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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Leukemi är den vanligaste formen av cancer hos barn. Årligen drabbas ca 100 

barn. Att få diagnosen leukemi innebär att barnet får genomgå lång och omfattande 

behandling med många biverkningar. Det finns ett behov av att belysa sjuksköterskans 

erfarenheter då det endast finns några fåtal undersökningar inom området. 

Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med 

leukemi.  

Metod: Intervjustudie med sex yrkesverksamma sjuksköterskor som har erfarenhet av barn 

och onkologisk omvårdnad. Studien har ett induktivt tillvägagångssätt och utgår ifrån 

empirism. Ett strategiskt urval har använts och informanterna arbetar på sjukhus i södra 

Sverige.  

Resultat: Resultatet belyser hur sjuksköterskan kan skapa trygg vårdrelation med familjen, 

skapa vårdrelation med föräldrarna och skapa vårdrelation med barnet. Även vad som ger stöd 

för sjuksköterskans arbete, sjuksköterskan som pedagog, barnets lek, och barncancerfondens 

stödjande funktion. Sjuksköterskans osäkerhet att möta ett svårt sjukt barn, balansen mellan 

privat och personlig och när ett barn dör. 

Slutsatser: Författarna av denna studie har fått en ökad förståelse för hur viktig en 

vårdrelation är och hur viktigt det är att barnets lek får ta plats i omvårdnaden.   
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INLEDNING 
 

 

”En av tre får cancer, men alla drabbas” enligt Cancerfonden (2012). Ordet cancer väcker 

starka känslor hos de flesta människor. År 2013 diagnostiserades 60 000 människor i Sverige 

med cancer, ca 365 av dessa är barn (Cancerfonden, 2012; Barncancerfonden, 2016). En 

fjärdedel av de barn som drabbas av cancer har någon form av leukemi (Barncancerfonden, 

2016). Var åttonde barn utav tio överlever leukemi (barncancerfonden, 2016) Barn med 

leukemi har en behandlingsperiod på 2,5 år beskriver Barncancerfonden (2016). När ett barn 

får diagnosen leukemi så drabbas även anhöriga som föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar 

samt vänner. 

 

 

BAKGRUND 
                                                                                  

Leukemi hos barn 

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Ungefär en fjärdedel av de barn som 

drabbas av cancer, har någon form av leukemi (Barncancerfonden, 2016). Leukemi hos barn 

har en incidenstopp vid 2-5 års ålder. De barn som drabbas av leukemi under ett års ålder har 

sämre prognos än de som är lite äldre (Moore, Hockenberry & Krull, 2013). För 

leukemidrabbade barn så är chansen att överleva stor, ca 90 % av barnen överlever. 

 

Leukemi är en cancerform som drabbar blodet och benmärgen. Det finns olika sorters 

leukemier, menar Cancerfonden (2014). Den sort som oftast drabbar barn är akut leukemi. 

Leukemi kan även delas upp i myeloisk och lymfatisk leukemi, detta beror på vilka 

blodkroppar som drabbas. Vid leukemi producerar benmärgen en ökad mängd muterade vita 

blodkroppar som trycker undan de normala blodkropparna som i sin tur gör att barnet får en 

rad olika symptom (ibid).  

 

Symtomen för leukemi är att barnet blir infektionskänslig, lätt får blåmärken eller blödningar, 

svullna lymfkörtlar, skelettsmärtor samt röda små prickar på kroppen, s.k. petekier. Alla dessa 

symptom beror på lågt antal normala blodkroppar, beskriver Grefberg & Johansson (2007). 

När barnet uppvisar symptom börjar utredningen med att sjuksköterskan tar blodprover. 

Diagnosen fastställs genom blodproverna och ett benmärgsprov. Även om det inte är fastställt 

varför någon drabbas av leukemi finns det vissa faktorer som anses öka risken. Faktorer som 

att bli utsatt för starka kemikalier, joniserad strålning och ärftlighet ökar risken för att drabbas 

av leukemi (Meenaghan, Dowling & Kelly, 2012). 

 

Den vanligaste behandlingen vid leukemi är cytostatika (cellgift). Strålbehandling används 

normalt till cancerpatienter, men i regel inte till barn då strålningen hämmar tillväxten och kan 

ge nervskador. Cytostatika är en sorts läkemedel som oftast ges via dropp in i patientens blod 

(Meenaghan, Dowling & Kelly, 2012). Det är behandlingar som ger många biverkningar och 

varar länge (Bastani, Khosravi, Borimnejad & Arbabi, 2015).
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 När ett barn drabbas av akut leukemi så är det ett snabbt insättande av behandling och 

intensiva perioder med cytostatika, skriver Ringborg, Dalianis och Henriksson (2008). Ibland 

kan det även behövas stamcellstransplantation (SCT) som behandling vid leukemi om barnet 

genomgått en intensiv cytostatika kur.  

Att genomgå cytostatikabehandling kan vara väldigt ansträngande, både fysiskt och psykiskt 

för barnet. Behandlingen leder ofta till olika biverkningar. Några av biverkningarna är att 

barnet upplever stor trötthet, tappar håret, mår illa, tappar aptiten, får ofrivillig viktförlust och 

blir ännu mer infektionskänsligt (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). För att minska 

biverkningarna får barnet många andra läkemedel som ska lindra besvären. Enligt Vallance et 

al. (2011) kan ett barn behöva ta upp till ett femtiotal olika mediciner vid en 

cytostatikabehandling för att lindra olika besvär. Sjuksköterskan bör även ha kontakt med 

andra yrkeskategorier som t.ex. tandhygienister, dietister, kuratorer och lekterapeuter för att 

barnens alla omvårdnadsbehov ska tillgodoses, detta på grund av alla biverkningar, beskriver 

Lindén (2009). Det finns till och med några biverkningar som kan påverka barnets liv som 

vuxen, så kallade sen-effekter som sjuksköterskan bör ha kännedom om. De barn som har fått 

genomgå en cytostatikabehandling har ökad risk att drabbas av depression och 

koncentrationssvårigheter längre fram i livet (Moore, Hockenberry & Krull, 2013).   

