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Förord 

Efter en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på Drottning Silvias Barnsjukhus mötte vi 

båda barn som var drabbade av cancer, vilket gav oss en inblick i sjuksköterskans arbete och 

roll inom denna komplexa vård. Vi tänkte att detta arbete kan ge oss en grund att stå på inför 

våra framtida yrkesprofessioner inom barnsjukvård såväl som övrig sjukvård.  

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Chatarina Löfqvist för all hjälp och vägledning som 

hjälpt oss utforma detta arbete till dess yttersta kapacitet. Vi vill även tacka Tamara Kosoric 

för korrekturläsning, vänner och familj som funnits där och trott på oss hela vägen.  
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Sammanfattning: 

Bakgrund: I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Med dagens 

behandlingsmöjligheter botas 85% och utvecklingen går ständigt framåt. När ett barn drabbas 

av cancer påverkas hela familjen och vardagen tar en oväntad vändning. För att skapa en 

trygghet för familjer som befinner sig i dessa situationer krävs det att sjuksköterskan kan 

arbeta familjecentrerat med goda kunskaper inom bemötande och kommunikation. Syfte: 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans roll i omvårdnaden av cancersjuka barn 

med den specifika frågeställning att undersöka sjuksköterskans bemötande och 

kommunikation inom familjecentrerad omvårdnad. Metod: En litteraturöversikt baserad på 

12 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design. Artikelsökning gjordes i 

databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. Vid analysarbetet användes Fribergs (2017) tre-

stegs-modell. Resultat: Följande tre huvudteman utformades efter de nyckelfynd som funnits 

vid analysen; Sjuksköterskans specifika yrkeskompetens, Sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga och Sjuksköterskan i familjecentrerad omvårdnad. Dessa visade sig 

vara centrala för sjuksköterskans roll inom vården av cancersjuka barn. Slutsats: 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll inom barncancervård där bemötande, kommunikation 

och kunskap inom kliniska och teoretiska fält är avgörande för att kunna arbeta 

familjecentrerat. Sjuksköterskans förmåga att samverka i team tillsammans med andra 

yrkesprofessioner är av stor vikt för en god vård där samtliga parter strävar mot gemensamma 

mål. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskans roll, kommunikation & pediatrisk onkologi  
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Inledning 

I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag. Trots att behandlingsmöjligheterna i 

dagsläget är goda där 85% procent botas är cancer den vanligaste dödsorsaken hos barn i 

åldrarna 1–14 år. Inom barncancervården bedrivs en komplex sjukvård där både 

specialiserade och grundutbildade sjuksköterskor arbetar. Bristen på specialiserade 

sjuksköterskor resulterar i ett större behov av att anställa grundutbildade sjuksköterskor för att 

kunna möta det aktuella vårdbehovet. Då grundutbildningen för sjuksköterskor endast 

omfattar en relativt basal och snäv utbildning inom barnsjukvård kan det medföra svårigheter 

hos nyexaminerade sjuksköterskor att börja arbeta inom detta område. Sjuksköterskan har en 

avgörande roll inom barncancervården där kunskap, kompetens och bemötande är viktiga 

aspekter för att vården ska bli optimal. Vidare är det viktigt att kunna kommunicera med både 

patient såväl som familj för att dels möta deras behov, men även för att kunna arbeta 

familjecentrerat. Att som sjuksköterska ha förståelse för rollens innebörd och vikten av 

kommunikationen vid vård av cancersjuka barn är därav centralt för en god och säker vård, 

vilket denna studie valt att belysa. 

 

Bakgrund 

Cancer 
Samlingsnamnet cancer innefattar omkring 200 sjukdomar där en okontrollerad celldelning 

tar vid någonstans i kroppen (Cancerfonden, 2017). De vanligaste cancerdiagnoserna hos 

vuxna i Sverige är prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer, 

lungcancer och urinblåsecancer. Uppkomsten av cancer kan bero på olika orsaker såsom 

ärftlighet, ålder och levnadsvanor. Läran om cancersjukdomar kallas onkologi och är den 

benämning som ofta används inom cancervård (Planck & Palmgren, 2016). 

 

Barncancer  

Cancersjukdomar och dess behandlingar hos vuxna skiljer sig avsevärt från cancer hos barn. 

Faktorer som livsstil och ålder är vanligt förekommande orsaker hos vuxna, medan det hos 

barn oftast inte går att fastställa något orsakssamband. Även de vanligaste cancerformerna 

skiljer sig från vuxna där olika typer av leukemier, hjärntumörer, lymfom, Wilms tumör, 
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sarkom och neuroblastom oftast drabbar barn (Bao et al., 2009).  

 

Att barn drabbas av cancer är ovanligt och i Sverige insjuknar ca 370 barn per år vilket utgör 

mindre än 1 procent av landets totala cancerfall (Barncancerfonden, 2020). Med hjälp av 

förbättrade behandlingsmöjligheter botas idag fyra av fem cancerdrabbade barn, vilket ger en 

låg dödlighet. Den vanligaste åldern då sjukdomen debuterar är hos barn upp till fyra års ålder 

samt i åldersgruppen 10–14 år (Cancerfonden, 2018). Då barnen fortfarande befinner sig i en 

stark tillväxtperiod är en individanpassad behandling av stor vikt för att den bästa möjliga 

effekt ska uppnås (Volerman, 2015). 

