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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Ordet cancer är för många ångestladdat och innebär detsamma som döden. När ett 

barn finns som närstående väcker det mycket känslor hos de som finns i familjens omgivning, 

men även hos vårdpersonalen. Sjuksköterskan kan stöta på svåra situationer där etiska 

dilemman kan uppstå då föräldrarnas vilja kan skilja sig från vad lagen säger. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att möta barn vars 

cancersjuka förälder genomgått kurativ behandling. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats där informationen inhämtades genom fyra 

gruppintervjuer med två-tre personer i varje. Materialet analyserades utifrån Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Studiens resultat visade på att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att möta barn 

och då framförallt barn i tonåren. Vikten av att finna tid till bearbetning av sina känslor med 

kollegor framkom samt en personlig utveckling genom att lära sig av varandra. 

Slutsats: Det är sjuksköterskan som bör ta första steget i mötet med barnen. Teamarbetet på 

avdelningen var därför en viktig del i att se till barnets och familjens livsvärld och på så vis 

möjliggöra en delaktighet i vårdandet. Vikten av tid för bearbetning sjuksköterskorna 

sinsemellan ligger till grund för att ett välbefinnande ska infinna sig i vardagen och på så vis 

hålla undan lidandet som kan leda till ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Background: In Sweden, around 55,000 people each year get diagnosed with various types of 

cancer. Therefore it is crucial that the nurse staff upholds the law of health and social care to 

keep the children informed regarding the state of its affected parent. The conversation 

between nurse and child in this situation is undeniably demanding, but it is of high importance 

to involve the child in order to prevent it from future harm. 

Aim of study: The purpose of this study was to explore the experiences of nurses in oncology 

care when meeting of children with parents under treatment of cancer.   

Method: The recruitment of nurses for this survey took place in a larger hospital in southern 

Sweden. Contact was made with four cancer wards. The data was collected by the technique 

of semi-structured interviews. 

Results: Nurses identified the needs of expressing and talking about emotions they 

experienced at work with their colleagues. Some of the nurses described a feeling of failure 

when children were not involved and some were afraid of the meeting and to discuss sensitive 

matters with them. 

Conclusion: The aim from the nurses was to provide quality care not only for the patient but 

also for their family members.   
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INLEDNING  
 

I Sverige får cirka 55 000 människor varje år ett cancerbesked, varav en tredjedel av dessa är 

under 65 år. Var tredje person som lever i Sverige kommer någon gång under sin livstid att få 

en cancerdiagnos (Cancerfonden, 2013). Hur många av dessa personer vars familjesituation 

innefattar barn under 18 år finns ingen information kring. Enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453), 2§ avses varje individ under 18 år vara barn som studien syftar till. Under 

sommaren 2013 upplevde båda författarna hur drastiskt livet kan vända för barn i en 

cancerdrabbad familj. Upplevelserna har kommit från rollen som vårdpersonal och ur ett 

närståendeperspektiv. Det är utifrån detta som författarna väljer att fördjupa sig i kunskapen 

och upplevelsen hos sjuksköterskor kring hur det är att möta närstående barn till cancersjuka 

föräldrar. Studien berör erfarenhet från mötet med barn vars cancerdrabbade förälder 

genomgår kurativ behandling.   
 

BAKGRUND  
 

En familjemedlem drabbas 
Ordet cancer är ett starkt laddat ord och kan vända upp och ned på hela familjens 

gemensamma och individuella livsvärld. Tankar hos både vuxna och barn dyker upp och kan 

skapa oro över nutid och framtid (Kössler, 2011). När barn står som närstående till en förälder 

med en cancerdiagnos kan det förekomma att barns behov av att uttrycka tankar och känslor 

kommer i skymundan. Det kan handla om att föräldrar själva tacklar det tuffa beskedet och 

inte orkar se sina barns oro och sorg (Röing, Hirsch & Holmström, 2008). Både den sjuka och 

andra vuxna närstående upplever egen oro och ångest samtidigt som de ska vara stöd åt 

barnen (Garssen & Van der Lee, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2004) så är det inte själva 

sjukdomen som påverkar barn mest utan hur familjen klarar av att hantera situationen och 

behålla det familjeklimat som finns. Under behandlingstiden kan det hända att föräldern är 

borta periodvis vilket kan skapa en distansering mot sina barn genom att den sjuka föräldern 

inte längre blir en del av barnens vardag under exempelvis sjukhusvistelser (Giesbers, 

Verdonck-de Leeuw, van Zuuren, Kleverlaan & van der Linden, 2010). Om barn bjuds in i 

sjukhusvärlden blir inte denna främmande och det kan minska risken för framtida psykiska 

problem hos barn. Barn som får hjälp och stöttning av andra vuxna som inte är 

familjemedlemmar och av sjukvårdspersonal under sjukdomstiden har ett år efter dödsfallet 

en relativt god hälsa jämfört med under förälderns sjukdomsperiod (Gazendam-Donofrino, 

Hoeksta, Van der Graaf, Van der Wiel, Visser, Huizinga & Hoekstra-Weebers, 2010). 

 

Att involvera barn i vårdandet  
Genom att skapa familjefokuserad omvårdnad undviks det att barn skapar en egen fabulerad 

sanning om vad som händer, vilken kan vara ännu mer skrämmande än verkligheten. När barn 

får lättförståelig och sanningsenlig information visas tillit och de känner sig hörda, sedda och 

delaktiga (Wallskär, 2012). Som förälder kan det ibland vara svårt att förklara sjukdomen och 

vad som kommer hända framåt. Det är bra om vårdpersonal kan stötta föräldrarna i 

informationen till barnen om sjukdomen och behandlingarna. Sjuksköterskor vill ofta skydda 

barn från det som är skrämmande och otäckt. Det kan då hända att de undanhåller information 

från barnen och på så vis även hindrar deras delaktighet (Enskär & Golsäter, 2009). 

Mörkläggning kring sjukdomen kan istället för att skapa en skyddande atmosfär skapa kaos i 

ensamhet och förvirring utan svar (Giesbers et al, 2010). Det viktiga vid dessa tillfällen och 

genom hela sjukdomsförloppet är att göra barn delaktiga i den vård som ges.  En delaktighet 

kan bli verklighet när någon har förmågan och kapaciteten att vara engagerad på ett 

hälsofrämjande sätt (Eldh, 2009). Sjukvården stöter här på problem och etiska dilemman när 
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barn ska vara delaktiga. Barn kan involveras så pass mycket att de börjar känna ett eget ansvar 

över tillfrisknandet hos föräldern vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet i vårdandet av 

sin förälder. Det är dock av stor vikt att de får tillräckligt mycket information för att känna sig 

delaktiga (Enskär & Golsäter, 2009). 

 

När barn får träffa sjukvårdspersonal kan en relation skapas, vilket kan leda till ökad trygghet 

och minskad oro. I denna relation, i det ögonblickliga mötet, skapas också uppfattningen hos 

barn om personalens empati (Enskär & Golsäter, 2009). Tidigare erfarenheter hos personalen 

skapar en tydligare följsamhet och en större öppenhet i att möta och uppleva barnets situation. 

Det är viktigt att barn får vara med på sjukhuset och se vad som händer för att informationen 

ska bli mer konkret och för att barnen ska känna sig delaktiga (Nortvedt & Grimen, 2006). 

 

Många sjuksköterskor känner sig osäkra i bemötandet av svårt sjuka och deras närstående 

(Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). Som sjuksköterska är det möjligt att i detta läge 

uppmuntra både föräldrar och barn att umgås som en familj så mycket den sjuka föräldern 

orkar. Att vårda och finnas till för patienten och betydelsen av att vårda och involvera hela 

familjen är av stor vikt för att behålla familjeklimatet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

Många barn kan få en känsla av ensamhet då omgivningen “tappar intresse” för deras 

berättelser. Under förälderns behandlingstid är det därför viktigt för sjuksköterskan att möta, 

lyssna och ge tid åt barns behov av att prata. Sjuksköterskan kan då bli en stöttepelare att luta 

sig mot (Giesbers et al, 2010). Det är viktigt att sjuksköterskan kan vara personlig men att inte 

bli för privat. Genom att visa sin personlighet visas också genuiniteten i sitt vårdande. Vid 

varje möte skapas en uppfattning om huruvida sjuksköterskan är pålitlig eller inte. Detta möte 

ligger till grund för vilken relation som skapas. Upplevs sjuksköterskan som oengagerad och 

nonchalant skapas en mer komplicerad relation. Som personal är det tillåtet att visa glada 

känslor, skratta och skämta (Miranda da Silva, Chagas Morerira, Luzia Leite & Lorenzini 

Erdmann, 2012). Det finns en risk att situationen blir alienerad för barn och då är det viktigt 

att försöka prata med dem om varför det känns så och försöka förklara vikten av att barn är ett 

stöd för sina föräldrar (ibid). Delaktighet mellan barn och föräldrar handlar inte bara om 

samtal. Det kan även handla om att ge barn möjlighet att vara med vid viss omvårdnad av sin 

förälder. Det kan handla om att vara tillsammans med sjuksköterskan för att ge mediciner 

eller andra enklare åtgärder så som att hämta in mat eller dricka till sin förälder (Wallskär, 

2012).   

 

Stöd till barn 
Det finns olika sätt för barn att få stöd med att klara av situationen med en sjuk förälder 

(Enskär & Golsäter, 2009). Många avdelningar inom svensk sjukvård satsar mycket på att 

hjälpa barn och har infört ett speciellt barnombud som har till uppgift att identifiera barns 

behov och finnas till hjälp för dem. Många barn har mycket funderingar om vad som ska 

hända om föräldern dör (Buchbinder, Casillas & Zeltzer, 2011). Det är därför av betydelse att 

finnas till för barn och visa på att livet fortsätter även om föräldern dör (Enskär & Golsäter, 

2009). Frivillighetsorganisationer ordnar träffar för barn som har en förälder med cancer. 

Detta finns som en hjälp i bearbetningen och en hjälp i att inte vara ensam om att förlora en 

förälder (ibid). 

 

Etiska dilemman 
Den etiska koden för sjuksköterskor som är skriven av Svenska sjuksköterskeföreningen 

(2007) belyser vikten av att reflektera de etiska problem som sjuksköterskan utsätts för i 

arbetet. De belyser även vikten av att vara bekant med etiken och känna sig någorlunda 

bekväm i de svåra etiska prövningar som kan komma. Genom att reflektera tillsammans med 
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sina arbetskollegor om de svåra situationer som kan komma, stärks kunskapen i att behålla ett 

professionellt förhållningssätt samtidigt som det blir en del i bearbetningen av det svåra (ibid). 

Vissa avdelningar inom svensk sjukvård erbjuder i dagens läge reflektionstillfällen för sin 

personal. Det finns avdelningar som har daglig reflektion, medan andra har det mer sällan 

eller vid vissa specifikt jobbiga händelser. Att sjuksköterskor får tid att reflektera i grupp kan 

hjälpa till i bearbetningen av känslor som kan uppstå i en jobbig situation (Arvidsson, 2009). 

Sjuksköterskorna upplever att när de får reflektera tillsammans känner de sig tryggare i 

arbetsgruppen, känner en mindre belastning i arbetet samt att de får mer kraft att orka med 

arbetet och ta tag i saker istället för att skjuta upp det som upplevs jobbigt (ibid). 

Sjuksköterskor drar sig ibland från att prata djupare kring den stress som de upplever på 

arbetsplatsen. Med tiden kan känslan av ensamhet och depression infinna sig som i sin tur kan 

leda till att orken i att möta patienter och deras närstående tryter. När tiden väl finns, finns inte 

orken att diskutera problemet och känslorna. I slutändan finns det en risk att det även påverkar 

privatlivet (Ladegaard Grønkjær, 2013). 