 

Att arbeta på barn- och ungdomsavdelning 

Sjuksköterskor som arbetar på barn- och ungdomsavdelning kan vara antingen 

allmänsjuksköterska eller barnsjuksköterska. En allmänsjuksköterska är enligt vårdförbundet 

(2014) någon som har treårig grundutbildning med sjuksköterskelegitimation. Legitimationen 

är som ett bevis på kunskap och kompetens. Som allmänsjuksköterska så har man bred 

kunskapsbas och arbetsuppgifterna kan variera mycket, mellan olika arbetsplatser. Att arbeta 

som barnsjuksköterska kräver sjuksköterskelegitimation och en ettårig specialistutbildning, 

med inriktning mot barn. Svensk Sjuksköterskeförening (2008) beskriver barnsjuksköterskans 

roll på följande sätt:  

 

En barnsjuksköterska ska kunna möta barnet i dess glädje och i dess sorg oavsett ålder och 

utvecklingsnivå, oavsett bakgrund och familjesituation, oavsett sjukdom eller handikapp. När 

ett barn blir sjukt är det en angelägenhet för hela familjen … För att optimera mötet med 

barn, syskon, föräldrar och närstående krävs specifik kunskap, färdighet och kompetens. 

 

Det ligger ett stort ansvar hos sjuksköterskan att ge information om leukemi när barnet precis 

fått diagnosen, vilket kan vara svårt när familjen är i chock, skriver Aburn och Gott (2014). 

Författarna menar att, som sjuksköterska gäller det att ge adekvat information för det stadium 

barnet och dess anhöriga befinner sig i. Som sjuksköterska är det viktigt att individanpassa 

omvårdnaden samt att se livsvärlden för att kunna ge den bästa omvårdnaden till barnet 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Hallström & Lindberg, 2015).  

 

En del av föräldrarna vill få informationen från sjuksköterskan före barnet, så att de kan välja 

ut vilken information de ska ge till barnet, skriver Aburn och Gott (2014). Sjuksköterskor som 

informerar både föräldrarna och barnet samtidigt, märker dock stor skillnad. 
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De barn som får ta del av sjuksköterskans information direkt, har lättare att bearbeta 

sjukdomen och det leder till en sorts lek för dem, enligt författarna.  

 

Trygghet och kontinuitet till familjen 

För att stimulera leken mer finns det lekterapi på barn-och ungdomsavdelningar. Lekterapi 

fungerar som en frizon för barnen och familjen där de kan leka och slappna av en stund för att 

få en känsla av normalitet, menar Sveriges lekterapeuter (2016). Enligt Soares, Silva, Cursino 

och Goes (2014) finns det många fördelar med lek vid omvårdnad av barn. Författarna 

beskriver bland annat att barnen kände trygghet, fick lättare att hantera smärta och svåra 

behandlingsmoment om de lekte under tiden, eller i nära anslutning till behandlingen. 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter underlättades för att barnet höll sig lugnt under tiden 

momenten utfördes. 

 

För att barnet och familjen ytterligare ska få en känsla av normalitet kan barnet få vårdas i 

hemmet, detta skriver Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow och Hallström (2012). Att vårda 

barnet i deras hem gör det lättare för sjuksköterskorna att kunna se barnets och familjens 

livsvärld. Det blir lättare att hitta något gemensamt och det ger en större trygghet för familjen 

när sjuksköterskan kommer och behandlar barnet i hemmet, beskriver författarna vidare. 

Sjuksköterskan bör ha kontinuerlig kontakt med barnet och familjen. Familjen känner större 

trygghet till en sjuksköterska de känner igen (Magnusson, Blennow, Hagelin och Sundelin, 

2016). Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow och Hallström (2012) beskriver även de, vikten av 

kontinuerlig kontakt mellan sjuksköterskor och familjen, för att ge trygghet till dem.  

 

Omvårdnad av barn 

Omvårdnad är ett stort begrepp inom vårdvetenskapen och kan vara svårt att definiera. Att 

bota, lindra och förebygga bristande hälsa är enligt Florin (2008) omvårdnad. Ett behov som 

barnet har som kan tillgodoses av en sjuksköterska, det är omvårdnad i den här studien. 

Omvårdnad till ett barn med leukemi kan därför vara allt ifrån att lägga om ett sår till att leka 

orm för att få barnet att glömma sitt illamående. Man kan även utgå ifrån patientens 

upplevelse av hälsa. Att uppleva hälsa betyder inte samma sak för alla barn. Hälsa för den ena 

kan vara att gå upp på morgonen utan att ha ont eller må illa, medan den andra tycker hälsa är 

att orka leka.  

 

Fördelar med att arbeta med patienten i fokus, är att sjuksköterskan tillsammans med barnet 

ska kunna förstå vad hälsa är för just det barnet och jobba mot gemensamma mål. Utifrån de 

här målen kan man rikta omvårdnaden mot det barnet har störst behov av. Det är viktigt att 

barnet är medveten om syftet bakom omvårdnaden för att få förståelse för effekten det har på 

dess hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att lyssna till barnets vilja och kunna 

anpassa omvårdnaden utifrån det och inte bara tänka på det som är viktigast i omvårdnaden 

(Ekman & Norberg, 2015). Att sjuksköterskan lyssnar på barnets och familjens vilja är bra, 

för att de ska få mer inflytande i omvårdnaden och för att kunna känna sig delaktiga i vården, 

enligt författarna.   
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TEORETISK REFERENSRAM 

 

Det två teorierna som studien är förankrad i är livsvärldsteori och systemteori och två 

vårdvetenskapliga begrepp har valts och är vårdlidande och vårdrelation. Det för att öka 

förståelsen för studiens mening.  

 

Livsvärld 

Genom att sjuksköterskan arbetar utifrån ett livsvärldsperspektiv, så ger det en välbalanserad 

värdegrund för barnet. För att kunna ge bra omvårdnad behöver sjuksköterskan veta vad hälsa 

och välbefinnande betyder för just det barnet hen vårdar. Varje individs livsvärld är unik och 

sjuksköterskan bör kunna tolka dess livsvärld, för att kunna ge så god omvårdnad som 

möjligt, beskriver Dahlberg & Segesten (2010). Hur individen ser på sig själv, andra 

människor och dess omvärld, så förklaras livsvärlden, enligt författarna. Tid och rum är även 

en del av livsvärlden som påverkar människan, det är en viktig del att ta hänsyn till som 

sjuksköterska (ibid).  