 

Vad det gäller vistelsen på sjukhus har alla barn oavsett ålder rätt till åldersanpassad 

omvårdnad, undervisning och aktiviteter samt att närstående får närvara och övernatta 

(Börjesson, Jensen & Wennick, 2016). 

 

Barncancervård i Sverige  
I Sverige finns sex olika barncancercentrum utspridda runt om i landet där diagnostisering och 

initiering till behandling sker (Cancercentrum, 2017). På samtliga enheter arbetar även 

konsultsjuksköterskor som finansieras av barncancerfonden och vilkas främsta uppgift vid 

sjukdomsdebut är att informera och stödja familjer. Ytterligare yrkesprofessioner såsom 

kuratorer och psykologer finns även till hands på vardera centrum. Utöver dessa finns även 

sex barncancerföreningar dit drabbade såväl som närstående kan vända sig för att komma i 

kontakt med andra drabbade och deras närstående för stöttning, samtal och gemenskap 

(Barncancerfonden, 2017). 

 

Inom barncancervården anses det vara fördelaktigt för sjuksköterskor att antingen genomgått 

en specialistutbildning inom barn- och ungdomsvård, en kurs inom barncancervården eller 

både och för att uppnå rätt kunskaps- och kompetensnivå. Idag är ca 45% av de 

sjuksköterskor som arbetar inom barncancervården endast grundutbildade. Barncancervården 

är komplex och kräver specialiserad vård där en grundutbildad sjuksköterska i många fall är i 

behov av en längre arbetsintroduktion jämfört med en specialiserad sjuksköterska 

(Cancercentrum, 2017). Detta leder till en ökad belastning på erfaren personal som parallellt 

med en upplärning måste kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket ökar risken för 
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utbrändhet. Vikten av en gynnsam arbetsplats där personalen trivs och vill arbeta under en 

längre tid är därav central (ibid).  

 

Barncancerfonden arbetar bland annat för att öka den kliniska och teoretiska kompetensen 

inom barncancervården och erbjuder specialistutbildningar för läkare såväl som för 

sjuksköterskor. Utöver detta ges även intensivkurser inom barncancervården där 

grundutbildade sjuksköterskor får möjligheten att delta. På så vis kan kunskapsklyftan mellan 

grundutbildning och den specialiserade vården minskas (Cancercentrum, 2017). 

 

För att ytterligare kunna utveckla och utföra en så kvalitetssäker, evidensbaserad och 

resultatgivande vård använder samtliga barncancercentrum “Svenska Barncancerregistret” 

som är ett verktyg innefattande dokumentation om diagnostik, tumördata, operationstyp och 

behandling (Cancercentrum, 2020). 

 

Sjuksköterskans roll och specifika kompetens inom barnsjukvård 

Omvårdnaden är sjuksköterskans huvudområde och ansvar inom teoretiskt såväl som kliniskt 

arbete där patienten skall ses ur ett helhetsperspektiv. Legitimerade sjuksköterskor ska följa 

de lagar och protokoll som reglerar sjuksköterskans arbete. I övrigt finns också 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning tillgänglig som en form av ytterligare stöd. Att 

sjuksköterskan besitter kunskap inom kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i 

team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik är viktigt för 

omvårdnaden och partnerskapet mellan vårdgivare och vårdtagare (Nilsson Kajermo, 

Johansson & Wallin, 2014). 

 

International Council of Nurses (ICN) arbetar för att främja hälsa och utveckla 

sjuksköterskeyrket som profession genom att skapa mål och riktlinjer att följa (Jakobsson Ung 

& Lützén, 2014). ICN:s etiska kod är uppdelad i de fyra kategorierna; Sjuksköterskan och 

allmänheten, Sjuksköterskan och yrkesutövningen, Sjuksköterskan och professionen samt 

Sjuksköterskan och medarbetare, vilka belyser de mest framträdande principerna inom etiskt 

förhållningssätt och handlande. För att en jämlik och säker vård ska uppnås krävs det att 

sjuksköterskan är lyhörd, öppensinnad och empatisk – något som både ICN:s etiska kod och 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning belyser (Swenurse, 2017a). Genom en utgångspunkt i 

de fyra ansvarsområdena; att främja- och återställa hälsa samt att i största möjliga mån 
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förebygga och lindra sjukdomar, men även lidande kan omvårdnaden optimeras (Swenurse, 

2017b). 

 

En sjuksköterska måste ha kunskap om barns ökade mognadsgrad och utvecklingsfaser för att 

kunna bemöta och kommunicera med barnet. Eftersom barn utvecklas i olika takt är den 

individanpassade omvårdnaden nödvändig för att barnets behov och åsikter ska kunna 

tillgodoses. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att en främmande sjukhusmiljö, med 

olika kliniska moment såsom provtagning, operativa ingrepp med mera kan vara obehaglig för 

ett barn. Att i förväg bekanta barnet med vad som ska göras är därför en viktig faktor för att 

minska oro och rädsla. Hjälpmedel, t.ex. såpbubblor och leksaker, är ett bra alternativ för att 

avleda barnet, men vilken typ av avledningsmetod som är bäst lämpad beror helt och hållet på 

barnets ålder och mognadsgrad. I de fall där förberedelsen av olika skäl uteblir kan 

exempelvis lekterapi har stor betydelse för att undvika en negativ vårdupplevelse (Börjesson, 

Jensen & Wennick, 2016). 