 

Vårdande relation mellan sjuksköterska och barnet   
Enligt SoL (SFS 2001:453), 1§ har alla sjuksköterskor skyldighet att anmäla misstankar om 

ett barn far illa till Socialstyrelsen. Det är viktigt i dessa situationer att det inte är föräldrarna 

som anmäls, utan anmälan gäller en misstanke om att barnet far illa (Stockholms läns 

landsting, 2013). För att få en möjlighet till att identifiera dessa barn är det av vikt för 

sjuksköterskan att sätta sig in i familjens livsvärld för att få en förståelse för hur 

familjesituationen ser ut (Dahlberg & Segesten, 2010). Som sjuksköterska är det viktigt att 

vara uppmärksam i sin yrkesroll och vara mån om att barn och föräldrar mår bra genom att 

individanpassa relationen. Skriftliga rutiner bör finnas för hur en anmälan görs i varje 

verksamhet för att underlätta arbetet samt för att våga göra anmälan (Stockholms läns 

landsting, 2013). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2013:629), 2g§, har sjukvårdspersonal en 

skyldighet att beakta barns behov av information, råd och stöd. Sjuksköterskan behöver 

nödvändigtvis inte vara den som informerar barnet men det är deras skyldighet att säkerställa 

att adekvat information framkommer till barnet genom föräldrarna. Då sjuksköterskan ska 

anmäla vid misstanke om missförhållande är det viktigt att sjuksköterskan vågar prata med 

barnet för att bistå med rätt stöd. I informationen som ges till barnen är det viktigt att hålla sig 

kort, koncis och precis. Detaljer kring sjukdomen bör utelämnas om barnet själv inte frågar 

efter dem. Barn som inte får information kan inte heller bli delaktiga i sjukdomsförloppet. Om 

de inte känner sig delaktiga i vad som händer med familjen kan de känna sig uteslutna och 

förvirrade. Det är mycket på grund av detta som sjuksköterskan har lagen att följa vad gäller 

information till barnet (Onkologiskt centrum, 2011). Genom att göra barnet delaktig i 

vårdandet av sin förälder skapas ett välbefinnande hos sjuksköterskan och på så sätt kan den 

empatiska tillgängligheten öka (Wiklund, 2009).  

 

TEORETISK REFERENSRAM  
 

Vårdvetenskapens fokus är att förstå, problematisera och analysera begreppet hälsa. Hälsa 

beskrivs som ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vårdandets syfte är 

att stärka hälsoprocessen. För att göra det möjligt är det av vikt att ha dem vårdvetenskapliga 

begreppen som grund i sin vårdande hållning. Det är även av vikt att kunna inkludera dem 

närstående till patienten och se situationen ur ett familjeperspektiv (Dahlberg & Segesten, 

2010). Följande vårdvetenskapliga begrepp är valda då dem har betydelse och ligger till grund 

för studien.  
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Livsvärld 
Livsvärlden är den unika värld som varje person lever i. Livsvärlden präglas och formas av 

det som upplevts och det som finns runt om personen. Att som sjuksköterska sätta sig in i och 

förstå patientens livsvärld är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet. För att få tillgång till 

patientens livsvärld är det av stor vikt att skapa en bra vårdande relation till patienten där det 

ska finnas både ödmjukhet och respekt (Dahlberg & Segesten, 2010). Som sjuksköterska 

påverkas livsvärlden av möten inom professionen. Det är av vikt att vara medveten om hur 

mötena påverkar sjuksköterskan i dagliga livet för att orka möta alla barn med samma 

engagemang om och om igen. 

 

Delaktighet 
Delaktighet beskrivs som när både förmågan och kapaciteten finns för att vara engagerad och 

involverad i en livssituation (Eldh, 2009). Det är i de lägena delaktigheten kan påbörjas. Av 

ytterligare betydelse för en delaktighet är information och skapandet av en relation mellan 

vårdpersonalen, patienten och närstående (ibid). I dagens vård läggs stort fokus på att ta 

hänsyn till patientens närstående och omgivningen för att hjälpa till att skapa trygghet och 

delaktighet på ett respektfullt sätt (Willman, 2009). 

 

Lidande 
Alla människor möter lidande, ofta i samband med sjukdom, och det är då sjuksköterskans 

kompetens kommer in genom att försöka lindra lidandet. Lidande är unikt i både innehåll och 

intensitet för varje enskild individ. Det är inte bara den sjuke som har ett lidande utan även de 

närstående. Det finns olika typer av lidande. Livslidande kan komma i samband med 

traumatiska situationer i livet. Sjukdomslidande är det som uppkommer i samband med 

sjukdom. Detta lidande är det väsentliga att som sjuksköterska lindra. Det finns även 

vårdlidande och det är det lidandet som uppkommer relaterat till vården. Genom att finna en 

mening i lidandet kan detta hjälpa och forma tankar kring livsfrågor. Sjuksköterskan kan 

hjälpa den berörda med detta genom att lyssna och visa empati för personens situation. 

Empati får inte övergå i sympati hos sjuksköterskan då det istället kan utvecklas till ett 

lidande hos sjuksköterskan och en känsla av otillräcklighet kan infinna sig (Wiklund, 2009). 

 

Välbefinnande 
Att känna ett välbefinnande är nödvändigt för att uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 

För att bevara välbefinnande försöker människan att undvika faror och finna de stunder och 

tillfällen som gör gott för individen (ibid). Inom sjukvården arbetas det för att patienten ska 

känna ett välbefinnande trots sjukdom och sviktande hälsa. För att bidra till detta stöd är det 

av vikt som sjuksköterska att själv finna ett välbefinnande. En stressad kropp som inte lever i 

harmoni, utan som känner att samhällets krav och omöjliga ambitioner påverkar negativt 

säger till slut stopp. Detta resulterar i att välbefinnandet försvinner och ohälsan är ett faktum 

(ibid). 

 

Ohälsa 
Vårdandets övergripande mål är att främja hälsan och när främjandet av hälsa inte uppnås kan 

det skapa en ohälsa hos sjuksköterskan. Arbetssituationen spelar stor roll för sjuksköterskans 

hälsa och bör beaktas för att inte skapa ohälsa. Ohälsa definieras som när personen inte är i 

stånd till att utföra små och stora projekt i privata eller professionella livet. Det sägs att “ 

hälsan tiger still” genom att upplevelsen av hälsa ligger latent och saknaden av hälsa märks 

först när ohälsan gör sig påmind (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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PROBLEMFORMULERING 
 

Att möta närstående barn inom cancersjukvård är något som sjuksköterskan kan komma att 

uppleva. Hur trygg sjusköterskan känner sig i sin yrkesroll och i det personliga vårdandet kan 

vara av betydelse för barn. Förutom hur sjuksköterskan hanterar situationen finns det lagar att 

följa såsom Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen (HSL, SFS 2013:629., SoL, SFS 

2001:453). I dessa möten kan det vara svårt för sjuksköterskan att veta vilket förhållningssätt 

som ska beaktas. I den aktuella studien lyfts sjuksköterskans upplevelse fram av hur det är att 

möta barn som närstående. 

 

Kunskapen som presenteras i studien är till för att belysa ett område som kan vara svårt att 

förhålla sig till i sin yrkesroll som sjuksköterska. Att lämna sin avdelning efter en arbetsdag 

med emotionellt svårhanterliga situationer och att finna en balansgång mellan sin yrkesroll 

och sitt privatliv kan vara svårt. Det är dock viktigt för att klara vardagen och för att ta hand 

om sitt välbefinnande. Genom denna studie får författarna en möjlighet att belysa känslor, 

hantering av dem och upplevd erfarenhet hos sjuksköterskor kring förhållningssätt i möte med 

barn. Författarna har uppmärksammat att det inte finns mycket forskning inom detta område, 

vilket gör denna studie till en stor betydelse inom ämnet. Studien kan bidra till att 

vårdpersonal får djupare förståelse för dem svårigheter och glädjestunder som kan uppkomma 

när barn finns med som en del i sjukvården. 

 

SYFTE 
 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att möta barn vars cancersjuka 

förälder genomgått kurativ behandling. 

 

METOD 
 

Studien gjordes utifrån en kvalitativ ansats med induktivt synsätt och presenterades som en 

intervjustudie som belyste upplevelser och erfarenheter hos sjuksköterskan i deras möte med 

barn till en cancersjuk förälder (Polit & Beck, 2012).   

 

Datainsamling 
Genom den kvalitativa utgångspunkten har upplevelserna som författarna fått fram genom 

intervjuerna beskrivits ur ett övergripande perspektiv där en överförbarhet har kunnat göras. 

Samtidigt har författarna strävat åt att skapa djupare förståelse för problemet hos den enskilda 

individen (Polit & Beck, 2012). Med den kvalitativa utgångspunkten gavs en större förståelse 

för problemet och de känslor som uppkommit (ibid). 
 

Sökningen efter informanterna skedde i södra Sverige på större sjukhus inom onkologiska 

avdelningar. Även andra avdelningar där vårdandet av onkologiska patienter förekom i stor 

utsträckning har kontaktats. Fyra onkologiska avdelningar valdes ut från ett sjukhus där 

samordnare för dem aktuella onkologiska klinikerna kontaktades för godkännande av studien. 

Efter godkännandet upprättades kontakt mellan författare och avdelningschef eller 

motsvarande genom ett informationsbrev (bilaga 2) varpå avdelningscheferna annonserade 

efter intresse på arbetsplatsen. Intressenter till studien blev tilldelade informationsbrev av 

avdelningschefen. När tillräckligt många informanter inhämtats kontaktade avdelningschefen 

författarna som i sin tur kunde komma i kontakt med sjuksköterskorna för att planera in 

intervjutider. På så vis har inte författarna påverkat vilka informanter som skulle delta i 
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studien. I informationsbrevet framgick det vad studien handlade om och att den byggde på 

frivillighet. Informationsbrevet som också innehöll samtyckeskrav av studien behölls av 

författarna efter påskrift av informanten. En kopia av informationsbrevet behölls av 

informanten. 
 

Intervjuerna skedde på respektive avdelning på sjukhuset och varade mellan 45-80 minuter. 

En av författarna hade mer erfarenhet av intervjuer och tog på sig en mer ledande roll vid 

intervjutillfällena. Den andra författaren agerade som stöd och var mer lyhörd för dem känslor 

och det kroppsspråk som kom till uttryck hos informanterna. Under de sista två intervjuerna 

hade den mindre erfarna författaren inhämtat mer kunskap om intervjuteknik och på sätt tagit 

den mer framträdande rollen. Intervjufrågorna (bilaga 4) ändrades aldrig under studiens gång, 

följdfrågorna har dock varierat något i förhållande till svaren från informanterna. Författarna 

valde att båda skulle delta i intervjusituationerna då maktförhållandet inte skulle påverka 

resultatet. Genom att ha en gruppintervju skapades en trygghet utifrån ett jämnt 

maktförhållande där informanterna och författarna kände trygghet i varandra (Thomsson, 

2002). I gruppintervjun lämnades utrymme till informanterna för att föra en dialog med 

varandra vilket gav möjlighet till kunskapsutbyte (ibid). Genom intervjuerna gavs en 

möjlighet att sättas in i sjuksköterskornas livsvärld och få en förståelse för deras upplevelser 

och tankar. I arbetet gjordes fyra gruppintervjuer med två till tre sjuksköterskor i varje grupp 

från fyra avdelningar där intervjufokus låg på upplevelsen av att möta närstående barn, 

personer under 18 år. Intervjuerna var semistrukturerade då vissa specifika områden skulle 

belysas. För att säkerställa detta användes följdfrågor för att få fram ytterligare information. 