 

Lidande 

Som sjuksköterska ingår det i professionens beskrivning att lindra lidande. Lidande kan 

uppstå i olika former som vårdlidande, kroppslidande och psykiskt lidande. Att inte se 

patientens livsvärld kan leda till lidande. Det kan till exempel vara att patienten inte känner 

sig sedd eller hörd av sjuksköterskan. Vårdlidande uppstår när sjuksköterskan inte är 

närvarande i mötet med patienten eller inte reflekterar i stunden (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Det kan skapa obehag för patienten att känna sig oförstådd och att inte vara delaktig i sin 

vård. För att minimera vårdlidandet hos barnet och föräldrarna bör sjuksköterskan vara lugn 

och ta sig tid till att lyssna på dem, beskriver författarna. Kroppslidande innebär allt lidande 

som berör kroppen, som till exempel smärta och illamående. Psykiskt lidande kan uppstå när 

patienten behöver hjälp, men inte får den hjälp de behöver. De olika sorterna av lidande kan 

ibland smälta samman och vara mer än ett sorts lidande. Ett exempel kan vara, att inte bli sedd 

och hörd, det kan uppfattas som både psykiskt lidande och vårdlidande (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

  

Vårdrelation 

En vårdrelation är en relation mellan vårdare och patient, eller mellan sjuksköterska och 

barnet och även barnets familj till viss del. Vårdrelationen kännetecknas av att sjuksköterskan 

är professionellt engagerad i barnet och dennes behov, utan att få ut något i gengäld (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Sjuksköterskan kommer vårda barn under en lång tid, för att kunna styrka 

barnet i sin hälsoprocess. Det är sjuksköterskans ansvar att det bildas en vårdande relation i 

mötet med barn, det kan göras genom att aktivt lyssna och vara engagerad under mötet 

beskriver Dahlberg och Segesten (2010). 

 

Systemteori  

Öquist (2008) beskriver systemteori i praktiken. Systemteori innebär att kunna se helheten 

och de olika komponenterna till helheten. 
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Alla komponenter i helheten har ett syfte och en innebörd. Skulle någon av dessas 

komponenter börja rubbas, så rubbas hela helheten. Systemteori runt ett barn handlar om att 

barnet är en del, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar är flera olika delar av helheten. 

Även vänner kan vara delar och tillsammans bildar de en helhet. Alla människor i helheten är 

aktiva deltagare som har sin egen livsvärld. Alla olika delar i helheten har en specifik 

funktion. Det är människorna som skapar normer och beslut där hela familjen blir inspirerade 

av varandra. Vid sjukdom blir det en ny maktposition för helheten som skakar om familjen. 

Detta kan skapa stor oro, enligt Öquist (2008). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn. Ungefär en fjärdedel av de barn som 

drabbas av cancer, har någon form av leukemi. När ett barn drabbas av leukemi, tvingas 

barnet till en lång behandlingstid som är omfattande och ger många biverkningar. Ett behov 

som barnet har som kan tillgodoses av en sjuksköterska, det är omvårdnad. Att uppleva hälsa 

betyder inte samma sak för alla barn. Hälsa för den ena kan vara att gå upp på morgonen utan 

att ha ont eller må illa, medan den andra tycker hälsa är att orka leka. 

 

Eftersom författarna till denna studie är sjukskötersketstudenter och inte har så mycket 

erfarenhet, så upplever de att leukemi hos barn är ett känslomässigt laddat ämne. Tanken med 

denna studie var att ta udden av de laddade ämnet genom att undersöka erfarna 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med leukemi. Detta kan leda till att ämnet blir 

mindre känslomässigt laddat och genom att ta del av sjuksköterskornas upplevelser, kunna ge 

en bättre vård till de drabbade barnen.  

 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med leukemi. 

 

 

METOD 
 

Design 

Denna uppsats är en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning handlar om 

att studera erfarenheter och fenomen (Forsberg & Wengström, 2008; Granskär & Höglund-

Nielsen, 2012). Studien innehåller empiriskt material. Empiriskt material är taget utifrån 

verkligen, det betyder att studien utgår ifrån sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner 

(Priebe & Landström, 2012). 

Intervjustudien utfördes och redovisas utifrån ett induktivt tillvägagångssätt. Det innebär att 

studiens ansats inte utgår från någon teori som ska besvaras, utan ifrån empirismen som tar 

del av sjuksköterskors erfarenheter (Forsberg och Wengström, 2008). 
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Urval  

Strategiskt urval har använts till informanterna. Då studien genomfördes på begränsad tid 

valdes sjukhusen på grund av deras geografiska läge, bekvämlighetsurval. Intervjuerna hölls 

med sex olika sjuksköterskor på barn- och ungdomsavdelning, på fyra sjukhus i södra 

Sverige.  

 

Informanterna var legitimerade allmänsjuksköterskor med minst fem års erfarenhet av att 

vårda barn och hade erfarenhet av leukemi. Exklusionskriterierna gällde sjuksköterskor med 

mindre än fem års erfarenheter och med ingen erfarenhet av onkologisk omvårdnad. 

 

Datainsamling 

Initialt gjordes en pilotstudie. Sedan kontaktades nio olika sjukhus och information om 

studien samt förfrågan om medverkan skickades ut. Verksamhetscheferna fick information 

om studien via mail (se bilaga 1). När verksamhetschefen godkänt studien så skickades 

informationen vidare ut till sjuksköterskor som jobbade med att ge omvårdnad till barn med 

leukemi. Vid intresse tog sjuksköterskorna kontakt med skribenterna och datum och tid 

bokades för intervjun. 

 

Studien innehöll sex olika intervjuer med sjuksköterskor på barn- och ungdomsavdelning. 

Intervjuerna genomfördes på ett kontor eller annan avskild plats, där intervjun kunde hållas 

ostört från avbrott (Danielsson, 2012). Informanterna skrev under ett samtyckeskrav innan 

intervjun hölls (se bilaga 2).  

 

En semistrukturerad intervjumodell användes till studien. Två frågor ställdes till 

informanterna och beroende på deras svar, så ställdes relevanta följdfrågor (intervjufrågor i 

bilaga 3). Intervjuerna spelades in med två digitala verktyg, en inspelningspenna och en 

mobiltelefon. När intervjuerna var klara, så transkriberades intervjumaterialet ner till text. För 

att följa sekretessen så avidentifierades intervjuerna genom att namnet på informant togs bort i 

transkriberingen (Danielsson, 2012). Dock behövde skribenterna veta vilken intervju som var 

vilken, därför fick intervjuerna ett nummer efter den kronologiska ordning de hölls i. 

Skribenterna höll i några intervjuer var. När den ena höll intervjun närvarade den andra 

skribenten för att sköta inspelningen av intervjun och tolkade informationen. Skribenterna 

transkriberade hälften av intervjuerna var, för att sedan analysera transkriptionen, genom att 

dela upp meningarna och sätta in i kategorier. 

 

Analys 

Genom att lyssna på intervjun som var inspelad samt att transkribera materialet gjorde att 

skribenterna fångade upp detaljer, hade lättare att ta till sig innebörden av materialet och få en 

bättre förståelse för det (Danielsson, 2012).  

Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Materialet bearbetades sedan genom att kodas, med överstrykningspennor, enskilt av 

skribenterna. Färgerna symboliserade olika ämnesområden.
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Först togs meningarna ut, sedan förkortades de och sammanfattades med ett ord, s.k. kodord. 