 

Begrepp  

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård har under den senaste tiden tillämpats alltmer i vården där individens 

självbestämmande och autonomi beaktas. Genom att inkludera patienten i sin vård ges 

utrymme för dennes tankar och behov, vilket leder till ett bättre samarbete där ett partnerskap 

mellan vårdgivare och vårdtagare upprättas (Vårdhandboken, 2020a). Inom barnsjukvården 

vårdas alla individer mellan 0–18 år. Då de är minderåriga och inte alltid kan föra sin talan 

blir familjecentrerad omvårdnad istället aktuell och hela familjen tas i beaktande (Söderbäck, 

2010). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Begreppet familjecentrerad omvårdnad handlar främst om att anpassa, informera och 

inkludera familjemedlemmar i vården av en anhörig och används inom all hälso-och sjukvård 

för barn. När ett barn insjuknar påverkas hela familjen där livet i många fall tar en oväntad 

vändning (Börjesson, Jensen & Wennick, 2016). 

 

För att den familjecentrerade omvårdnaden ska vara optimal är det viktigt att som 

sjuksköterska kunna identifiera och uppmärksamma närståendes behov och funderingar samt 
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att vårda utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan måste därför ta hänsyn till närståendes 

rättigheter och aktivt arbeta mot att informera och inkludera dem i barnets omvårdnad i den 

utsträckning som de orkar och vill. Ett bra samarbete och god vårdrelation mellan 

sjuksköterska, patient och familj är därför avgörande för att kunna tillämpa detta i vården 

(Börjesson, Jensen & Wennick, 2016).   

 

Kommunikation i omvårdnad 

Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemästra olika kommunikationstekniker för att 

kunna förmedla information, diskutera med andra yrkesprofessioner samt att bygga relationer. 

Genom komponenter såsom tal, skrifter, bilder, musik eller kroppsspråk kan sjuksköterskan 

förmedla budskap och interagera med individer. Inom barncancervården är kommunikationen 

en avgörande faktor. Att sjuksköterskan är medveten om hur kommunikationen förmedlas 

genom att exempelvis anpassa tonläge och ordval till den målgrupp som mottar informationen 

möjliggör ett öppet och tryggt klimat. På så vis kan önskningar och behov förmedlas mellan 

vårdgivare, vårdtagare och närstående, vilket i sin tur kan öka vård- och livskvalitén (Levine, 

2019).  

 

Att som sjuksköterska vara medveten om individers olikheter, viljor och behov samt att kunna 

arbeta personcentrerat är nödvändigt för att utveckla och förbättra relationer inom både verbal 

och icke-verbal kommunikation (Rosengren, 2014). Att vara lyhörd och uppmärksam i mötet 

med patient och närstående leder ofta till en relation baserad på delaktighet, hopp och 

trygghet. Utbildning inom kommunikation ger sjuksköterskor möjligheten till att använda sig 

av olika kommunikationsstrategier såsom ett aktivt lyssnande för att kunna skapa en god 

vårdrelation. Sjuksköterskors kommunikationskunskaper hjälper dem även att ge en kvalitativ 

vård eftersom en god kommunikation minskar risken för missförstånd och utebliven 

information (Kirca & Bademli, 2019). 

 

När ett barn vårdas på sjukhus är det flera faktorer som spelar en stor roll i kommunikationen: 

det krävs av både sjuksköterskor och annan vårdpersonal att kunna besvara frågor med ärliga 

svar samt att värna om barnets autonomi oberoende av deras ålder. Att vårdnadshavare i vissa 

fall inte vill att barnet ska delges information är dock vanligt förekommande. Alla barn har 

däremot rätt till en åldersanpassad information och undervisning, något som Nordisk Förening 

för Sjuka Barns Behov (NOBAB) styrker (Börjesson, Jensen & Wennick, 2016). I 

föräldrabalken (1949:381) poängteras även att hänsyn till barnets ålder och mognadsgrad ska 
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beaktas. Vidare lyfter även barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter 

(UNICEF Sverige, 2009) barnets autonomi och rätt till information. I situationer där 

vårdnadshavare anser att barnet inte ska tilldelas information är det därför viktigt att 

sjuksköterskan känner till och kan hänvisa till lagar och bestämmelser för att undvika 

missförstånd eller konflikter, samt att upprätthålla en öppen och professionell 

kommunikation.       

 

Problemformulering 

I Sverige insjuknar ca ett barn i cancer varje dag och utvecklingen går ständigt framåt. När ett 

barn insjuknar i barncancer förändras livet för hela familjen. Det innebär att sjuksköterskan 

har ett stort ansvar att arbeta evidensbaserat och har en väsentlig roll både i vårdteamet och 

runt familjen. 

 

I Sverige arbetar både specialiserade såväl som grundutbildade sjuksköterskor med barn, 

vilket ställer höga krav på deras utbildningar. Kunskap inom familjecentrerad omvårdnad, 

kommunikation och bemötande är av yttersta vikt för att kunna erbjuda optimerad vård där 

barnets bästa är i centrum. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka sjuksköterskans roll i omvårdnaden av cancersjuka barn med den 

specifika  

 

Frågeställning  
Att undersöka sjuksköterskans bemötande och kommunikation inom familjecentrerad 

omvårdnad. 