Genom semistrukturerad intervju tilläts informanterna att prata fritt kring ämnen men under 

kontrollerade former. Likaså gjorde en gruppintervju att informanterna kunde komma djupare 

in på känslor och upplevelser genom att känna igen sig i andras berättelser (Polit & Beck, 

2012). Under en intervju finns det större möjlighet att belysa den dolda och tysta kunskapen 

hos sjuksköterskorna, kunskap som inte kan objektifieras eller synas (Thomsson, 2002). 
 

Urvalsförfarande 

Inklusionskriterier för intervjuerna var att sjuksköterskan skulle vara mellan 30 och 65 år för 

att en erfarenhet skulle ha byggts upp. Informanterna skulle ha arbetat som legitimerad 

sjuksköterska på onkologisk avdelning eller annan avdelning där onkologiska patienter 

förekommer, under minst två år. Det visade sig sedan att inklusionskriterierna blev tvungna 

att ändras.  Informanternas ålder varierade mellan 26-43 år och de hade jobbat som 

legitimerade sjuksköterskor mellan 2-11 år. Åtta av informanterna var kvinnor och en var 

man. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som inte varit i kontakt med närstående barn eller 

jobbat mindre än två år på onkologisk avdelning.  
 

Dataanalys 

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas, skrivas av ordagrant. För att 

en korrekt analysprocess skulle följas har författarna valt att följa Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) där tillvägagångssättet beskrivs vid en kvalitativ analys (bilaga 1). Texten 

som transkriberades analyserades utifrån ett manifest perspektiv, då fokus låg på det 

uppenbara i datainsamlingen. Det transkriberade materialet lästes igenom flertalet gånger av 

respektive författare. Detta skedde de närmaste dagarna efter gjord intervju för att sedan 

tillsammans gå igenom materialet (ibid). Utifrån helheten som formades söktes det efter 

betydelsefulla meningsenheter som utgjordes av ord, meningar eller stycken ur intervjun. För 

att ytterligare komma till kärnan av innebörden kondenserades meningsenheterna där det 

centrala innehållet ur meningsenheten behölls men skrevs om. Detta centrala begrepp skapade 

en kod. Utifrån de snarlika koder som återkom i de olika delar som analyserats skapades 
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underrubriker. Utifrån underrubrikerna har huvudkategorier skapats. För att säkerställa att 

innebörden i kodningen och i meningsenheterna var densamma jämfördes dessa efter 

analysprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Detta gjordes för att skapa ett 

objektivt förhållningssätt då det är lätt att omedvetet ändra betydelsen av data genom att ändra 

tonen i det skriftliga (Polit och Beck (2012). I analysen framkom tre huvudkategorier med 

vardera två till tre underkategorier.  

 

FÖRFÖRSTÅELSE 
 

Författarna var medvetna om sina förförståelser och hade detta i åtanke under studien. 

Förförståelsen beaktades genom att författarna lade sina tankar och värderingar åt sidan under 

intervjutillfällena samt vid analysen av resultatmaterialet. På det viset kunde inte författarnas 

förförståelse speglas i resultatet vilket stärker studiens trovärdighet (Nyström, 2012). En av 

författarna har under sommaren arbetat på en av avdelningarna. Författarna var medvetna om 

detta och har inte utnyttjat det då de informanter som deltog i studien inte hade någon 

personlig relation till författaren. 

 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
 

Författarna har var för sig gjort en egengranskning (bilaga 5) hos Etikkommittén Sydost 

(2013) om studiens behov av att etiskt granskas av en nämnd. Båda kom oberoende av 

varandra fram till att studien inte uppfyllde kraven för att bli etiskt granskad av en etiknämnd. 

Kontakt togs med samordnare för dem onkologiska avdelningarna för att få ett godkännande 

att ta kontakt med avdelningsansvariga, som sedan kontaktades och skickades ett 

informationsbrev (bilaga 2). 
 

Intervjustudien följde riktlinjerna i Helsingforsdeklarationen (2008) genom att deltagandet var 

frivilligt och informanterna informerades om syftet med studien samt att de när som helst 

kunde välja att lämna studien utan att ange orsak. I studier som handlade om människor fanns 

det många etiska aspekter att förhålla sig till så att informanterna inte for illa. Denna studie 

stödde sig på den levda erfarenheten och för att få med djupet i intervjuerna kunde känsliga 

frågor ställas. Georges Guedji som är Leg. sjuksköterska och har en grundutbildning i 

familjeterapi (personlig kommunikation, 4 november 2013) kontaktades och fanns för dem 

informanter som upplevde intervjuerna jobbiga och behövde emotionellt stöd. Då det valda 

ämnet kunde väcka känslor hos informanterna var författarna lyhörda för att inte inkräkta på 

deras integritet. Det fanns en medvetenhet hos författarna om att studien kunde väcka känslor 

men det ansågs ändå att nyttan av studien vägde upp detta. G. Guedji (personlig 

kommunikation, 4 november 2013) fanns till författarnas förfogande att reflektera kring det 

valda ämnet för att skapa en djupare kunskap inför intervjuerna. 
 

Innan intervjun ägde rum skickades informationsbrev (bilaga 3) ut till informanterna av 

avdelningscheferna där en kort presentation av studien gjordes. Informationsbrevet skrevs 

under av informanterna för att säkra ett samtyckeskrav (bilaga 3) till deltagandet i studien. 

Innan intervjuerna började upprepades all information till informanterna samtidigt som de 

hade möjlighet att ställa frågor till författarna om studien. Författarnas förförståelse har 

beaktats genom en objektiv analys av datan som sker genom kodning, detta gör det svårare för 

förförståelsen att speglas i resultatet samt att det blir en mer verklig bild av innebörden av 

resultatet (Nyström, 2012).  
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Informanterna garanterades konfidentialitet genom att dem nedskrivna intervjuerna och det 

inspelade föremålet sparades i ett kassaskåp tills dess att studien var godkänd. Efter godkänd 

studie kasserades det inspelade och transkriberade materialet (Helsingforsdeklarationen, 

2008). Likaså var informanterna och grupperna kodade så att ingen utomstående skulle känna 

igen det citerade materialet. Både negativa och positiva resultat publicerades för att resultatets 

noggrannhet skulle bevaras. Studiens syfte var av stor nytta då tidigare forskning inom detta 

område var väldigt smalt. Det är av nytta för vårdpersonal att få en djupare förståelse för dem 

känslor som kan framkomma när det gäller möten med barn.  
 

RESULTAT 
 

Kategorierna som framkommit är delaktighet då det ses som stor vikt i att göra barnen 

delaktiga i sin förälders sjukdom och vård. Att möta närstående barn kan upplevas som både 

roligt och jobbigt. Att ha en vilja och ett engagemang att möta barn har stor betydelse för hur 

mötet blir. När sjuksköterskan utsätter sig för det som är jobbigt och svårt utvecklas personen 

och får en ökad kunskapsbank vilket leder till att det som varit svårt kan bli lättare att möta 

nästa gång. Kategorier och underkategorier presenteras i följande tabell 1: 

 

Tabell: 1 Beskrivning av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategori 

Delaktighet Att avdramatisera sjukvården 

 

Vikten av information 

Att möta närstående barn Tryggheten i att möta barn 

 

Otryggheten i att möta barn 

Ökad kunskapsbank Att lära sig av varandra 

 

Bearbetning och uppföljning 

 

Personlig utveckling 

 

Delaktighet 
Genom att göra barnen delaktiga i förälderns sjukdom och vård skapas en förståelse hos barn 

för situationen. Det hjälper barn i bearbetningen av vad som skett och av vad som kan ske.  
 

Att avdramatisera sjukvården 

Informanterna ansåg att barn lätt skapade en egen sanning om något som inte stötts på 

tidigare. Genom att nå ut till barn och redan tidigt försöka involvera dem i sjukhusets roll 
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kunde deras sanning bli mer riktig än påhittad. Informanterna beskrev en orolighet för dem 

barn som bygger upp en egen sanning, en sanning som kan vara mörk och i slutändan skapa 

en felaktig bild av sjukdomen och sjukvården. Trots att oron fanns för dem barn som inte 

besökte sina föräldrar på sjukhuset, upplevdes att när de väl träffade sin förälder på sjukhuset 

stämde deras bild överens med verkligheten. Trots att ordet cancer blivit vanligare och 

vanligare upplevdes det ändå vara laddat och känslorna kring cancer överfördes från vuxna till 

barn och mellan barn. När en förälder vistades mycket på sjukhuset var det viktigt att visa för 

barnet hur ofarligt det var att komma på besök. 

 

”Genom att kanske vara tydlig och förklara hur situationen är att de hade fått reda på att det 

inte är farligt att det inte smittar och att de kan vara nära henne // Man också skicka hem 

sprutor som de kan leka med, det brukar vara uppskattat. Dom ska ändå minnas att det ska 

vara kul att komma hit.” (grupp 4, informant H) 

  

Flera informanter erbjöd glass till yngre barn och varje avdelning hade någon sorts hörna eller 

rum för barn där det fanns kritor och målarböcker. I mötet med yngre barn upplevde många av 

informanterna att det var enklare att avdramatisera sjukhuset än vad det var med barn i 

tonåren. Endast en informant uttryckte att det var roligt att möta barn i tonåren. De upplevde 

det som svårare att möta dessa barn då de ofta satt med sina telefoner och var mer slutna än 

yngre barn. Dessutom poängterades det att bara för att barn satt med telefoner så betydde det 

inte att de inte lyssnade. Tidigare erfarenhet hos informanterna visade att det var viktigt att 

försöka skapa en fristad även för barn i tonåren. På en informants tidigare arbetsplats fanns 

det tillgång till en mer anpassad sysselsättning för dessa barn där inte sjukhuset gjorde sig lika 

påmint. Där fanns det tillgång till diverse tvspelskonsoler, internetuppkoppling och annan 

multimedia. På detta vis gavs en möjlighet att avdramatisera även för dessa barn. 

 

”Tonåringar är svårast de har så många känslor i annat, det ska skaffas pojkvänner och 

flickvänner och det är viktigt hur man ser ut och så får man då kanske att en förälder blir 

väldigt sjuk, hela vardagen blir omkullkastad // Vi hade Wii, surfplatta, Spotify, uppkoppling, 

lite tv, visade biblioteket ja lite såna saker” (Grupp 4, informant I) 

 

Det gällde att tidigt visa för föräldrarna vikten av att involvera sina barn i sjukhusmiljön för 

att den inte skulle bli för främmande och skrämmande. Desto längre tid barnen fick på sig att 

skapa en påhittad sanning, desto svårare ansågs det vara att avdramatisera. Hur hemsk 

sjukdomen än må vara lades vikt vid hur viktigt det var att tillåta sig själv, och visa andra att 

det var okej att skratta och skämta. Bara för att föräldern hade fått en diagnos fanns det 

fortfarande positiva saker som inte fick glömmas bort. Genom att våga gå in och möta barnen 

visade sjuksköterskan inte bara upp en individ i sjukhuskläder utan en personlighet. 

 

“Det jag har upplevt är att är du ärlig och både finkänslig och äkta så kanske man kan lyckas 

lite.” (grupp 3, informant G) 

 

Lyckades sjuksköterskan vara genuin, ärlig och sig själv kunde skapandet av en relation 

gentemot barnet utvecklas. Det i sig kunde också verka avdramatiserande då barnet såg 

individer jobba på avdelningen och inte ett hav av vitklädda människor. Återkommande bland 

informanterna var att de ville se barnet och våga hälsa ordentligt. Det i sig skapade en 

bekräftelse, en känsla av att vara en i sammanhanget och redan vid nästa besök fanns 

förhoppningsvis en mer positiv bild av sjukvården vare sig det handlade om att få glass eller 

ett gott skratt. Med yngre barn var det mycket enklare menade en informant. Ena stunden 

kunde de vara lite ledsnare och klappa på sin sjuka förälder och nästa stund så lekte de och 
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skrattade. Barn i tonåren upplevdes vara svårare då deras värld rasade samman på ett annat 

sätt.    