Kodorden sorterades sedan för att forma subkategorier. Subkategorierna i sin tur bildade en 

kategori som handlade om samma ämnesområde (Friberg, 2012; Graneheim & Lundman, 

2004). Ett exempel på hur kodningen kan se ut, se bilaga 6. 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) finns det fyra etiska krav för att kunna bedriva 

forskning, Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet uppfylls då verksamhetschefen och de anställda fick information om 

denna studie och hur intervjuerna skulle gå till väga. Samtyckeskravet fick informanterna 

skriva på, när de har tagit del av informationen. Informationen lästes upp i början av 

intervjuerna (Helsingforsdeklarationen, 2013). Konfidentialitetskravet uppfylldes då 

identifiering av patienter och annan känslig information inte fanns med i materialet. När 

studien var klar raderades inspelningen och transkriptionen strimlades för att materialet inte 

skulle kunna användas i annat syfte och för att följa sekretesslagen. 

 

 

RESULTAT 
 

I analysen framkom det tre huvudkategorier med respektive underkategorier till dessa 

huvudkategorier. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

1. Skapa en trygg vårdrelation med 

familjen 

1.1 Skapa vårdrelation med föräldrarna 

1.2 Skapa vårdrelation med barnet 

2. Stöd för sjuksköterskans arbete 2.1 Sjuksköterskan som pedagog 

2.2 Barnets lek  

2.3 Barncancerfondens stödjande funktion 

3. Osäkerhet att möta ett svårt sjukt barn 3.1 Balansen mellan privat och personlig 

3.2 När ett barn dör 

 

 

Skapa en trygg vårdrelation med familjen 

Informanterna berättade att barn som misstänkts ha leukemi så skickas familjen till ett större 

sjukhus, så kallat onkologiskt centrum. På onkologi centrumet fastställs diagnosen och 

behandlingen påbörjas. Resterande behandlingar utförs i regel på barnets hemsjukhus.  

Sjuksköterskorna på hemsjukhusen tyckte att de fick jobba hårdare för att visa sig kunniga för 

föräldrarna, som hade en negativ syn på det egna sjukhuset och att personalen inte var lika 

kunniga som på onkologi centrumet. Informanterna upplevde att föräldrarna hade högre 

tankar om de sjuksköterskor som arbetade på onkologi centrumet. 

 

I början av barnets behandling så träffar familjen så mycket vårdpersonal. Informanterna 

upplevde att det inte blir kontinuitet för familjen som kan lätt känna sig lite förvirrade, för 

hela deras värld har vänts upp och ner. Sjuksköterskorna upplevde att det kan leda till 

frustration för familjen.  
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Skapa vårdrelation med föräldrar 

För att kunna skapa en trygg vårdrelation med föräldrarna så behövde sjuksköterskan 

kommunicera med föräldrarna ansåg informanterna. Informanterna beskrev att många sjukhus 

arbetar på olika sätt så var det viktigt att sjuksköterskan tog reda på vad föräldrarna har fått 

för information sen tidigare. Enligt informanterna, var många föräldrar i chock efter 

diagnosen och hade svårt att ta till sig all information. Hade då sjuksköterskan gett all 

information som föräldrarna behövt, så hade informationen inte nått fram till dem. Genom att 

ställa frågor till föräldrarna så kunde sjuksköterskan försäkra sig om vad de hade förstått. 

Informationsflödet till föräldrarna var kontinuerligt, så sjuksköterskan fick läsa av hur mycket 

de var kapabla att ta till sig.  

  

”Mitt jobb är ändå att informera och ibland får jag göra det femton gånger men ibland 

räcker det med tre.” (Sjuksköterska 1). 

 

Informanterna upplevde att det är viktigt att ha en öppen dialog med föräldrarna, eftersom de 

står barnet närmst, så kan de upptäcka saker som inte sjuksköterskan har möjlighet till. 

Känner inte föräldrarna tillit till sjuksköterskan så kan det orsaka barnet onödigt lidande. 

Ställer föräldrarna frågor som sjuksköterskan inte kan svara på, är det sjuksköterskans ansvar 

att ta reda på svaret för att föräldrarna inte ska börja leta information på internet eller sociala 

medier. Föräldrarna kan ha svårt att sålla bort information och ett vårdlidande kan då uppstå 

hos föräldrarna.  

 

En sjuksköterska beskrev att vid första mötet med en familj, var det viktigt att göra 

föräldrarna trygga. Barn läser av sina föräldrar och känner dem sig trygga så gör barnen det 

också. Att skapa en trygghet gjorde de flesta sjuksköterskor genom att visa vad de kan och att 

de har gjort detta förut.  

 

Skapa vårdrelation med barn 

I början av barnets insjuknande så är det viktigt att skapa en bra vårdrelation till barnet. För 

att en bra vårdrelation ska kunna etableras så behöver sjuksköterskan vinna barnets tillit. En 

sjuksköterska beskrev hur hon bemötte familjen när de kom till sjukhuset. Hon började med 

att läsa av hela situationen och lät barnet leka i väntrummet. När barnet var nöjt, så fick de 

följa med till ett undersökningsrum.  

 

Barnet har rätt till information på den nivån som barnet klarar av. Det kan skilja mycket i 

barns utveckling trots att de är i samma ålder, så sjuksköterskan behöver anpassa språket efter 

ålder och mognad hos barnet.  Det finns inget barn som orkar sitta still och lyssna på en 

främmande människas prat om tråkiga saker.  

 

”Det är barnet som är vår patient. Alla våra patienter har rätt till information, sen måste man 

anpassa informationen så barnet förstår.” (Sjuksköterska 5) 

 

”Det går inte att bara följa rutiner, utan man måste anpassa sig efter barnets vilja. Det gäller 

att lyssna på dem” (sjuksköterska 6) 

 

Stöd för sjuksköterskans arbete 
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2.1 Sjuksköterskan som pedagog 

Det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar barnets värld som den uppfattar världen. För 

sjuksköterskan kan det innebära att man får prata hästar och dinosaurier, åla runt på golvet 

och leka orm eller kanske till och med låta barnen spruta ner sig med vatten. 

En del sjuksköterskor låter barnet leka före och efter olika behandlingsmoment. En del 

sjuksköterskor visar på dockor eller nallar hur momenten ska gå till. Barnet kan ibland få 

hjälpa till att sticka sig själva i sin ven port. Det är bra om barnet får hjälpa till, för att de ska 

känna sig delaktiga i sin vård. Att låta barnet vara delaktig i sin vård gör att momenten 

avdramatiseras och blir mindre jobbiga för barnet. Om sjuksköterskan leker eller gör det lilla 

extra för barnet första gången ett moment utförs, går det mycket lättare nästa gång samma 

moment utförs. Det är stor skillnad för barnet mot om det inte hade gjorts. Informanterna 

ansåg att sjuksköterskan bör inte var för seriös och inne i sin sjuksköterskeroll utan låta 

barnen har roligt, annars kan det lätt bli en skrämmande situation för barnet. Dock blir de allra 

flesta leukemibarn sjukvårdsvana väldigt fort, då behandlingen är så intensiv, enligt 

informanterna. 