 

Metod 

Design 
Vid kartläggning av ett specifikt kunskapsområde är det enligt Rosén (2017) fördelaktigt att 

genomföra en litteraturöversikt vilket för denna studie ansågs vara lämpligt. Då studiens syfte 

belyser sjuksköterskans roll i vården av cancersjuka barn har både kvalitativa och kvantitativa 
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artiklar granskats och sammanställts. Genom undersökning av evidens såväl som erfarenheter 

och upplevelser kunde frågeställningarna besvaras.  

 

Datainsamling  
Då syftet berör omvårdnad samlades data in från Cinahl och Pubmed, vilka enligt Karlsson 

(2017) är relevanta inom det valda området. Utöver dessa genomfördes även sökningar i 

databasen Scopus för att finna ytterligare relevanta artiklar, men även för att få en överblick 

och kunna jämföra sökresultaten. 

 

Sökorden “pediatric oncology”, “nurse role” och “communication” togs fram i enighet med 

problemformuleringen enligt PICO-modellen där P = population, I = intervention, C = 

comparison och O = outcome. Då ingen jämförelse har tillämpats motsvarar modellen istället 

en PIO som redovisas i Tabell 1 (Rosén, 2017). För att finna synonyma sökord användes 

ämnesregistret Cinahl headings i Cinahl och Svensk mesh i Pubmed vilka möjliggjorde 

träffsäkra och relevanta artiklar. Sökningarna konstruerades efter sökorden vilka 

kombinerades med booleska operatorer, där AND och OR tillämpats samt trunkering för att 

nå samtliga böjningar av ett sökord (Karlsson, 2017). Orden “experience” och “care” 

användes i kombination med sjuksköterska (nurse) för att få ett bredare resultat som svarade 

till syftet och frågeställningen. Sökningarna optimerades ytterligare genom inklusions- och 

exklusionskriterier där årtalen i både Pubmed och Cinahl begränsades mellan 2010–2020 för 

att erhålla aktuell forskning. Någon begränsning med årtal genomfördes inte i Scopus då en 

bredare sökning önskades i denna databas. Utöver detta begränsades även sökningarna till 

Peer Reviewed i Cinahl, Abstract i Pubmed och Nursing i Scopus. 

 

I samtliga sökningar exkluderades inledningsvis artiklar med irrelevanta titlar för att sedan 

granska de kvarvarande artiklarnas abstract. De artiklar vars abstract inte överensstämde med 

det syfte som undersöktes exkluderades därefter (Östlundh, 2017). Efter att en noggrann 

granskning av ett flertal artiklar vars abstract och titel stämde överens med syftet som 

undersöktes valdes slutligen 12 artiklar ut som ansågs vara lämpliga för denna studie. 

 

Tabell 1. PIO 
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P I O 

Sjuksköterskor Vården av cancersjuka 

barn 
Upplevelse av kommunikation och 

sjuksköterskans roll 

 

Dataanalys 

I första fasen av arbetsprocessen granskades artiklarna ett flertal gånger vilket underlättade 

vid identifiering av teman. Relevanta stycken markerades sedan med överstrykningspennor i 

olika färger. En färg för varje återkommande tema. På så vis började samband mellan 

artiklarnas resultat att träda fram, vilket låg till grund för de valda nyckelfynden i den 

kommande sammanställningen. I nästa fas gjordes en kort sammanställning av studiernas 

resultat i ett separat dokument indelat efter de teman som färglagts, i syfte av att ge en tydlig 

översikt. Genom att jämföra artiklarnas likheter och skillnader kunde nya teman och subteman 

identifieras utifrån de funna nyckelfynden. Dessa presenteras i Tabell 3. Detta 

tillvägagångssätt är enligt Friberg (2017) fördelaktigt att tillämpa under analysarbetet för att 

en ny helhet baserad på sammanställningen skall kunna skapas. 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån SBU:s granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ 

design för att säkerhetsställa hög kvalité och underlätta exklusion av de artiklar som ansågs 

vara bristande (SBU, 2020). De slutliga artiklarna som bedömdes vara av god kvalité 

inkluderades i denna litteraturstudie. 

 

Begreppen pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet är enligt Mårtensson 

& Fridlund (2017) indikatorer för god kvalitet hos vetenskapliga artiklar vilket togs i 

beaktande vid kvalitetsgranskningen. Ett objektivt förhållningssätt vidtogs där förförståelse 

och egna värderingar åsidosattes för att en jämlik och optimal granskning av artiklarna skulle 

uppnås. 
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Etiska aspekter 

Samtliga studier har granskats djupgående utefter etiska överväganden och resonemang där 

etiska godkännanden kunde konstateras i tio av de 12 utvalda artiklarna. De två resterande 

artiklarna reflekterade till viss del över etiska principer, men ansågs i allmänhet vara av hög 

kvalité där syftet besvarades. Den höga kvaliteten låg till grund för inklusionen av dessa 

artiklar. Ett frivilligt deltagande identifierades likväl i samtliga artiklar vilket enligt Danielson 

(2012) är viktigt vid etiska godkännanden.  Författarna tog även hänsyn till etiska 

överväganden genomgående i denna litteraturöversikt för att värna om etiska krav 

(Kjellström, 2012)  

 

 

Tabell 2. Söktabell 

Databas Datum Sökord Begränsningar 

(Limits) 
Antal 

träffar 
Relevanta 

abstract 
Granskade 

artiklar 
Valda 

artiklar 

Cinahl 21-

03-

02 

Communication 

AND Pediatric 

oncology AND 

Nurse* 

2010–2020 

Peer 

Reviewed 

27 

 

9 4 Newman et al. 