 

Vikten av information  

Sökord i ankomstsamtalet för familjesituationen förekommer men en efterfrågan om att 

förtydliga det ännu mer med ännu ett sökord efterfrågades. Gavs informationen till föräldern 

att barn var välkomna möjliggjordes ytterligare delaktighet. Några informanter upplevde att 

de ibland fick telefonsamtal från närstående som undrade om det var okej att ta med sig 

barnen till avdelningen. 

 

“Det kan jag bli lite förvånad över att de frågar, det är liksom klart att de får det // Det är 

oftast inte så dramatiskt som man tror.” (grupp 4, informant H) 

 

Trots att sjuksköterskorna såg det som en självklarhet att barn skulle få komma till 

avdelningen verkade det ändå som om den informationen uteblev. Denna information 

glömdes bort då det fanns så mycket annat att informera kring som behandlingar och 

biverkningar. Det fanns familjedagar där avdelningen hade öppet hus vilket också var ett sätt 

att sprida information och ta bort lite av eventuella fördomar hos barnen. Dessa dagar 

inträffade bara två gånger per år men verkade vara väldigt uppskattade bland familjerna. 

Genom att ha dem oftare skulle även en möjlighet skapas att nå ut till fler familjer och visa för 

barn att det inte fanns något att vara rädd för.  

 

På en av avdelningarna har de tidigare haft gemensam rond en gång i veckan, så kallad 

storrond, tillsammans med kurator, läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och 

arbetsterapeut där en kartläggning skedde för den inneliggande patients behov, både 

medicinskt och psykosocialt. Vid dessa ronder användes kuratorn flitigt som ett stöd kring 

mötet med barn och hur anpassad information bäst kunde delges. Det skapades en helhet kring 

patienterna på ett annat sätt än vid vanliga ronder vilket också gjorde det lättare för 

sjuksköterskan att möta och stötta familjen. Dessa ronder ansågs bland informanterna vara 

väldigt värdefulla för att bedriva en familjefokuserad vård och inte bara vård av patienten.   

 

“Man vårdar inte bara den som är sjuk, man vårdar hela familjen, det är så man ska tänka // 

Man tänker på hela familjen i vårdsituationen” (grupp 1, informant B) 

 

I mötet med barn verkade det råda delade meningar bland informanterna angående delgivning 

av information. En del informanter ville föra en rak och ärlig kommunikation medan några 

valde att lägga det ansvaret helt på föräldrarna. Informanterna beskrev en rädsla av att säga fel 

saker till barnen och en rädsla av att inte kunna svara på de frågor som kunde uppstå. Det 

fanns en tanke om att det kunde leda till att barnen fick en ännu jobbigare tid med den 

information som gavs. De upplevde att det var för sällan som möten med barn skedde och 

därför var det också svårt att skapa en rutin kring mötet. Det krävs ett visst antal möten innan 

trygghet infinner sig för att föra det naturligt på tal. En rädsla för att informera om ”fel” saker 

till föräldrar framför barn fanns hos en del informanter medan någon såg det som något 

positivt. Om det skedde fanns en möjlighet för sjuksköterskan att stötta föräldrarna i att 

berätta för sitt barn.  

 

Vid behandling med cytostatika finns det biverkningar som är uppenbara till exempel 

håravfall. Viss information kunde föräldrarna ge och förklara själva för barnen men i ett möte 

på sjukhuset under behandling ges många andra mediciner också. Då upplevde informanterna 

att det var viktigt att hela tiden förklara vad som gjordes och varför föräldern fick den 
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medicinen. Det viktiga var att sprida ut informationen, något lite varje gång. Bland det 

viktigaste var också att se till tillfället och hela tiden försöka individanpassa informationen. 

Det gick inte att informera ett barn i tonåren på samma sätt som ett yngre barn. Desto oftare 

sjuksköterskan tog sig tid till att ge information till barn desto större erfarenhet gav det till 

nästa gång. 

 

”Man ska iallafall inte informera familjen om att man inte har tid. Utan ja, jag har hört vad 

ni säger och jag återkommer alldeles strax så får man sticka iväg liksom, bara att man 

bekräftar tillbaka, det är jätteviktigt. // för barnen är det kanske viktigt för barnen att de får 

träffa de fyra som de har fått bra kontaktat med.” (Grupp 4, informant I) 

 

Att möta närstående barn   

Att möta närstående barn i sjukhusmiljö under jobbiga situationer kunde vara krävande för 

sjuksköterskorna. Skillnaden i mötet mellan barn i tonåren och yngre barn var stor vilket 

kunde vara utmanande och rent av skrämmande för vissa. Verktygen för att skapa ett möte 

fanns naturligt hos vissa informanter medan andra saknade tid, erfarenhet och trygghet.  

 

Tryggheten i att möta barn  

För att utveckla barnens sanning och upplevelser av sjukvården till något positivt belyste 

informanterna vikten av att visa och förklara för barnen. Att låta dem leka med sprutorna och 

andra sjukhussaker kunde få dem att tycka det var intressant istället för skrämmande. Genom 

att förklara och visa för barnen vad som gjordes med mamma eller pappa, hjälpte det dem att 

få en förståelse för vad som hänt. Det framkom att det fanns en svårighet i att veta när barn 

var mottagliga för att bli visade, eller när de skulle få leka med sitt. Denna iakttagelse och 

bedömning krävde stor uppmärksamhet och finkänslighet hos sjuksköterskan för att barnen 

skulle bli nyfikna och inte känna sig tvingade in i det. 

 

“Jag vet att jag tänker så himla mycket på och har en önskan att barnet ska vara dels 

informerat och att ha en positiv upplevelse av att vara här. Även om det innebär gråt i vissa 

stunder, men att de känner att de trygga med oss här på avdelningen och att de känner att de 

kan gå till oss. Det önskar jag så himla mycket och starkt hos dem som är här.” (grupp 3, 

informant G) 

 

I en speciell situation framkom det att ett barn tyckte att cytostatikarockarna såg väldigt 

intressanta ut. Barnet blev tillfrågat om han ville prova en vilket han ville. Det hela slutade 

med att barnet gick runt på avdelningen med cytostatikarock, en väska med sprutor, 

blodtrycksmanschett, stetoskop, lekte doktor och undersökte dem andra patienterna. Detta 

gjorde hela avdelningen involverad och de andra patienterna skrattade. Det var hela tiden en  

balansgång mellan att finnas där för barnen men även en rädsla hos sjuksköterskan av att vara 

påträngande, framförallt när det gällde barn i tonåren. 

 

Informanterna upplevde ofta att barn i tonåren höll sig i slutna grupper och var svåra att nå. 

De kom ofta till avdelningen under kortare stunder och då lät sjuksköterskan dem få den tiden 

med mamma eller pappa. De kom till avdelningen, gick in till föräldern och stängde dörren. 

De kanske satte sig i sängen hos föräldern och kramades lite och pratade om vardagliga saker. 

Det upplevdes i dessa stunder vara svårmotiverat att gå in och störa, det var bättre att låta dem 

ha sin tid. Samtliga informanter belyste svårigheterna i att komma in i ett djupare samtal med 

barn i tonåren. Ingen av informanterna upplevde att något barn hade kommit fram till dem 

under arbetet på avdelningen och ställt frågor om sin förälder. Det kan finnas en svårighet i att 

skapa en delaktighet med barn. Det var ändå viktigt att fortsätta försöka så gott det gick och 

inte ge upp. Ett exempel var att gå in på salen och kontrollera ett pågående dropp, mest för 
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syns skull, om det fanns. Då fanns möjligheter att känna av stämningen i rummet och se hur 

barnens ansiktsuttryck tedde sig. Om de såg nyfikna ut eller vettskrämda gjordes en 

anpassning till barnet för att möta dem där de var i sin sinnesstämning. Genom att visa sig på 

salen och möta barnet gavs även en signal till föräldrarna att viljan fanns att möta deras barn 

och göra dem delaktiga i deras vård. Detta kunde vara början till en relation då en relation inte 

byggs upp på en gång utan tar tid. 

 

“Men vi är ändå människor allihopa och människor skapar relationer och en relation skapas 

på ett visst sätt. Man kan inte prata om allt första mötet. Det finns givetvis de som är väldigt 

öppna, men det finns även de som det tar väldigt lång tid för att öppna upp sig” (grupp 3, 

informant F) 

 

Det var här av vikt med en pedagogisk sjuksköterska som kunde förklara på barns nivå. 

Innebörden av pedagogik ansågs viktig och informanterna tyckte att utlärandet av pedagogik 

hade en näst intill obetydlig roll under sjuksköterskeutbildningen. Informanterna sa även att 

kunskapen i att ställa rätt frågor till barnen för att få fram deras verkliga känslor var viktigt. 

Dem frågor som barn kunde svara ja eller nej på återgavs ofta bara det svaret, medan en mer 

genomtänkt fråga kunde göra att känslorna kom fram i ord. Då kunde sjuksköterskan finnas 

där för barnen i den stunden och få reda på funderingar och svara på frågor. Genom att vara 

pedagogisk under mötet med barn fick sjuksköterskan bättre information kring barnets 

välmående, de kunde på så vis tillfredsställa barnets aktuella behov. 

 

Otryggheten i att möta barn 

Några av informanterna uttryckte att brist på tid i arbetet var en starkt bidragande faktor till att 

de inte skapade kontakt med barn. Arbetstiden räckte inte till för att möta barn med 

engagemang, vilja och lustfylldhet. En avdelning sågs mer som en helhet, som en vitklädd 

enhet som tillsammans skapade det grundläggande intrycket för barnet. Istället för ett 

egenansvar och en möjlighet att skapa en vårdande relation lades ansvaret på sina kollegor.  

 

Omvårdnaden av patienten sågs, som sig bör, stå högt i kurs men med det så synliggjordes 

inte barn på samma sätt. Informanterna såg dock att barn kunde ta emotionell skada framåt i 

tiden om de inte lyckades involveras i förälderns sjukdom. Genom att ansvaret lades över på 

kollegor och kuratorer, sa sjuksköterskan inte “fel” saker vid fel tidpunkt. Sekretessen 

gentemot patienten kunde hållas på ett annat plan om andra instanser också var inblandade, 

läkare gjorde sitt, kuratorer gjorde sitt och sjuksköterskan gjorde sitt. Att dra lärdom av 

mötena var inte något som direkt belystes utan snarare en förhoppning om att lärdomen 

förvaltades och reflekterades kring.             

 

”Dels har man inte den tiden, alltså det har man inte. Vi måste fokusera på patienten. Vad vi 

måste göra är att ta kontakten med kuratorer och psykologer eller se till så att det är gjort.” 
(grupp 4, informant G) 

 

Det kan även finnas en rädsla och ovisshet hos sjuksköterskan i att möta barn. På sjukhuset 

var allt sterilt och alla gick i likadana kläder och såg likadana ut. Några av informanterna 

tänkte att barnen såg all personal som en enda person, medan andra tänkte att personalen var 

individer och att barnen kände igen personen och skapade en relation till en enskild individ. 

De poängterade också att vikten av personkemi kunde bidra till att viss personal skapade en 

bättre kontakt med en patient och dess närstående. Då fanns möjligheten att den 

sjuksköterskan ofta var ansvarig för den patienten och dess närstående. 
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Det fanns en rädsla för att tränga sig på och att familjen skulle uppleva det som jobbigt och 

konstigt, framförallt i mötet med barn i tonåren. Som sjuksköterska fanns risken att hamna i 

ett dilemma mellan sina egna tankar, förutfattade meningar och viljan att hjälpa och 

informera. 