 

2.2 Barnets lek 

Barnet lär sig mycket och bearbetar känslor genom sin lek. På de flesta sjukhus finns det 

lekterapi för att kunna stimulera barnet. Lekterapin fungerar även som en fristad för barnet 

och föräldrarna, eftersom det inte genomförs några undersökningar eller behandlingar där.  

På lekterapin finns det speciella pedagoger som kan observera barnen och fungera som en 

slags avlastning för föräldrarna. I observationerna kan pedagogerna se det friska i barnets lek, 

men kan även upptäcka avvikande mönster, vilket kan hjälpa sjuksköterskan att anpassa 

omvårdnaden. För de barn som inte orkar gå till lekterapin för att leka, så kan lekterapeuten 

komma till barnets rum så att barnet kan leka i sin säng eller på rummet. 

 

”Pedagogen är med på varje möte och diskuterar och tar sig den platsen och har en väldigt 

tung roll i teamet” (Sjuksköterska 2) 

 

Barnet får ofta med sig sjukvårdsmaterial hem, som sprutor, förband och plåster. Detta för att 

barnet ska kunna leka med det och på så sätt kunna vänja sig vid de olika materialen som 

används när han/hon är på sjukhuset. Det skapar en viss trygghet för barnet att känna igen det 

material som används.   

 

 

2.3 Barncancerfondens stödjande funktion 

Sjuksköterskans erfarenheter av barncancerfonden är, att de är till stor nytta för både 

sjuksköterskor och familjer. Barncancerfonden håller bland annat påbyggnadsutbildning för 

sjuksköterskor, för att de ska kunna ge den bästa omvårdnaden till barnet. Alla informanter 

upplevde att leukemibarnen hade väldigt bra omvårdad, i jämförelse med t.ex. kroniskt sjuka 

barn, på grund av Barncancerfonden. 

 

”Barn med leukemi har det ganska bra idag och har massvis med stöd ifrån samhället. 

Massor med presenter ifrån lions och rotary, till skillnad från barn som har en kronisk 

sjukdom” (Sjuksköterska 3) 

 

Barncancerfonden gör väldigt många insatser och omvårdnadsåtgärder för barnen. En av 

åtgärderna är att anordna familjeträffar. På familjeträffarna så träffas familjer som både är 

under behandling och de som har avslutat behandlingen. Familjerna träffas tillsammans med 

sjuksköterskor, läkare och kuratorer. 
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Sjuksköterskans erfarenheter av familjeträffarna är, att familjerna har stort utbyte av varandra. 

Familjer vars barn är färdigbehandlade kan vara ett stort stöd till familjen under behandling, 

eftersom de vet vad de går igenom. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att veta vad familjen 

går igenom och det ger en trygghet till familjen att träffa andra i samma situation.  

”För ingen av oss som jobbar har haft cancer, så vi vet inte hur det är att ha det hela tiden” 

(Sjuksköterska 2)  

 

Osäkerhet att möta ett svårt sjukt barn 

 

3.1 Balansen mellan personlig och privat 

En sjuksköterska på barnavdelning har lite annorlunda arbetsuppgifter gentemot att arbeta 

med vuxna patienter. Alla informanter sa att de släpper lite mer på sin professionella sida och 

är lite barnsligare när de ger omvårdnad till barn med leukemi. En del sjuksköterskor kan 

därför uppleva det svårt att hitta balansen mellan att vara personlig och privat. 

 

Eftersom sjuksköterskan träffar familjen kontinuerligt under hela behandlingen, så kommer de 

nära varandra. Att komma väldigt nära en familj kan vara bra för familjen, som behöver stöd, 

men det kan vara otroligt kostsamt för en sjuksköterska, som ska orka fortsätta arbeta även 

efter behandlingen är över. På grund av detta måste varje enskild sjuksköterska känna vart sin 

gräns går, för vad som är lagom nära sina patienter.  

 

 

3.2 När ett barn dör 

Att möta döden ingår i en sjuksköterskas arbete, men det upplevs starkare när barn dör 

gentemot när vuxna eller gamla dör. De sjuksköterskor som intervjuades hade olika sätt att 

hantera ett barns bortgång. Två av sjuksköterskorna berättade att de gick på barnets 

begravning för att få ett känslomässigt avslut. De använde begravningen som ett hjälpmedel 

för att kunna bearbeta sin egen sorg och ta farväl av det avlidna barnet och den efterlevande 

familjen.  

 

En sjuksköterska bearbetade sin sorg redan när barnet var i palliativt skede, genom att sjunga 

en speciell sång som symboliserade barnet.  

 

“Jag Sjunger och sjunger tills det känns bra. Jag sjunger och sjunger tjugofyra, sju” 

(Sjuksköterska 2.) 

 

Två av sjuksköterskorna upplevde att de barn som avled hade haft ett långt avsked, så det var 

inte så känslomässigt. De fall där barnet varit palliativ ett tag var det inte så känslomässigt 

laddat för varken sjuksköterskan eller familjen, för de hade bearbetat det så pass länge.  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studiens design är kvalitativ, detta för att sjuksköterskors erfarenheter undersöktes. Det går 

inte att mäta erfarenheter så därför är en kvalitativ metod lämplig i detta syfte (Forsberg & 

Wengström, 2008; Granskär & Höglund-Nielsen, 2012)
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Det finns ingen absolut sanning inom den kvalitativa forskningen som det gör inom den 

kvantitativa forskningen, utan det handlar om att se erfarenheten utifrån det problem som 

forskarna formulerat (Henricsson & Billhult, 2012). 

  

Genom att ha en homogen grupp i kvalitativ forskning ökar trovärdigheten i studier. En 

homogen grupp gör att ny kunskap kan införskaffas utifrån studiens syfte menar Danielsson 

(2012). Att ha en så representativ grupp som möjligt eftersträvas. Detta kan göras genom att 

ha ett slumpmässigt urval i studier, men det är inte möjligt i många studier.  