(2018) 

Forsey et al. 

(2013) 

Pubmed  21-

03-

03 

Pediatric 

oncology AND 

Communication 

AND Nurse role 

2010–2021 

Abstract 
24  10  6  Newman et 

al. (2020) 

Newman et 

al. (2019) 

Enskär, 

(2012) 

Pubmed 21-

03-

03 

 Nurse 

experience 

AND 

communication 

AND Children 

2010–2021 

Abstract 
79 

 
   18 

 
  10 

Montgomery 

et al. (2017) 

Jestico et al. 

(2017) 

Martins et al. 
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AND cancer (2016) 

Citak et al. 

(2013) 

Scopus 21-

03-

03 

Pediatric AND 

Neoplasms 

AND Nurse 

AND 

Communication 

Nursing 93 20 13 Enskär et al. 

(2000) 

Franca et al. 

(2013) 

Hendricks-

Fergueson et 

al. (2015) 

 

Resultat 

Litteraturstudiens resultat bygger på 12 vetenskapliga artiklar som svarade till studiens syfte 

och redovisas i löpande text. Artiklarna sammanställdes och resulterade i tre huvudteman och 

sex subteman som presenteras i Tabell 3. De tre huvudteman som studien bygger på 

är:  Sjuksköterskans specifika yrkeskompetens, Sjuksköterskans kommunikationsförmåga och 

Sjuksköterskan i familjecentrerad omvårdnad.  

 

 

 

 

Tabell 3. Exempel på nyckelfynd och framkomna tema och subtema 
 

Nyckelfynd  Tema  Subtema 

 

Hög kunskap och god självinsikt förenklar att se sina 

styrkor och svagheter. 
 

 

Sjuksköterskans 

specifika 

yrkeskompetens 

Kliniska och teoretiska 

färdigheter 

Vikten av teoretisk och praktisk kunskap för att kunna 

utöva optimal vård. 

 

Förmågan att kombinera 

praktiska färdigheter med 

evidens 
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Öppenhet i kommunikation skapar förståelse.   

 

Sjuksköterskans 

kommunikationsfö

rmåga 

Sjuksköterskans upplevelse 

av kommunikationens 

betydelse för patient och 

familj 

Exklusion från samtal mellan läkare och familjer påverkade 

sjuksköterskans kommunikation med familjer. 
 

Svårt att hitta tid för kommunikation med patienterna. 

 

Hinder och möjligheter för 

sjuksköterskans 

kommunikation 

Att arbeta familjecentrerat tillgodoser hela familjens behov.  

Sjuksköterskan i 

familjecentrerad 

omvårdnad  

Sjuksköterskans roll 

En djup relation är en central del av sjuksköterskans arbete. 

Nackdelen blev orimliga krav från föräldrar. 

Professionella barriärer för 

sjuksköterskan 

  

Sjuksköterskans specifika yrkeskompetens 

Kliniska och teoretiska färdigheter 

För att en sjuksköterska ska kunna ge en kvalitativ vård och utvecklas i sin yrkesroll krävs ett 

bra arbetsklimat, en fungerande organisation samt tid för utveckling och reflektion (Enskär, 

2012). En oerfaren sjuksköterska behöver få hjälp och stöd från sina erfarna kollegor vid 

upplevd kunskapsbrist för att kunna utvecklas. Genom att besitta en hög kunskapsnivå och 

vara självsäker i denna kan sjuksköterskan ha en uppfattning om sina begränsningar 

(ibid). För att uppnå en hög kunskapsnivå och känna sig bekväm i sin roll poängterade 

sjuksköterskorna i Newman, Linder & Haglund (2020) vikten av praktisk erfarenhet, då 

enbart teoretisk kunskap ansågs vara otillräcklig. 

 

Att behärska både teoretisk och praktisk kunskap ansåg sjuksköterskorna öka vårdkvalitén 

och minska moralisk stress (Newman et al., 2018). Sjuksköterskorna i Hendricks-Ferguson et 

al. (2015) upplevde att även kliniska övningar var till stor hjälp, framför allt inom deras 

kunskap- och färdigheter. Deras självförtroende upplevdes öka efter de övningar som 

genomförts. 

Förmågan att kombinera praktiska färdigheter med evidens 

Enligt Jestico & Finlay (2017) upplevde sjuksköterskorna att deras förmåga att 

sammankoppla teori med praktik underlättade arbetet inom barncancervården. De 
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sjuksköterskorna med erfarenhet inom barncancervården innan grundutbildningen beskrev en 

större bekvämlighet i sin nya yrkesroll. Att erfarenhet underlättade deras arbete konstaterade 

samtliga sjuksköterskor, men för att kunna utföra det praktiska arbetet på ett optimalt sätt lyfte 

de även vikten av att arbeta efter evidens. Gällande den teoretiska kunskapen uppgav 

majoriteten av sjuksköterskorna att de hade fått begränsade kunskaper om cancersjukdomar 

under deras grundutbildning. Det framkom även att det upplevdes enklare att minnas teoretisk 

kunskap först efter den applicerats i praktiken. Att tilldelas mer teoretisk såväl som praktisk 

kunskap om barncancervård under grundutbildningen ansåg sjuksköterskorna skulle 

underlätta för deras framtida yrkesroll (ibid). 