 

“Sen kan jag va lite rädd ibland att de ser mig som vem fan är det? Jag vill inte snacka med 

henne jäkla sjukvårdsmänniska. Typ så, så att jag blir någon störig typ. När de egentligen vill 

vara själva och prata själva liksom” (grupp 3, informant G)  

 

“Visst skulle jag kunna ge en tom spruta och slang som barnet kan leka med men man måste 

ju först och främst ha och ge sig tiden till att göra det” (grupp 4, informant H) 
 

Ökad kunskapsbank 
Som nyutexaminerad sjuksköterska kan det inte alltid vara lätt att hålla känslorna i styr när 

emotionellt jobbiga situationer uppstår. Med tiden skapas en större erfarenhet och möjligheten 

att få utlopp för sina känslor sker naturligt med sina kollegor. I arbetet kan det ta lång tid att 

skapa sig erfarenhet och det är då viktigt att lära sig av varandra.   
 

Att lära sig av andra 

Informanterna belyste vikten av att respektera och se till allas kunskapsområden för att själva 

lära sig och på så sätt bli en bättre sjuksköterska. Det fanns många ur vårdpersonalen på 

respektive avdelning som var duktiga på att möta barn och då fanns en chans att titta lite på 

hur de gjorde och på så vis få tips i mötet med barn. De talade om vikten av att ha en god 

dialog med kuratorerna då de aldrig glömde barnen och deras situation och att sjuksköterskan 

ibland kunde behöva små påminnelser. Informanterna berättade att de på avdelningen hade 

PM och kartor, ett så kallat flödesschema (bilaga 6) som de kunde följa för att kartlägga 

patientens familjesituation. Dessa brukade kuratorerna påminna sjuksköterskan om under dem 

storronder som tidigare varit. Storronder hade inte ägt rum på avdelningen sen sommaren, och 

informanterna visste inte varför, men belyste saknaden då att de bland annat var viktiga för 

barnen. På en annan avdelning fanns fortfarande storronder, vilket de informanterna 

uppskattade. 
 

“Jag har också känt ett misslyckande, jag är inte doktor och bestämmer inte vilken 

behandling patienten ska ha och sådär, men man är en del i ett team, och vårt mål är alltid 

att göra det bästa, och då bota patienterna såklart… och när inte det går så kan man känna 

ett misslyckande… såklart… det är ju det vi gör här, vi vill ju bota, eller i alla fall hålla folk i 

liv så länge som möjligt.” (informant F, grupp 3) 
 

Överlag så upplevde informanter med egna barn att det var lättare att möta barn i sjukvården. 

En av informanterna som hade egna barn tyckte ändå att det var svårt, mycket på grund av att 

det inte uppstått så många möten med barn på avdelningen. De som inte hade egna barn 

upplevde det svårare och tänkte mer på det. De belyste även saknaden av undervisning kring 

mötet av närstående barn under utbildningen. Den information som lett till den kunskap de nu 

skapat var förvärvad genom kontakt med kuratorerna, dialoger med kolleger samt genom 

praktisk handling på avdelningen. Samtliga informanter upplevde att de hade blivit bättre på 

att möta barnen idag, jämfört med när de var nyutexaminerade. 

 

Bearbetning och uppföljning 

Att inte bära med sig jobbet hem kunde ses både som en svaghet och en styrka enligt 

informanterna. Som sjuksköterska måste det finnas utrymme för att kunna visa känslor, det 



 

- 14 - 
 

går inte att vara som en kall mur. Ett sätt att bearbeta känslor som uppstod vid jobbiga 

situationer var att kunna gråta med barnen, att kunna hålla om dem i svåra situationer och 

kunna skratta tillsammans. Risken var att om informanterna bet ihop och inte pratade om det i 

arbetsgruppen följde känslorna med hem och kunde bli överväldigande. Det viktiga var att 

kunna visa känslor men samtidigt ha förmågan att ta sig samman. 

 

“Vi är ju inte robotar, vi måste också visa känslor annars blir det väldigt konstig situation 

faktiskt. Sen får man ta sig samman givetvis men man måste visa känslor som sjuksköterska” 
(grupp 1, informant B) 

 

En upplevelse bland informanterna var också att ju mer avskärmning från denna typ av möten 

desto större blev rädslan för att möta nya liknande situationer. Överlag så beskrevs 

personalgruppen som ett stort stöd åt den enskilda sjuksköterskan och klimatet på 

arbetsplatsen lämnade stort utrymme för att diskutera och ventilera känslor. Informanterna 

upplevde att det i början av sin karriär var lättare att ta med sig jobbet hem, men efter ett tag 

insåg de att känslorna tyngde ner dem för mycket. Däremot sa alla informanter att varje år 

fanns det några situationer där känslorna inte gick att lämna på jobbet utan följde med hem. I 

dem fallen handlade det nästan alltid om i vilken utsträckning som sjuksköterskan kände igen 

sig i patientens situation. Ofta handlade det om patienter i samma ålder, patienter som 

påminde om någon nära eller om patienter som hade yngre barn eller barn i samma ålder som 

sina egna. 

 

Att ta med sig jobbet hem och ventilera med sina nära verkade förekomma i större 

utsträckning om de också arbetade inom vården. Det framkom att dialogen kunde ske mycket 

öppnare med kolleger än vad den kunde med personer utanför vården. Mellan kolleger 

behövde inte sekretessen beaktas vilket gjorde det enklare, gentemot nära fanns ändå sekretess 

som var tvungen att följas. En upplevelse av att ta med sig jobbet hem kunde likställas med 

något som hängde kvar på axeln och gjorde sig påmint titt som tätt. Trots att det kunde verka 

emotionellt jobbigt att bära med sig jobbigare händelser uttryckte sig några att de inte skulle 

vilja vara utan erfarenheten. Någonstans kunde de genom erfarenheten uppskatta sitt eget liv 

på ett annat sätt och inte ta det för givet, något som togs vidare i andra möten också. Några 

informanter pratade med sina barn kring döden för att den inte skulle vara främmande när den 

väl inträffade i familjen. Meningen var inte att överföra sin egen tro på liv efter döden utan 

snarare som en förberedelse för när det väl händer. 

 

“Jag brukat tänka, inte bara i sådana situationer, men i sådana situationer också, jag kan 

inte gå in och lösa några jättestora problem kanske, eller jag kan inte rädda liv… Men jag 

kan iallafall gå in och visa mig, och visa att jag finns där som ett stöd liksom… och äh 

försöka hitta balansen där man inte är för drivande… Liksom inte springa där för mycket och 

ta initiativ, men inte försvinna helt liksom.” (grupp 3, informant F) 

 

Personlig utveckling 

Samtliga informanter upplevde att de idag kunde hantera arbetet och dem känslor som 

uppkom på ett mer balanserat sätt. De upplevde att i början av sin yrkesroll ville de så mycket 

att de bara ville skrika. Efterhand insåg de att det inte gick att rädda alla men möjligheten till 

att göra något fanns alltid. Andra informanter upplevde sig bära med sig jobbet hem i större 

utsträckning när de var nyutexaminerade jämfört med efter några års erfarenhet. Trots att 

antalet jobbiga situationer som bars med hem minskade så blev situationerna mer påtagliga 

och berörde på ett annat sätt. De insåg ganska snabbt att det inte fungerade att ta med sig alla 
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jobbiga situationer hem. Vikten av att kunna släppa jobbiga saker var ett måste likväl som det 

var ett måste att dra lärdom av sina känslor vilket kunde skapa en djupare empati. 

 

Efter att några möten skett med patientens familj och en relation skapats fanns möjligheten att 

kunna skratta och gråta tillsammans om det fanns ett reflektivt förhållningssätt hos 

sjuksköterskan. Med tiden hade flera informanter kommit fram till att de inte kunde rädda alla 

patienter, den medicinska kunskapen var helt enkelt inte tillräcklig. När patienten befann sig i 

ett palliativt skede försökte några av informanterna istället göra sista tiden så bra som möjligt. 

Det kunde handla om att ge närstående lite extra uppskattning, synliggöra barnen lite extra 

men samtidigt inte verka för drivande. En annan informant beskrev sin första tid som att 

tunnelseende var nödvändigt för att se till det medicinska hos patienten. Med tiden kunde 

tunnelseendet avvecklas och närstående kunde mötas på ett annat sätt. 

 

”När man får reda på att sin förälder har dött kan jag mycket väl gråta med barnet och krama 

dom, ofta är den andra föräldern upptagen med sin döda partner och då står man med barnen. 

// Man måste våga det för att komma vidare i sin utveckling med barn. Till slut kanske man 

inte kommer vidare och man skapar en rädsla för mötet istället” (Grupp 4, informant I) 

    

DISKUSSION 
 

Utifrån intervjuerna i studien framkommer det att det finns färdiga knep för att möta och 

skapa delaktighet för yngre barn men inget speciellt för barn i tonåren. Vid jobbiga situationer 

där en förälder dör är det lätt att bära med sig känslor hem och vikten av att bearbeta 

känslorna med sina kolleger för att inte skapa en ohälsa måste beaktas. Då möten med barn 

inte sker så ofta är det viktigt att kunna lära sig av varandra och våga fråga kring oklarheter 

eller för att få tips.  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte valdes en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Då det inte 

finns mycket forskning inom det valda ämnet finns det ingen möjlighet att göra en 

litteraturstudie som kan resultera i ett trovärdigt resultat. Det är den levda erfarenheten som är 

fokus i studien vilket också motiverar valet av en intervjustudie. 
 

Innan studien påbörjades har kontakt skett med Etikkommittén sydost via mejl och telefon. En 

egengranskning har gjorts av båda författarna oberoende av varandra där båda kommit fram 

till att studien inte kräver ett godkännande från någon regional etikprövningsnämnd. Genom 

den oberoende egengranskningen och kontakten med Etikkommittén sydost styrks 

tillförlitligheten för studien samt att människovärdet upprätthålls med lagligt stöd. Utan 

egengranskningen hos etikkommittén kunde det framkommit att studien krävde prövning hos 

etiska prövningsnämnden. Detta kunde lett till att studien bedrivits oetiskt och inte haft någon 

trovärdighet.    
 

Anledningen till valet av det större sjukhuset i södra Sverige är att avdelningarna är samlade 

på ett ställe vilket underlättar studiens genomförbarhet ur ett tidsperspektiv. För att säkerställa 

detta urval har samordnare för onkologiska klinikerna kontaktats via mejl och telefon för 

godkännande av studien. Om detta inte hade gjorts hade studien inte följt dem etiska regler 

som är uppsatta för sjukhuset. Efter godkännande från samordnaren har författarna kontaktat 

respektive avdelningsansvarig, delgett information kring studien och bett dem kontakta 

sjuksköterskor som är lämpliga för ändamålet. Kontakt har endast skett mellan författare och 

avdelningsansvarig eller mellan avdelningsansvarig och sjuksköterskor. På detta vis har inte 
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författarna kunnat påverka vilka sjuksköterskor som deltagit i studien, vilket stärker 

frivilligheten i deltagandet. Efter visat intresse hos sjuksköterskor till avdelningsansvarig har 

kontakt mellan författare och sjuksköterskor kunnat göras. Under sommaren 2013 har en av 

författarna jobbat på en av dem berörda avdelningarna. Relationen mellan en av författarna 

och sjuksköterskorna på avdelningen påverkade inte vilka informanter som valt att delta i 

studien då författarna inte haft kontakt med sjuksköterskorna under urvalsförfarandet. 

Författarens arbetsrelation gentemot dem berörda informanterna har endast varit ytlig och 

författarna anser inte att detta har påverkat resultatet åt något håll. Vid intervjutillfället kan 

relationen mellan författaren och informanterna göra att de vågar gå djupare i sina berättelser 

och känslor. Det kan även ha motsatt effekt men inget som speglats under intervjun. 
 