 

Denna intervjustudie hade ett strategiskt urval som innebar att informanterna valdes efter vad 

de hade för erfarenheter. Informanterna arbetade på sjukhus som låg geografiskt nära, det 

innebär att sjukhusen hade bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval gjordes då det finns nio 

sjukhus som ligger geografiskt nära, samt att det jobbar sjuksköterskor på sjukhusen som har 

behörighet för inklusionskriterierna. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att författarna kan 

välja informanter som de känner och det kan minska trovärdigheten i studien beskriver Polit 

och Beck (2012). Förfrågan om att medverka i studien skickades till nio olika sjukhus, men 

det var bara tre av de sjukhus som hade sjuksköterskor för medverkan. Det kan påverka 

resultatet att ha mycket bortfall. För att minska bortfallet i denna studie hade direktkontakt 

med sjuksköterskor kunnat göras istället för att kontakta verksamhetscheferna, då hade 

troligtvis bortfallet blivit mindre. Bortfall bör alltid redovisas även om det inte påverkar 

studiens resultat (Billhult & Gunnarsson, 2012) 

 

Informanterna hade vidareutbildning med inriktning på barn, men alla började arbeta som 

allmänsjuksköterska och har gått utbildning under tiden de arbetat. Inklusionskriterierna för 

sjuksköterskorna var att vara allmänsjuksköterska och inte barnsjuksköterska, det kan vara en 

svaghet i studien, att de inte följer dessa kriterier. De sjuksköterskor som valde att medverka i 

studien hade dock betydligt mer erfarenhet än vad som krävdes av inklusionskriterierna, vilket 

är en styrka i studien då syftet är att undersöka just deras erfarenheter. Enligt Henricsson och 

Billhult (2012) så kan informanterna väljas ut för att det lättare ska passa till syftet och 

relatera till fenomenet.  

 

Endast sjuksköterskans perspektiv valdes för att skribenterna utbildades till sjuksköterskor 

och upplevde att möta familjer med svårt sjuka barn kan vara svårt och känsligt. Dessutom så 

valdes sjuksköterskans perspektiv för att de har mest hand om omvårdnaden runt barnen. Det 

finns även andra yrkeskategorier som har nära kontakt med barnen, till exempel 

undersköterska, men de har inte samma kompetensområde som en sjuksköterska. Det hade 

även varit intressant att undersöka ur föräldrar- och barnperspektiv också, men det fanns inte 

möjlighet att göra det då materialet hade blivit för stort och hade tagit längre tid.  

 

För att intervjua barn eller deras föräldrar så hade ett godkännande från en etisk kommitté 

varit nödvändig samt för att intervjua barnet behövs föräldrarnas godkännande. Att få ett 

godkännande av etisk kommitté kan ta tid. Det kan också vara svårt att hitta föräldrar som är 

villiga att låta sina sjuka barn bli intervjuade. Författarna till studien har ingen erfarenhet utav 

att intervjua barn och eftersom att barn pratar och tänker annorlunda mot vad vuxna gör,
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så kan det försvåra för författarna att hålla en röd tråd i intervjun och inspelningen kan bli 

väldigt otydlig. Därför valdes det att intervjua vuxna personer.  

 

En pilotstudie gjordes för att testa intervjufrågorna och för att kunna uppskatta längden på 

intervjuerna. Informanten följde inte inklusionskriterierna och hade tjugo år gammal 

erfarenhet av ämnet. Därför valdes detta material bort.  

 

Utav nio olika verksamhetschefer så blev det uteslutande positiva svar och att det verkade var 

en intressant studie svarade alla. Dock var det bara fyra av dessa nio som gav informanter.  

Det kan bero på att skribenterna inte hade kontakt med sjuksköterskorna direkt, utan de 

aktuella sjuksköterskorna fick informationen av sin chef. Att skicka mail om studien var 

smidigt sätt, för det når fram även om folk är upptagna. Däremot så är det lättare att avfärda 

ett mail än att ha en personlig kontakt via telefon.  Källström (2012) beskriver, att delta i en 

studie ska vara frivilligt och informanter kan inte bli tvingade att medverka i en studie.  

 

En semistrukturerad intervjumodell användes. Att ha en semistrukturerad intervju innebär att 

ett fåtal frågor är förberedda och passande följdfrågor ställs under intervjuns gång. Frågorna 

till intervjun gjorde att informanterna fick tänka till, det var inga enkla frågor som gick att 

svara ett rakt, enkelt svar på. Eftersom intervjufrågorna ställdes på ett öppet sätt så kunde inte 

svaren förutsägas och materialet som framkom blev omfattande. Denna intervjumodell valdes 

för att den var mest lämplig i enlighet med syftet, enligt Friberg (2012). Hade en strukturerad 

intervjumodell använts där alla frågorna var förberedda innan intervjun hölls och då hade 

svaren troligtvis blivit annorlunda. Att skicka ut en enkät hade varit smidigt, men det fanns 

ingen granskad enkät som mäter de erfarenheter som studien undersökte. 

 

Genom att hålla en intervju på ett kontor eller annan avskild plats så kan skribenter och 

informanterna sitta och prata ostört från avbrott (Danielsson, 2012). Om intervjun blir störd 

kan det påverka informanternas information till skribenterna och viktiga detaljer kan glömmas 

bort. Eftersom informanterna fick välja plats för intervju, blev det en slags trygghet för dem, 

det påverkar svaren genom att informanterna blev avslappnade och pratade mer fritt.  

En av intervjuerna blev störd på grund av en akut situation på avdelningen. Avbrottet blev i 

slutet på intervjun så det har nog inte påverkat informationen i någon större utsträckning.    

 

Att emellanåt ha lite tystnad i en intervju behöver inte vara något negativt. Det fanns tystnad 

under intervjuerna där informanterna gavs tid att tänka och komma på saker som annars hade 

glömts bort om skribenten frågade något nytt. På så sätt kan informanterna komma med 

riktiga guldkorn.  

 

Nackdelar med att hålla en enskild intervju är att det är en onaturlig situation som många kan 

känna sig obekväma med, då gäller det att skribenten får informanten att känna sig bekväm. 

Danielsson (2012) menar att det är viktigt att lyssna intensivt och visa intresse för vad 

informanten säger, vid en intervjustudie. Att hålla enskilda intervjuer har sina fördelar 

gentemot att hålla en gruppintervju, för att informanten vågar säga mer än om det hade varit i 

grupp. 
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Gruppintervjuer kan ha sina fördelar genom att informanterna blir inspirerade av varandra, 

dock kan det påverka för mycket att vissa informanter svarar helt annorlunda mot om det hade 

varit en enskild intervju.  

 

Intervjuerna spelades in på två olika hjälpmedel för att skribenterna skulle kunna transkribera 

var för sig och ifall något blev fel med inspelningen så försvann inte hela materialet. Det var 

svårt att hitta lämpliga inspelningshjälpmedel så därför blev det ena en mobil. Mobilen har 

förvarats oåtkomligt för andra personer och så fort intervjuerna var transkriberade så 

raderades de. Intervjuerna var avidentifierade och innehöll inget känsligt material, mer än 

informantens namn.   