 

Att teori, praktik och erfarenhet kompletterar varandra betonade sjuksköterskorna som viktigt 

att förstå för att kunna utvecklas i sin profession. Oavsett hur erfaren och praktiskt kunnig en 

sjuksköterska är så krävs en teoretisk grund att stå på - såväl som tvärtom (Enskär, 2012). 

 

Sjuksköterskans kommunikationsförmåga 
Som sjuksköterska är kommunikation en viktig del i mötet med andra människor. Att främja 

hälsa ligger i sjuksköterskans intresse där en relation mellan patient, familj och vårdpersonal 

ofta byggs upp. Inom barncancervården är det vanligt förekommande med komplexa 

livssituationer där stora livsförändringar och beslut tar vid. För att kunna stödja och bygga 

upp en relation präglad av trygghet och tillit hos patient och familj är det av stor vikt att 

sjuksköterskan kan samspela och vara bekväm i sin kommunikationsroll (França et al., 2013; 

Forsey et al., 2013). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kommunikationens betydelse för patient och familj 

Vikten av att som sjuksköterska kunna behärska både verbal och icke verbal kommunikation 

inom barncancervården beskrev sjuksköterskorna i França et al. (2013) som en avgörande 

faktor för att nå fram till barnet; framför allt i ett palliativt skede där barnet ofta 

kommunicerar genom kroppsspråk såsom ansiktsuttryck, beröring och ögonkontakt. Att 

sjuksköterskan kan känna igen och förstå vad barnet förmedlar visade sig vara av stor vikt för 

att skapa en ärlig och trygg miljö. Ett barn kan likväl förstå och påverkas av ett oroande såväl 

som glädjande bemötande då de känner av sin omgivning. För att undvika en orolig miljö var 

det enligt sjuksköterskorna viktigt att de åsidosatte sina egna känslor, förhöll sig neutrala och 

bemötte barnen med värme (ibid).  
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Vidare är det viktigt att som sjuksköterska kunna observera och inkludera hela familjen i 

vården. Att vara en trygg punkt även för föräldrar där utrymme för frågor och funderingar ges 

beskrev sjuksköterskorna som centralt, speciellt efter samtal med läkare gällande diagnos, 

prognos och behandling. Genom ett emotionellt och förstående bemötande kunde 

sjuksköterskorna nå fram, besvara och förtydliga de frågor som uppstått. Sjuksköterskorna 

beskrev att relationen till familjen var lika viktig som till barnet för att alla parter ska känna 

sig delaktiga och införstådda (Forsey et al., 2013). 

 

Enligt Newman, Haglund & Rodgers (2019) ansåg sjuksköterskorna att en öppen 

kommunikation var fördelaktig vid utbytet av information mellan vårdpersonal och föräldrar 

såväl som mellan föräldrar och patient. Detta förutsatte en öppen och trygg relation vilket 

möjliggjorde att barnets önskningar och förväntningar beaktades. 

 

Hinder och möjligheter för sjuksköterskans kommunikation 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrar förväntade sig att de skulle ha all information gällande 

prognos och behandling samtidigt som de skulle ta hand om dem. Detta bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde en stor press där kommunikationssvårigheter mellan familjer och 

yrkesprofessioner ofta uppstod till följd av bristande information. Vidare framkom det att de 

ofta exkluderades från viktiga samtal där läkaren skulle informera familjerna, något de 

uttryckte en stor frustration över Newman et al. (2020).  

Att sjuksköterskor exkluderades i viktiga samtal mellan läkare och familjer konstaterades 

även i Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson (2017) och Newman et al. (2019) vilket 

sjuksköterskorna upplevde som ett hinder i deras kommunikation. Vidare lyfte de rädslan över 

att dels förmedla felaktig information, men också svårigheten i att besvara eller förtydliga 

frågor som hade uppstått vid missförstånd mellan läkare och familjer. Enligt Newman et al. 

(2020) kunde sjuksköterskan försäkra sig om att ta del av informationen genom att strategiskt 

placera sig i närheten av patientens rum eller uppmana familjer att larma när läkaren var på 

plats. Detta möjliggjorde för sjuksköterskan att i efterhand kunna besvara eventuella frågor 

som uppstått hos familjen.   

 

I Newman et al. (2019) hävdade sjuksköterskorna att samtal gällande aktuell prognos och 

behov skulle ske i samråd med samtliga involverade yrkesprofessioner innan familjen 
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inkluderades. Den gemensamma planeringen visade sig förenkla både sjuksköterskans 

stödjande arbete och familjers förmåga att förstå och fatta beslut. Genom att tillämpa 

kommunikationsverktyg i praktiken kunde sjuksköterskorna uppmärksamma föräldrar och 

barns behov, vilket gav dem en ökad förståelse (Hendricks-Ferguson et al., 2015).  

  

Sjuksköterskorna upplevde däremot en svårighet med att kunna avsätta tillräckligt med tid för 

kommunikation utan att öka kollegornas arbetsbelastning. De var enade om att behovet av 

mer personal var en avgörande faktor för att kunna avsätta den tid som de ansåg hade behövts 

(Citak, Toruner & Gunes, 2013; Martins, Aldiss & Gibson, 2016). 