Som ytterligare hjälp i urvalet för intervjufrågor och respons kring arbetet har en personlig 

kontakt skett med en legitimerad sjuksköterska som har vidareutbildning i familjeterapi och 

håller i bearbetningsgrupper på avdelningarna. Med hjälp av G. Guedju (personlig 

kommunikation, 4 november 2013) har författarna kunnat få en djupare förståelse med hjälp 

av intervjufrågor samt en möjlighet att erbjuda professionellt stöd för dem sjuksköterskor som 

kan ha upplevt det jobbigt efter intervjun. På detta sätt har studien värnat om informanternas 

hälsa. Samma intervjufrågor (bilaga 4) har använts under samtliga intervjuer. Detta för att 

samma frågor ska ligga till grund under alla intervjuerna, samt att författarnas erfarenheter 

från föregående intervju inte ska prägla resultatet. Däremot har följdfrågorna ändrat karaktär 

beroende på svaren på frågorna och hur djupt informanterna valt att gå i sin berättelse. 

Följdfrågorna har bland annat varit “kan du berätta mer om…”, “hur menar du när du 

säger…” eller “vad känner du när…”.  
 

Intervjupersonerna var uppdelade i fyra grupper, en grupp på varje avdelning med en 

gruppintervju på tre personer och tre gruppintervjuer på två personer. Valet av få informanter 

i gruppen grundar sig i omöjligheten att skapa en gruppintervju med 5-6 informanter utifrån 

verksamhetens arbete. Intervjuerna ägde rum på avdelningarna vilket ledde till att 

informanterna kände sig trygga i miljön då denna inte var ny för dem. Thomsson (2002) 

menar att det är en trygghet för informanterna att själva få styra över platsen där intervjun ska 

äga rum. Det var praktiskt sett det bästa stället att ha intervjuerna på då intervjuerna ägde rum 

antingen före ett arbetspass för informanterna eller i slutet av ett. Intervjutiden varierade 

mellan 45-80 minuter. Denna variation berodde på hur mycket informanterna hade att säga 

samt att de hade tider att passa. Detta kan påverka resultatet då informanterna kan känna en 

stress i slutet av intervjun över att de måste avsluta. Informanterna upplevs ändå under 

intervjuerna som lugna och fokuserade. I någon grupp blev några av informanterna tystare än 

andra. Dessa informanter hade eventuell passat bättre i enskilda intervjuer men tilliten till 

kollegorna fanns ändå och informanterna var inte rädda för att visa känslor, utan tog endast 

mindre plats i gruppen. Författarna fick styra frågor till dessa informanter för att få fram deras 

tankar och upplevelser vilket inte var några problem då författarna kände en trygghet i sina 

roller. Om det är större grupper finns risken att alla inte kan komma till tals framförallt om 

författarna inte har den erfarenheten som krävs för större grupper. Genom det 

semistrukturerade förhållningssättet har intervjun styrts av frågorna men lämnat stor plats för 

dialog. För att komma djupare in i den egna berättelsen hos informanterna har följdfrågor 

ställts specifikt till den informant som delgett sin upplevelse.  
 

Författarna tänkte även på rummets betydelse under intervjun (Lepp, 2009). Intervjuerna ägde 

rum på sjukhuset i mindre grupprum där intervjuerna inte kunde bli störda eller avbrutna. I 

rummet fanns soffa, stolar och ett bord. Det fanns även en klocka i rummen. Författarna valde 

att vända på klockan samt placera möblerna så att informanterna satt med ryggen mot 
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klockan. Detta för att de inte skulle se hur mycket klockan var och på så vis hindras från att 

fokusera på annat än intervjun och kanske känna sig stressade och vilja avsluta. Författarna 

bjöd även på fika för att skapa en igenkännande miljö och ge möjlighet att småprata innan 

intervjun påbörjades. Detta gjordes för att nervositeten skulle släppa och samtalen bli med 

avslappnade (ibid). 
 

En av författarna hade mer erfarenhet än den andra när det gäller att föra intervjuer. Detta 

ledde till att denna författare förde mer under den första intervjun. Efter varje intervju skedde 

en reflektion författarna sinsemellan för att säkerställa det balanserande deltagandet för 

kommande intervjuer. Redan från första intervjun fanns en trygghet mellan författarna som 

växt sig större under studiens gång. Denna trygghet tror författarna har avspeglat sig i 

gruppens sinnesstämning då det under alla intervjuerna upplevdes av författarna vara en 

avslappnad miljö. När författarna är ovana intervjuare kan det vara en fördel att vara två, 

speciellt då det hela handlade om gruppintervjuer (Thomsson, 2002). Maktförhållandet blev 

mer jämnt med två intervjuare där ingen, vare sig författare eller informant hamnade i en 

utsatthet eller ett underläge genom att alla parter hade en person som de kände trygghet i 

(ibid). 
 

För att få fram ett trovärdigt resultat har intervjuerna utgått från gruppintervjuer med 

semistrukturerade frågor där dialoger mellan informanterna har tillåtits. Tanken med att 

använda gruppintervjuer har varit att ämnet kan ha uppfattats vara av känslig karaktär och det 

var då viktigt att informanterna kände ett socialt stöd i sin berättelse, men även för att de 

skulle kunna väcka tankar hos varandra. Genom gruppintervjuer där informanterna hade olika 

erfarenheter om det valda ämnet blev intervjuerna även till ett lärande och utvecklande 

tillfälle för informanterna (Thomsson, 2002). Författarna har genom gruppintervjuerna förstått 

att i dialogen är det lätt för informanterna att känna igen sig i varandras berättelser men även 

möjlighet att komma med egna reflektioner. Informanterna i respektive gruppintervju verkade 

känna en tillit och respekt för varandra. Detta var en av grunderna till att det blev lyckade 

gruppintervjuer då detta är en förutsättning för att informanterna ska våga öppna sig och 

berätta om sina upplevelser och tankar. Om det inte funnits en personkemi i grupperna hade 

inte informanterna känt sig trygga och då hade inte heller tankarna kommit fram (ibid). 

Gruppintervjuer passar inte alla människor då det finns dem som blir tysta och tillbakadragna 

när de kommer i större grupper. Författarna valde därför grupper på 2-3 deltagare då en grupp 

kan innehålla från två personer till större grupper på 8-9 personer (Thomsson, 2002). 

Användandet av gruppintervju kan resultera i att informanterna känner sig hämmade i sin 

berättelse då de är rädda för att personer i gruppen kan döma dem för deras känslor. Istället 

för ett konstruktivt kunskapsutbyta kan det leda till diskussioner och argumentationer vilket 

kan leda till en misslyckad och otillförlitlig intervju (ibid).  
 

Då det under ett par månader har skett många uppsägningar på några av dem valda 

avdelningarna har inklusionskriterierna varit tvungna att ändras. De ändrades till 

sjuksköterskor över 25 år samt att de ska ha arbetat som legitimerad sjuksköterska under 

minst två år. Denna ändring av inklusionskriterierna ser författarna dock inte som en nackdel 

för studien utan snarare en fördel när det visat sig att vissa informanter som från början 

exkluderats har stor erfarenhet inom andra onkologiska avdelningar. 
 

För att säkerställa resultatets huvud- och underrubriker har dataanalysering följts utifrån 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Hade dessa inte följts kunde författarnas okunskap 

skapat ett annat eller missvisande resultat. Dataanalysen skedde delvis gemensamt författarna 

sinsemellan och anledningen till det var för att öka tillförlitligheten i resultatet. Författarna 
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jämförde den data de fått fram på egen hand med varandras. Utifrån den jämförda datan 

plockades det väsentliga ut. Hade författarna gemensamt läst igenom materialet och diskuterat 

detta innan analysen fanns risken för formning av varandras tankar och sätt att se på 

materialet. Valet av manifest perspektiv är grundat på den ringa erfarenhet som författarna 

besitter. Genom det manifesta fokuserar resultatet på det uppenbara i datainsamlingen där 

tolkningar sker i betydligt mindre utsträckning än i det latenta perspektivet. Citaten som 

används i resultatet används som illustrationer ur intervjuerna för att påvisa äktheten (Patel & 

Davidson, 2003).     
 

Resultatdiskussion 

Som sjuksköterska kan inte ansvaret läggas på att barnet ska komma med frågor, 

sjuksköterskan måste själv ta steget till mötet. Genom att ha en vilja att möta barn på rätt nivå, 

tillsammans med en kunskap inom detta skapar sjuksköterskan förutsättningar för att skapa en 

delaktighet för barn. Tillsammans med en självinsikt i sina styrkor och svagheter skapar 

sjuksköterskan en grund för att kunna utveckla ett tillitsfullt möte med barn. 
 

Att identifiera familjens behov 

För att kunna identifiera patientens familjesituation krävs en kartläggning. Genom att ta sig 

tid till att kartlägga familjesituationen uppkommer information huruvida barn finns i familjen 

eller inte. Några av informanterna poängterar att detta görs redan vid ankomstsamtalet men att 

det lätt kan glömmas bort då sökorden verkar otydliga och knapphändiga. I ankomstsamtalet 

kring familjesituationen finns det även möjligheter att föra en dialog om huruvida barn ska 

besöka föräldern på sjukhuset och i så fall varför. Risken finns att missa djupare frågor då det 

är så mycket annat som ska gås igenom. Enligt lag ska sjuksköterskan säkerställa att 

information delgetts barnet och det är viktigt att kartläggningen sker tidigt i kontakten med 

vården (G. Guedji, personlig kommunikation, 4 november 2013). Som stressad och oerfaren 

sjuksköterska är det lätt att glömma bort detta. Utökas sökordet till mer specifikt kring barn 

blir det lättare att identifiera, lättare att sätta in stöd snabbt och lättare att involvera dem i 

sjukvården (ibid). Få informanter i denna studie upplever att ett förnyat ankomstsamtal 

prioriteras hos dem patienter som ofta skrivs in och ut och än mindre uppföljande frågor på 

hur barnen mår. Genom att hålla ett ankomstsamtal vid varje inskrivning av dem patienterna 

kan bristande kommunikation i familjen identifieras och på så sätt leda till att bättre kunna 

bearbeta traumat (Bylund Grenklo, 2013). Skulle det vara så att familjens behov glöms bort 

eller blir bortprioriterade finns en risk att barn senare kan utveckla ett självskadebeteende. 

Barn som dessutom känner sig dåligt informerade kring sin förälders kommande död löper 

dubbelt så stor risk för självskadebeteende som ett barn som är väl informerat (ibid). 

 

Som sjuksköterska bör vårdnadsbehovet ses till hela familjen och inte bara till patienten för 

att kunna skapa en trygghet i en livsomvälvande situation. Samtidigt som individanpassad 

information bör delges till samtliga familjemedlemmar upplever många sjuksköterskor en 

svårighet i att våga möta familjen. En del känner en hjälplöshet medan andra känner rädsla för 

att säga fel saker (Turner, Clavarino, Yates, Hargraves & Connors, 2006). Detta bekräftas i 

denna studie då flera informanter upplever dessa svårigheter. Känslan av att förvärra en redan 

jobbig situation gör att det blir lättare att hålla sig på avstånd och låta familjen eller andra 

kollegor ta ansvaret. När sjuksköterskan inte vet hur mycket information som föräldrarna gett 

barnen uppstår också en osäkerhet om hur mycket information som kan ges till barnen. En 

informant uttrycker att om det skulle uppstå en sådan situation där, enligt föräldrarna, för 

mycket information ges framför barnen kan det snarare hjälpa familjen att föra en dialog kring 

något jobbigt istället för att undvika det. I den situationen identifieras ett behov av 
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information och sjuksköterskan kan tillsammans med föräldrarna informera barnet och möta 

de frågor som uppstår. 