 

Hade vi varit färdiga sjuksköterskor och haft mer erfarenhet än vi har nu, så hade troligtvis 

frågorna blivit annorlunda mot vad de blev, när vi inte har någon erfarenhet alls av att vara 

sjuksköterska. Hade vi varit mer erfarna av att hålla intervjuer hade frågorna säkert blivit 

ställda på ett annat sätt, då hade vi kunnat inrikta oss mer mot ett specifikt område i 

omvårdnad hos barn med leukemi samt att vår intervjuteknik sett annorlunda ut. Det kan 

påverka svaren och resultatet i studien 

 

Anledningen till att ålder nyfödd till arton år valdes, är för att juridiskt sett så är man barn tills 

artonårsdagen. Egentligen hade åldersspannet kunnat vara två till fem år då det är 

incidenstoppen för leukemi, men det drabbas dock både yngre och äldre barn av leukemi. 

Eftersom barn i alla åldrar kan drabbas, så hade kanske viktiga aspekter gått till miste om 

begränsningen gått vid två till fem års ålder. 

 

Under intervjuerna samt vid analysarbetet var det viktigt att skribenterna var medvetna om sin 

förförståelse. Att vara medveten om sin förförståelse gör att resultatet inte påverkas i så hög 

grad, att studien blir partisk. 

 

Vid en intervjutranskription så blir det mycket text. En stor del av texten är inte relevant för 

studien, på grund av detta bör materialet kondenseras, menar Graneheim och Lundman 

(2004). Att koda är ett lämpligt sätt att analysera, för att det ger ett strukturerat sätt att 

bearbeta materialet på. Det ökar trovärdigheten i materialet att båda skribenterna tolkat det.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens huvudfynd: I studiens resultat framkom det att informanterna upplever att familjen 

hamnar i chock, när deras barn får diagnosen leukemi. Informanterna upplever att kontinuitet 

är viktigt för att kunna upprätthålla en bra vårdrelation och att leken är en stor del av barnets 

livsvärld. Sjuksköterskan kommer barnet och familjen väldigt nära och det kan vara svårt att 

hitta balansen mellan att vara privat och personlig. Barncancerfondens stödjande funktion till 

sjuksköterskan och barnet med familj.  

 

Denna studie visade att informanterna upplever att familjen hamnar i en chock när deras barn 

får en leukemidiagnos. Föräldrarna blir medvetna om att deras barn är svårt sjukt och kanske 

dör snart, menar Da Silva Carvalho, Depianti, Silva, Aguiar och Monteiro (2014).
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 Det kan vara väldigt ångestfyllt för barnet och familjen, att få en leukemidiagnos (Piersol, 

Johnson, Wetsel, Holtzer & Walker, 2008). Sjuksköterskan måste ha detta i åtanke när hon 

ger information till familjen, då chocken och ångesten gör det svårt för dem att ta in 

informationen. När familjen kommer till sitt hemsjukhus och möter sjuksköterskan där, så 

kanske första chocken har lagt sig och de har lättare att ta till sig information. Sjuksköterskan 

där informerar i stort sätt som på det onkologiska centrumet, men hör sig för hur mycket 

barnet och familjen har förstått.  

     

Kontinuitet är viktigt, att kunna träffa samma sjuksköterska för att barnet och familjen ska 

kunna skapa en vårdrelation och känna trygghet till sin sjuksköterska. Det är främst ett 

problem i början av diagnosen, då de flesta får åka till ett större sjukhus för att starta 

behandlingen. Under behandlingens gång kan vissa barn till och med behöva vårdas av tre 

olika landsting, det är inte kontinuitet, upplevde informanterna.  

Det framkom att vårda ett barn som är patient kan vara lite speciellt, de har inte samma 

ordförråd, intressespann eller förståelse som en vuxen patient. Tabak och Zvi (2008) beskriver 

sjuksköterskans uppgift i att balansera barnets rättighet till information och dess 

mognads/utvecklings nivå. Som sjuksköterska får man vara påhittig och lite barnslig, försöka 

hitta något som intresserar barnet. För att få tillgång till barnets intressen måste 

sjuksköterskan vinna barnets och föräldrarnas förtroende. Enligt Piersol, Johnson, Wetsel, 

Holtzer och Walker (2008) så minskade barnets oro och smärta om föräldrarna hade 

förtroende för sjuksköterskan, på grund av att de slappnade av och kunde tillgodogöra sig 

sjuksköterskans information bättre. Utan förtroende så blir tillgången till livsvärlden knapp 

och det kan lätt uppstå missförstånd. Om det uppstår missförstånd kan det leda till lidande för 

barnet och familjen, menar Dahlberg och Segesten (2010). Ibland kan man till och med vara 

tvungen att byta sjuksköterska för att personkemin ska fungera bättre och för att undvika 

vårdlidande. Det bör inte betraktas som ett nederlag att behöva byta sjuksköterska, för att alla 

människor går inte ihop. Att tvinga ihop människor som inte trivs med varandra, kan bidra 

med onödigt lidande för alla parter och vården blir då inte vårdande, upplevde informanterna.   

 

Depianti, Da Silva, Da Silva Carvalho och Monteiro (2014) menar att det finns en tydlig 

klarhet att använda leksaker och sagoberättande som hjälpmedel för att ge omvårdnad till 

barnet. Barnet får lättare att acceptera ansträngande omvårdnadsmoment, lättare att hantera 

smärta och får en ökad förståelse. Detta styrker relationen mellan barnet och sjuksköterskan 

och underlättar omvårdnaden, menar författarna. I likhet med denna studie så användes 

leksaker som hjälpmedel för att ge omvårdnad till barnet. Leken är en viktig del i barnets 

livsvärld, för att barnet bearbetar och lär sig saker genom lek. Sjuksköterskan måste ha detta i 

åtanke för att kunna nå barnet och få tillgång till barnets intressen. Att titta på vad barnet har 

för figurer på sina kläder kan vara en ledtråd till barnets intressen. Om sjuksköterskan får 

barnet att prata om sina intressen är det lättare att lära känna barnet, upplevde informanterna. 

Att känna barnet underlättar all omvårdnad runt barnet och minskar risken för att vårdlidande 

uppstår.  
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Alla informanter har nämnt barncancerfonden och att organisationen gör väldigt mycket för 

både sjuksköterskor och familjen. Det kan vara ett sidospår till syftet, men eftersom alla sex 

informanter har nämnt det så är det viktigt att belysa vad barncancerfonden gör för åtgärder 

för barnet, familjen så väl som sjuksköterskan. Familjeträffarna som de anordnar är till stort 

stöd för hela familjen och inte bara barnet som är sjukt. Det är en jobbig situation för alla 

familjemedlemmar under behandlingstiden och då är det extra viktigt att ha ett bra stöd, då är 

det bra att de får träffa andra i samma situation. Sjuksköterskor blir erbjudna att gå olika 

utbildningar via Barncancerfonden, för att kunna förbättra sin omvårdnad till barnet. 