 

Ännu ett hinder för kommunikation var enligt Citak et al. (2013) att sjuksköterskor saknade 

tillräcklig kunskap för hur de skulle agera i svåra situationer. Något som även Montgomery et 

al. (2017) lyfte där sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet vilket bidrog till att kommunikation i 

vissa fall uteblev. 

 

Sjuksköterskan i familjecentrerad omvårdnad 
För att sjuksköterskan ska kunna erbjuda optimal vård är den familjecentrerade omvårdnaden 

i fokus. Genom att beakta hela familjens behov och önskningar samt att vårda ur ett 

helhetsperspektiv möjliggör att samtliga parter känner sig delaktiga. När ett barn insjuknar 

påverkas hela familjen där vardagen tar en plötslig och oväntad vändning. Inom 

barncancervården är barnen utlämnade till en miljö de inte känner till. Vikten av att en 

förälder alltid finns där skapar en trygghet och underlättar för barnets anpassningsförmåga till 

den okända miljön. Det är likväl uppskattat från föräldrar att de får möjligheten att involveras 

så mycket som möjligt i sitt barns vård, något som den familjecentrerade omvårdnaden 

förespråkar (Jestico & Finlay, 2017).  

   

Sjuksköterskans roll 

Inom den familjecentrerade omvårdnaden betraktar sjuksköterskorna enligt Martins et al. 

(2016) sin roll som en samordnare. Sjuksköterskan blir familjens trygga punkt i vården, ett 

språkrör för hela familjen och givare av det emotionella stödet. Att sjuksköterskans roll 

innefattar att ge emotionellt stöd till hela familjen styrks även av Forsey et al. (2013) där 

sjuksköterskorna menar att det skapar en nära relation vilket underlättade deras arbete. Att 

stödja, informera och företräda familjer beskriver även sjuksköterskorna i Newman et al. 
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(2020) som de främsta komponenterna i deras yrkesroll. 

 

Enligt Jestico & Finlay (2017) beskrev sjuksköterskorna att de upplevde familjecentrerad 

omvårdnad som starkt överförbar hos deras patienter. De var eniga om att barnets bästa alltid 

skulle stå i centrum samtidigt som hela familjens behov skulle beaktas. En förälder är den 

som känner sitt barn bäst vilket sjuksköterskan kan ta hjälp av för att kunna individanpassa 

vården. Deras kunskaper inom den familjecentrerade omvårdnaden visade sig komma redan 

ifrån deras grundutbildning. Detta underlättade deras förmåga att kunna tillämpa denna typ av 

vård i praktiken. Vidare ansåg sjuksköterskorna att deras roll i den familjecentrerade 

omvårdnaden var extra påtaglig inom den onkologiska vården (ibid). 

 

Synen på sjuksköterskans roll kan variera utifrån patienter, föräldrar och sjuksköterskors 

perspektiv. I Enskär & von Essen (2000) konstaterades underhållning och social kompetens 

som de mest nödvändiga faktorerna utifrån barnens perspektiv. För sjuksköterskor och 

föräldrar visade sig istället social kompetens, information och delat beslutsfattande som de 

mest väsentliga faktorerna, vilket även kunde konstateras i Citak et al. (2013) & Martins et al. 

(2016). 

 

Att arbeta som en del av ett team är en viktig aspekt i sjuksköterskans roll. Teamarbetet 

medför, enligt Newman et al. (2019), en trygghet för familjerna där samtliga professioner 

tillsammans med familjen strävar mot gemensamma mål. Då sjuksköterskan är den profession 

som oftast står familjen närmst underlättar ett fungerande teamarbete för sjuksköterskan vid 

förmedling av information och kunskap gällande prognos och aktuell situation till familjen. 

Detta konstaterades även av sjuksköterskorna i Newman et al. (2018) där ett gott och frekvent 

samarbete mellan sjuksköterskan och teamet gav en känsla av bekvämlighet i mötet med 

familjer och en bättre omvårdnad. 

 

Professionella barriärer för sjuksköterskan 

Likväl som den familjecentrerade omvårdnaden anses som en central del i vården stöter 

sjuksköterskan på utmaningar, t.ex. som att hantera förväntningar och stress. Sjuksköterskan 

måste kunna skilja på det professionella och personliga aspekterna i sin yrkesroll. Risken för 

att förmedla fel signaler kan leda till att föräldrar upplever en alltför personlig relation där 

förväntningar såväl som anförtroende kan eskalera Forsey et al. (2013). Vidare berättade 
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sjuksköterskorna att det är en hårfin gräns mellan en professionell och vänskaplig relation. 

Detta framkom även i Citak et al. (2013) där sjuksköterskorna konstaterade att ju längre en 

familj hade varit inskrivna på avdelningen, desto svårare blev det att förhålla sig professionell. 

De syftade på att deras emotionella engagemang hos familjer de ofta vårdade hade stor 

betydelse för samtliga parter, men förmågan avgöra när avstånd måste tas var betydligt 

svårare. I Forsey et al. (2013) uttryckte sjuksköterskorna att möten med familjer var till stor 

hjälp för att kunna utöka och förtydliga deras professionella gränser. De ansåg att ett öppet 

förhållningssätt i samband med gemensamma reflektioner gällande sjuksköterskans roll i 

familjerelationer möjliggjorde detta, vilket bidrog till en ökad vårdkvalité. En personlig 

relation kunde ge sjuksköterskan förståelse i vad familjen genomgår och kämpar mot. 