 

Svårigheter som kan möta sjuksköterskan är om familjen upprätthåller ett sken av att allt är 

bra eller när känslor uteblir hos barnen (Saldinger, Cain & Porterfield, 2005). Det kan inge en 

falsk trygghet och risken finns att det försvårar identifiering av behov, chans till stöd hos 

kurator och möjlighet till förklaring. Rädslan hos barn, framförallt hos barn i tonåren, handlar 

om rädslan för att föräldern ska dö. Barn i tonåren kan ha svårt för att se sin tidigare starka 

förälder behöva hjälp med dem mest basala behoven och de kan känna en maktlöshet då de 

vill hjälpa sin förälder men är oförmögna till det. Hos yngre barn finns en annan tolerans mot 

detta faktum (ibid). Denna studie visar att sjuksköterskan har svårt att kommunicera och att 

möta barn i tonåren samt upplever dem som avskärmande. Det läggs också ett ansvar av 

föräldrarna på dessa barn när de möts av verkligheten. Ansvaret kan bli för stort och 

sjuksköterskan måste vara lyhörd för att identifiera eventuella behov hos dessa barn. Det är 

inte bara sjuksköterskan som är rädd, det är även barn (ibid).  

 

Om en grundkurs i till exempel motiverande samtal implementeras har sjuksköterskan genast 

tillgång till kunskap om att ställa öppna frågor vilket kan underlätta kommunikation med 

framförallt barn i tonåren. Det anses bland informanterna att redan på högskolenivå borde en 

kurs om MI, motiverande samtal, införas för att ge en stabilare grund kommunikativt sett att 

stå på. Detta stärks i Turner et al. (2006) som också kommer fram till att sjuksköterskor 

efterfrågar kunskaper i att kunna ställa öppna frågor.  

            

Information till barn 

Att veta om barnen är tillräckligt informerade och delaktiga i sin sjuka förälders vård kan vara 

svårt att kartlägga som sjuksköterska. Föräldrarna vill skydda barnen från det otäcka och 

skrämmande och kan på så vis välja att undanhålla information (G. Guedjis, personlig 

kommunikation, 4 november 2013). Det framkommer under studien att barn är välkomna till 

avdelningarna samt att sjukhuset ordnar familjedagar för barnen för att stärka delaktigheten. 

Informanterna önskar fler av dessa familjedagar då det är ett bra sätt att bjuda in barn till 

sjukhuset.  

 

Det är av stor vikt att individanpassa informationen till barn då det inte går att informera en 3-

åring på samma vis som ett barn som är 16 år. Det framkommer under studien att några av 

informanterna varit med om svåra fall där barn inte varit informerade om hur sjuk och hur 

nära döden föräldern var. G. Guedji (personlig kommunikation, 4 november 2013) talar om 

ett fall där kartläggning av oinformerade barn skett där klinikchefen tagit beslutet att barnen 

skulle informeras mot föräldrarnas vilja. Om denna familj uppmärksammats tidigare och 

föräldrarna fått tidigare information om betydelsen av att involvera barnen hade det varit 

möjligt att undvika denna situation. Verksamhetschefen tog här lagen och sitt ansvar på allvar, 

vilket ledde till att barnen hann ta farväl av sin förälder. Denna händelse kan påverka barnen 

negativt i framtiden då bearbetningsprocessen av sjukdomen är en viktig del i att kunna gå 

vidare i livet (Bylund Grenklo, 2013). Informanterna poängterar att det är föräldrarnas ansvar 

att informera barnen och väljer de att inte göra det så kan ingen tvinga dem. Enligt (HSL, SFS 

2013:629), 2g§ så ska hälso- och sjukvårdspersonal beakta stödet till barn med sjuka föräldrar 

samt att det ska vara individanpassat när det gäller information, råd och stöd under 

sjukdomstiden. Informanterna i studien är informerade om att det finns en lag om detta, men 

det framkommer brister i kunskapen om vad den verkligen innebär. 
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Det framkom under studien att vissa sjuksköterskor är ärliga och raka mot barnen när det 

gäller information. Om de säger något som föräldrarna inte pratat med barnen om ser de det 

som en fördel för då är föräldrarna tvungna att ta upp det. Vissa informanter hänvisar till 

föräldrarna vid frågor från barn då de är rädda för att säga saker som inte föräldrarna 

informerat om. När ett barn inte är tillräckligt informerad kan detta leda till att barn saknar 

förståelse för sjukdomen, förälderns behandling och sjukvårdens arbetssätt (Bylund Grenklo, 

2013). Detta i sin tur kan leda till en misstro mot vården. Till denna misstro har ett samband 

hittats till depression 6-9 år efter förälderns död, då depression är vanligare hos dem som 

under barnåren förlorade en förälder och kände misstro till vården (ibid). Barn kan även skapa 

sig en egen fabulerad sanning om vad det är som händer med föräldern istället för att 

avdramatisera förloppet och ge barnen en sanningsenlig och riktig förklaring.  

 

Informanterna talar om betydelsen av att barn är rätt informerade vid dödstillfället för att det i 

sin tur ska hjälpa dem i bearbetningen och sorgeprocessen. Bylund Grenklo (2013) styrker 

detta då även hon påvisar vikten av att barnen är informerade om att döden är nära. I studien 

uppmärksammades att nästan hälften av dem barn som deltog i studien inte förstod hur nära 

döden deras förälder var förrän på dödsdagen. Hälften förstod det dem sista timmarna medan 

en sjättedel inte förstod det förrän föräldern var död. Det är med tanke på detta av vikt att 

sjuksköterskan försäkrar sig om hur informerade barnen är, samt vågar gå in i de svåra 

mötena och besvara deras funderingar och känslor. Informanterna talar om vikten av att 

använda rätt ord. Genom att säga ordet död kan inte misstolkning ske. Detta kan hjälpa barn i 

processen att förstå att döden är nära. 

 

Medel för utveckling 

En av informanterna i studien talar lite skämtsamt om men är allvarlig i sitt resonemang kring 

vikten av att kunna ställa bra frågor för att komma åt känslor. Ställs frågor som kan besvaras 

med ja, nej, jag vet inte, eller kanske, är det svårare att komma åt dem känslor som behöver 

bearbetas hos barnet. I samma resonemang uppstår ett förslag där kurser i motiverande samtal 

bör ingå i den allmänna sjuksköterskeutbildningen. Om denna teknik är utlärd har 

sjuksköterskan redan vunnit mycket i kommunikationen med både närstående och patienter. 

Alla informanter känner att de har för lite teoretisk kunskap och för lite empirisk erfarenhet 

kring detta. Informanterna försöker ta hjälp av kuratorer vid tveksamheter och de försöker 

även eftersträva vidareutbildning. Det är viktigt och efterfrågat att möjliggöra denna kunskap 

för sjuksköterskan (Bylund Grenklo, 2013). Även denna studie visar att sjuksköterskorna 

saknar viss kunskap och att den efterfrågas. Viss erfarenhet tar lång tid att förvärva men med 

råd och stöd från annan professionell instans kan det ske enklare (Turner et al., 2006). 

 

Genom att ge sjuksköterskan en stabil grund att stå på åskådliggörs barnen tidigare, rädslan 

för mötet kan minska hos sjuksköterskan och i längden resultera i bättre familjefokuserad 

omvårdnad. Då sjuksköterskan bör utgå från familjefokuserad omvårdnad och besitter denna 

kunskap finns det även möjlighet att stötta och ge tips till föräldrar som ska berätta om 

sjukdomen för sina barn (figur 1). Likaså erbjuds det en möjlighet för barn att bearbeta och 

förstå situationen.  Kunskapsmässigt är det svårt för sjuksköterskan att mäta sig med kuratorn 

och det gäller därför att veta när kunskapen inte längre räcker till och när möjligheten ska ges 

till att lotsa frågor vidare till kuratorer. Trots allt är sjuksköterskan inte utbildad psykolog eller 

kurator men det bör inte hindra från att kommunicera. 
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Figur 1. Skapande av trygghet i mötet 

 

När en god vårdrelation utvecklas kan den skänka en tillfredsställelse för sjuksköterskan. 

Genom vårdrelationen skapas också en trygghet där patienten litar på sjuksköterskan vilket 

gör det enklare att prata om jobbiga saker (Dowling, 2008). I relationen som utvecklas och 

tryggheten som den medför skapas en tillit till personalen, inte bara från patienten utan från 

hela familjen. I dem första mötena går det inte att prata om allt men precis som i det privata så 

skapas relationer utifrån vissa premisser och de kan ta olika lång tid att utveckla. När 

sjuksköterska och patient med familj träffas de första gångerna agerar sjuksköterskan lite som 

en detektiv för att få djupare förståelse för relationerna inom familjen (McLeod, Tapp, Moules 

& Campbell, 2009). För att få privilegiet att bjudas in i familjen och deras relation måste ett 

intresse finnas och en genuin omtanke visas från sjuksköterskan. Risken finns att om den inte 

visas sluter familjen sig och stänger ute personalen från sin livsvärld. McLeod et al. (2009) 

beskriver i sin studie att de sjuksköterskor som ser relationen som något positivt inte ser tiden 

som ett hinder. Dem sjuksköterskorna hittade tid i sitt arbete för att skapa en relation. 

Vårdpersonal som ser tiden som ett hinder ser inte vikten av skapandet av en relation på 

samma sätt. Detta kan leda till att patienten med närstående får en känsla av att personalen är 

okänslig och oengagerad vilket kan skapa en tuffare behandlingstid för alla inblandade. 

 

Det bör finnas en barnansvarig som fungerar som ett stöd för övrig personal i information och 

utveckling kring uppkomna situationer. De ska även fungera för att skapa en barnvänlig 

atmosfär som ska vara tillåtande för barn att vistas i (G. Guedji, personlig kommunikation, 4 

november 2013). Efter kontakt med några av cheferna och observationer som gjorts på 

avdelningarna verkar det till synes finnas lekrum, spel och filmer. Det som finns är främst 

riktat till yngre barn och det verkar saknas något motsvarande för barn i tonåren vilket också 

har poängterats från informanterna.    

 

Att handskas med sina känslor 

Under studien framkommer vikten av att prata och reflektera i personalgruppen. 

Informanterna lägger stor vikt vid att få tala om sina känslor och på så vis inte ta med dem 

hem. Att ta med för mycket jobbiga känslor hem och inte dela upp fritid och arbete kan leda 

till ett lidande hos sjuksköterskorna då de kan känna ett misslyckande och en maktlöshet i det 

som skett under arbetspasset (Turner et al., 2006). Det framkommer i denna studie att det är 

lättare att reflektera med personalen på avdelningen då precisa detaljer kan diskuteras. Förs 

dialogen med någon utanför avdelningen måste situationen diskuteras i stora drag för att 

patienten inte ska kunna identifieras. Alla informanter känner även en tillit till varandra då 
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samtliga känner möjligheten att kunna prata om alla jobbiga och roliga situationer med sina 

kollegor. I Turner et al. (2006) studie framkommer det att sjuksköterskorna inte kan reflektera 

på arbetet och när de är hemma försöker de istället hitta på saker med sin familj för att trycka 

bort de jobbiga känslorna. Det finns en risk att sjuksköterskorna sluter sig och inte pratar med 

någon om dem känslor som uppkommer. G. Guedji (personlig kommunikation, 4 november 

2013) lägger vikt vid att tala med varandra, sjuksköterskor sinsemellan, men även betydelsen 

av att få träffa och prata med någon professionell ibland. Han menar att frekvensen av 

anordnade samtal ska avgöras av behovet hos personalstyrkan. En personalstyrka med mycket 

ny personal kan behöva dessa reflektioner oftare än de som arbetat längre. Det framkommer i 

denna studie att informanterna tog med sig mer känslor hem när de var nyutexaminerade än 

när de arbetat några år. Det är viktigt att avdelningschefen ser till arbetsgruppens behov av 

reflektion. Det ska finnas tid till reflektion för att motverka det lidande och den ohälsa det kan 

leda till för sjuksköterskor när för många känslor stängs in. Istället för ohälsa finns en 

välmående och sammansvetsad personal. 