Författarna till studien upplever att det är positivt att barncancerfonden arbetar med 

förbättringsarbete, för att så många barn som möjligt ska kunna blir friska. Någon information 

om liknande fynd har inte kunnat hittas i någon tidigare studie. 

 

Eftersom barnen har lång behandlingstid och sjuksköterskan träffar barnet och familjen 

regelbundet, så kommer sjuksköterskan automatiskt väldigt nära familjen. Sjuksköterskan 

utvecklar en nära relation med familjen (Forsey, Salmon, Eden och Young, 2013). Ibland kan 

det därför vara svårt att hitta balansen mellan att vara personlig och privat i sin yrkesroll.  

Sjuksköterskan har detta som arbete och måste orka fortsätta med det, även efter att barnet är 

färdigbehandlat eller tragiskt dör av sin sjukdom. Enligt Forsey, Salmon, Eden och Young 

(2013) så upplever många sjuksköterskor att de har svårt att hitta balansen mellan att 

tillgodose de fysiska och psykiska besvär som familjen kan ha, men att det är den viktig del i 

deras yrke. 

 

Slutsatser   

Författarna av denna studie har fått en ökad förståelse för hur viktig en vårdrelation är och hur 

viktigt det är att barnets lek får ta plats i omvårdnaden. Barnet både lär sig, bearbetar och roar 

sig via leken, genom att sjuksköterskan anammar barnets lek så kan barnet bli delaktig i sin 

vård. Som sjuksköterska så kommer man väldigt nära barnet och familjen eftersom man 

träffas kontinuerligt under cirka två och ett halvt år, det kan vara svårt att hitta balansen 

mellan att vara personlig och privat på grund av detta. 

 

Fem av informanterna påtalade att det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor på barn-och 

ungdomsavdelningar att vårda barn med leukemi.  Det hade vara intressant att göra en 

framtida studie som undersökte varför dessa sjuksköterskor känner sig osäkra i att vårda barn 

med leukemi. 
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Bilaga 1 

     Informationsblad  

 

Sjuksköterskans erfarenheter vid omvårdnad av barn med leukemi 

 

Cassandra Larsson Gyllin och Daniel Lund skriver sin kandidatexamen om sjuksköterskans 

erfarenheter i omvårdnaden runt barn med leukemi. Vi läser till allmänsjuksköterska termin 

fyra på Linnéuniversitetet i Växjö. 

 

Uppsatsen är en studie som är uppbyggd på att intervjua sjuksköterskor för att kunna se deras 

erfarenheter av att ge omvårdnad till barn med leukemi. 

Intervjun kommer att ta ca 30 min och kommer att ske på ett kontor, eller annan avskild plats, 

där intervjun kan hållas ostört. 

Vi söker dig som är sjuksköterska och jobbar med barn som har diagnosen leukemi. Du ska ha 

minst 5 års erfarenhet av sjuksköterskeyrket och ha erfarenhet av onkologi. 

 

365 barn drabbas årligen av en cancer diagnos i Sverige. Ungefär 25 % av dessa barn drabbas 

av leukemi. Barn som får en cancerdiagnos vänder barnens och föräldrars livsvärld upp och 

ned. Sjuksköterskans ansvar är att informera och stödja familjen i denna situation. 

 

Vill du vara med och delta i denna intervjustudie? Ta kontakt med Cassandra Larsson Gyllin 

eller Daniel Lund. 

 

Cassandra Larsson Gyllin 

Epost adress: CL222qe@student.lnu.se 

Mobiltelefon: 073/071 35 69 

 

Daniel Lund 

Epost adress: Dl222gn@student.lnu.se 

Mobiltelefon: 073/82 11 234 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Samtyckeskrav 

 

Studien handlar om sjuksköterskors syn på omvårdnad runt barn som har leukemi. Det är en 

intervjustudie som kommer att följa tre stycken paragrafer från Helsingforsdeklarationen 

(2013). 

 

§ 24 Sekretess. 

All information som kommer att spelas in under intervjun, som sedan kommer att deskriberas. 

Inga namn, personnummer eller annan känslig information kommer att finnas på 

inspelningen.    

§ 25 Samtycke 

Alla deltagare kommer att få skriva på ett samtyckes krav, detta för att deltagandet ska ske 

frivilligt. 

§ 26 Frivilligt 

Denna studies informanter ska vara frivilliga. Varje individ har rätt att medverka så länge 

han/hon själv vill, dvs. informanten kan avsluta sin medverkan i studien närhelst den önskar.  

 

 

 

 

 

 

Härmed ger jag ger mitt tillstånd att medverka i denna studie 

 

Namnförteckning informant 
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Namnteckning skribent 

Cassandra Larsson Gyllin 
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Namnteckning skribent 

Daniel Lund 

 

 

………………………………….. 



 

 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 

• Vad anser du är det viktigaste i omvårdnaden hos ett barn med leukemi? 

 

• Vad skulle du vilja förbättra inom omvårdnaden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

  Bilaga 4 

      

  Tabell över analysprocess 

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Kategori  

Vi använder mycket dockor och 

visar på hur man ska göra och 

dem (barnen) får känna och 

klämma på grejerna. 

Använder dockor 

att visa på 

Pedagogisk 

metod 

Sjuksköterskan 

som pedagog 

Det kan vara otroligt kostsamt 

för den egna orken att bli för 

personligt engagerad eller att ge 

för mycket av sitt privata jag. 

Man får känna sig för och prata 

mycket om det. När jag är på 

jobbet har jag arbetskläder och 

är sjuksköterska, vi träffas inte 

privat.  

Det är kostsamt att 

bli för engagerad 

och privat med 

patienter. Man har 

en professionell 

relation 

Professionell 

relation 

Balansen 

mellan privat 

och personlig 

På ett mindre sjukhus behöver 

man jobba mer på att etablera 

kontakt till föräldrarna och vinna 

deras förtroende, för de tror ofta 

att vi inte kan någonting här om 

man jämför med de 

(sjuksköterskorna) i Lund. Vi 
måste visa att vi kan detta, vi har 

gjort det förut. 

Vinna föräldrarnas 

förtroende och visa 

att man är kunnig 

som sjuksköterska.  

Förtroende 

och trygghet 

Skapa 

vårdrelation 

med 

föräldrarna 

 