 

Det framkommer även att det inte är fult att visa känslorna i direkt anslutning till barnen. Att 

gråta och skratta direkt när känslorna kommer är också ett sätt att bearbeta på. Studien visar 

att om känslorna får komma spontant blir det inte lika jobbigt som när dem sparats under en 

tid. Om allt kommer på en och samma gång blir det så mycket jobbigare att ta itu med dem. 

Det är en balansgång i hur mycket känslor som bör visas för barn. Det kan vara bra att visa att 

det är okej att både gråta och även skratta fast en förälder är väldigt sjuk (G. Guedji, personlig 

kommunikation, 4 november 2013). Det framkommer i denna studie att det är viktigt att 

komma ihåg att det är sjuksköterskan som ska vara den starka och stöttande i situationen, barn 

ska inte känna att de inte får gråta för att de behöver stötta sjuksköterskan.  

 

Olika människor påverkas mer eller mindre av olika situationer. Dem situationer som 

påverkar individen mest är ofta dem som går att identifiera sig med och som påminner om den 

enskilda personens livssituation. Det måste finnas en medvetenhet hos vårdpersonalen om 

vilka situationer som väcker känslor hos individen framförallt när det är barn inblandade. I 

studien framkommer det att vissa tycker det är svårt och jobbigt att möta barn medan andra 

inte tycker det (G. Guedji, personlig kommunikation, 4 november 2013). Detta framkommer 

även i studien av Turner et al. (2006) som belyser svårigheten i att möta dem som är arga eller 

emotionellt avskärmade. Genom att tala om det visar sjuksköterskorna på sin medvetenhet om 

vad de har för svårigheter och kan på så vis kartlägga var behovet av utveckling finns. För att 

kunna utvecklas och bli en bättre sjuksköterska är medvetenheten om sina styrkor och 

svagheter ett måste (ibid). G. Guedji (personlig kommunikation, 4 november 2013) styrker 

detta då han talar om att den personliga medvetenheten ligger till grund för att en utveckling 

ska vara möjlig. 

 

Det finns delade meningar om att lämna mer information till barn än vad föräldrarna har gjort. 

Vissa informanter är rädda att säga för mycket. Andra ser det som en öppning och ett måste 

för föräldrarna att tala om dem jobbiga och svåra sakerna med sina barn när sjuksköterskan tar 

upp det. Enligt Turner et al. (2006) påvisas det att det finns en brist i självförtroendet och 

bristande kunskap i möjligheten att handskas med denna eventuella situation som kan uppstå. 

Det framkommer även att det finns en rädsla för att göra saker värre för både barnen och 

föräldrarna genom att det kan skapa en konflikt. De som såg det som något bra att nämna 

saker som inte kommit fram till barnen har en lång erfarenhet av att arbeta med hela familjen i 

samband med att den ena föräldern vårdas vid livets slut. Det ses som en fördel att dem svåra 

frågorna kommer upp när sjuksköterskan finns till hands och kan stötta föräldrarna i 

informationen samt finnas som stöd för barn i dem frågor som kan uppstå för dem. När det 
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uppstår svåra situationer kan en känsla av maktlöshet infinna sig hos sjuksköterskan (ibid). 

Denna maktlöshet kan grunda sig i hur bekväm personen är i situationen, känslan av att inte 

kunna säga vad som helst eller att inte kunna göra det som krävs. Flera av informanterna 

uppger att det ibland är viktigt att tänka på att omvårdnaden som bedrivits är den bästa utifrån 

sjuksköterskans kunskap. Tyvärr räcker det ibland inte till och patienten kommer att dö. 

Informanterna talar här om en helhetssyn där hela avdelningen arbetar för att bota, lindra och 

trösta. Turner et al. (2006) styrker detta teamarbete genom att tala om vikten av 

kommunikation mellan professionerna för att en misslyckande känsla inte ska uppstå (figur 

2).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Teamarbetet 

 

 

Vissa informanter kan ändå känna ett misslyckande, fast det inte är den enskilda 

teammedlemmen som är ansvarig för behandling och beslut. Det visas även i studien att vissa 

informanter känner ett misslyckande när en patient dör (ibid). 
 

Studien av Turner et al. (2006) och denna studie har många likheter och få men stora 

skillnader. I båda studierna framkommer det en rädsla för mötet där fel saker kan sägas och på 

så sätt skapa konflikter inom familjen. De mer erfarna sjuksköterskorna i studierna har lärt sig 

att det inte går att rädda livet på alla patienter men om känslan av att ha gjort sitt bästa går 

som ett mantra blir döden och sorgen kring det mer hanterbart. En stor skillnad mellan 

föregående studie och denna är att i denna studie ses kollegorna som ett stort socialt stöd där 

alla känslor tillåts. Känslor är något som förväntas visas och pratas kring medan i den 

föregående studien av Turner et al. (2006) håller sjuksköterskan inne med sina känslor för att 

inte belasta varandra. De stänger istället av känslorna för att kunna hantera arbetssituationen. I 

båda studierna tas också bristen av fortbildning upp. Det beskrivs en önskan om att få lära sig 

ställa mer öppna frågor som kan leda till dialog med barn.   
 

Slutsats  

Efter genomförd studie har författarna fått en fördjupad förståelse för hur det är att möta 

närstående barn, inte bara inom cancersjukvård utan även i andra vårdsammanhang. Det 

framkommer i studien att det finns en saknad av ett sökord i mallen för ankomstsamtal där 

just familjesituationen och barn är inkluderade. Om ytterligare ett sökord läggs till identifieras 

familjesituationen djupare och då återkommer det vid varje förnyat ankomstsamtal. Det är 

sjuksköterskan som bör ta första steget i mötet med barnen och visa engagemang och 
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tillförlitlighet. Barn kommer överlag inte fram för att ställa frågor utan måste uppmuntras till 

en delaktighet. Under studien framkommer det även att otryggheten i att möta barn är större 

när sjuksköterskan är ny i sin yrkesroll men med mer erfarenhet kommer även mer trygghet. 

De som ofta träffar barn, både i arbetslivet och i privatlivet, känner sig tryggare i mötet. Vid 

individanpassad information är det viktigt att ge rak information som inte går att misstolka, 

framförallt när det gäller döden. Användandet av synonymer till ordet död bör uteslutas då det 

kan skapa en förvirring hos barn. Vikten av teamarbetet har belysts och fungerar på olika sätt 

på dem olika avdelningarna. Studien visar på att ett väl fungerande samarbete mellan 

professionerna inom sjukvården kan vara till stor hjälp och nytta för att identifiera och 

involvera barn i vårdandet på ett bra sätt. Det framkommer att bearbetningstillfällen på 

avdelningarna mellan kolleger och tillsammans med kuratorer är det som gör att 

sjuksköterskan kan lämna arbetet på avdelningen och vara privatperson i hemmet.  

 

Inom det valda ämnet behövs mer forskning då det inte finns mycket inom området. Förslag 

på fortsatt forskning är att titta på hur barn upplever sjukvårdspersonal för att senare kunna 

titta närmare på enskilda avdelningar och på vad som behöver utvecklas som stöd till den 

berörda personalen.  
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BILAGOR 

 

Meningsenhet Kondenserad Kod  Underkategori Kategori 

 meningsenhet 

 

bjuda på glass och  Möter barnet på  Sjukhuset är inte   Avdramatisera Delaktighet 

göra det lite  ett lättsamt sätt  bara tråkigt 

trevligt… Finns  

spel, kritor och  

målarböcker… 

 

Viktigt att jobba i  Kartläggning av  Information till   Vikten av  

team med kurator  familjesituationen  barnen   information 

och läkare… Kanske  

ha något sökord i  

ankomstsamtalet…  

Tiden finns inte  

alltid på vår sida… 

 

intressant med  Vikt av att skapa Pedagogik  Tryggheten i   Att möta barn 

droppar och  en sanning genom    att möta barn 

sprutor…  att visa 

Avdramatisera  

genom att visa…  

Det ger en signal 

till föräldrarna  

också, att vi vill  

detta liksom… 

 

 

 

 



 

 

Har inte tid att möta  Vill möta barnet Möter inte barnet Otryggheten i att   

anhöriga, än mindre  men prioriterar inte  möta barn 

barn… Vi måste fokusera  det. Föräldrarna  

på patienten… Det blir  tar/ges ansvaret 

konstigt att vända sig till  

dem när föräldern pratar  

i deras ställe... 

 

Ungdomar håller  Vet inte hur  Osäkerhet i   

sig ofta i slutna  kontakt ska bemötandet 

grupper… Jag vill  upprättas 

inte störa dem…  

De ser ju inte oss  

som personer, vi är  

inga nyckelpersoner…   

 

Då har man ju  Det var svårt i   Erfarenhet leder  Att lära sig av Ökad kunskapsbank      

anammat det  början men  till kunskap   andra  

(kunskapen)…  efterhand lär man  

Kuratorerna säger  sig knep 

 att barnen ska vara  

delaktiga… Jag tyckte 

inte man lärde sig så  

mycket om det i skolan… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visst hjälper det  Pratar mycket på  Stöd i varandra  Bearbetning och uppföljning 

Att prata med  jobbet. Det är enklare 

andra som  än att prata om det  

upplevet samma hemma 

sak… Det är inte lätt att  

prata med en utanför  

vården… Man måste 

tillåta sig själv att  

släppa jobbet… 

 

Man kan inte göra Försöker göra det Känslan av att man Personlig utveckling   

allt men man kan  det så bra som möjligt gjort allt man kan i 

göra lite… Man vet   vårdandet 

att patienten  

kommer dö men 

man kan försöka  

göra den sista tiden  

så bra som möjligt…  

Är det jobbigt vill man  

ändå att barnen ska ha  

en bra upplevelse av sjukvården. 
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Intervjufrågor: 
 

* Vill du berätta om en situation då du mötte en barnfamilj? Vad 

hände? Vad väckte det för tankar? Känslor? Vad gjorde/sade du?  

 

Före mötet 
* Hur förbereder man sig inför mötet? 

 

Under mötet 
* Hur skapar Du delaktighet för barnet? 

    - På vilket sätt? 

    - Hur märker du att barnet känner sig delaktig?  

* Vad kan tillföras i mötet med barnet? 

   - Svårigheter?  

   - Vad får du tillbaka? 

  - Vad är det som motiverar dig/hindra dig att arbeta med barn som 

anhörig? 

* Vilka förväntningar tror du patienterna har på dig när det gäller 

deras barn?  

* Upplever du någon skillnad i att möte det yngre/det äldre barnet 

* Vad tycker du är viktigt att prata med barnet om? 

     - Varför är just detta viktigt? 

     - Hur väljer du ut den informationen?  

 

Efter mötet 
* Om det uppstår för Dig jobbiga känslor, hur bearbetar Du dem? 

   - Vad får ni för stöd från avdelningen? 

   - Hur ser du på det? 

   - Hur hjälper det dig? 

   - Hur skapar du välbefinnande i din tillvaro 

   - Har din egen hälsa påverkats i vårdrelationen? Hur i så fall? 

   - Hur ser du på den professionella hållningen? 

 

Allmänna frågor 
* Har ni några lagar kring detta som ni kan luta er mot? 

* Hur identifierar du patientens familjesituation? 

* Vad har du för möjlighet i ditt dagliga arbete att möta barn som 

anhörig? Vad är möjligheter/hinder? 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