Samtidigt behövdes professionella och personliga gränser för att skydda sjuksköterskorna. Ett 

starkt personligt band inom den familjecentrerade omvårdnaden kan skapa svårigheter för 

sjuksköterskan att vara objektiva i svåra situationer, speciellt vid ett barns död (ibid).  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna i Montgomery et al. (2017) liknande utmaningar i att 

förhålla sig professionellt vid ett dödsfall trots att de upplevde sorgen som en del av yrket. Då 

privatlivet ofta påverkas betonades vikten av att kontinuerligt erbjudas individuellt stöd för att 

få möjlighet till reflektion och hjälp med att hantera sorgen. Kollegor med delade erfarenheter 

ansågs vara till stor hjälp både på ett stödjande och förstående plan. Det beskrevs även hur 

sjuksköterskorna endast får en begränsad tid för att sörja ett barns död eftersom nya patienter 

kontinuerligt skrivs in, vilket kan försvåra sorgearbetet (ibid). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Datainsamling 
Sökord togs fram och preciserades i enighet med problemformuleringen PIO och jämfördes 

sedan med ämnesregistret Cinahl headings och Swedish mesh där samma sökord 

identifierades. Sökorden stärktes därmed och kombinerades sedan med varandra där en 

sensitivitet i flera av sökningarna upptäcktes (Henricsson, 2017). Ett flertal sökningar 

genomfördes med synonyma sökord i varje databas tillsammans med booleska operatorer 

AND och OR för att specificera och expandera sökningen (Karlsson, 2017). 
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Gemensamt för de tre valda databaserna Cinahl, Pubmed och Scopus är att de berör 

omvårdnad och valdes därför ut till denna studie (Karlsson, 2017). Detta resulterade i artiklar 

som ringade in problemområdet i varje databas. Resultatet av att söka i flera databaser gav ett 

bredare utbud och underlättade arbetet med att finna relevanta artiklar vilket enligt Henricson 

(2017) stärker studiens validitet.  

 

Urval 

Ett inklusionskriterie i samtliga sökningar var Peer Reviewed för att säkerhetsställa artiklarnas 

validitet. För att finna aktuell forskning begränsades sökningarna i Cinahl och Pubmed mellan 

år 2010–2020 vilket enligt Karlsson (2017) ökar studiens trovärdighet. Sökningen i Cinahl 

och den första sökningen i Pubmed gav ett begränsat antal träffar, vilket valen av sökord kan 

ha påverkat, men eftersom relevanta artiklar med hög kvalitet hittades så upplevdes inte 

behovet av ytterligare inklusionskriterier. För att expandera sökningarna och få en bredare 

överblick av ämnesområdet gjordes ytterligare en sökning i Pubmed och en i Scopus vilka gav 

ett större antal träffar som kunde jämföras med det material som tidigare hittats. Någon 

begränsning med årtal gjordes aldrig i Scopus då endast en artikel äldre än 10 år var relevant. 

Därav var Nursing den enda begränsningen som gjordes i Scopus för att exkludera irrelevant 

material. Artiklarna i denna studie skiljer sig åt i design vilket Henricson (2017) hävdar 

sänker dess trovärdighet medan Polit & Beck (2017) anser att en studie med olika ansatser ger 

ett utvidgat resultat som istället stärker studiens tillförlitlighet. 

 

Analysmetod 

I denna litteraturstudie har Fribergs (2017) tre-stegs-modell tillämpats i analysen för att få en 

struktur i arbetet. Artiklarnas nyckelfynd har delats in i kategorier för att underlätta arbetet 

med att finna likheter och skillnader. På så vis kunde teman och subteman konstrueras där en 

genomgående röd tråd kan följas (Polit & Beck, 2017). Tre av de valda artiklarna är skrivna 

av Newman som förstanamn och två av Enskär som förstanamn, vilket är något som vi har 

reflekterat över, då de valda artiklarna inte behandlar något enskilt tema anses detta inte 

påverka studiens resultat. Slutligen har analysen genomförts av båda författarna separat, vilket 

stärker reliabiliteten av de valda nyckelorden.  
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Kvalitetsgranskning 

SBU:s granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ design har använts i granskningen av 

samtliga artiklar för att bedöma dess tillförlitlighet och kvalité (SBU, 2020). Två av de 10 

kvalitativa artiklarna hade mixed method som studiedesign. Anledningen till att även dessa 

granskades kvalitativt är att resultatet enbart redovisade för den kvalitativa delen, medan den 

kvantitativa istället hänvisades till en annan studie. Under granskningen av den kvantitativa 

artikeln upptäcktes ett samband till en av de kvalitativa artiklarna med mixed method som 

med största sannolikhet hörde ihop. 10 av 12 artiklar bedömdes ha god kvalitet medan de två 

artiklarna med måttliga begränsningar inkluderades då dessa svarade mot studiens syfte.  

 

Etiska aspekter  

Tio av 12 artiklar var etiskt godkända vilket är en styrka i studien. I de två resterande 

artiklarna kunde inget etisk godkännande hittas och kan därför ses som en svaghet. Däremot 

fördes etiska resonemang vilket å ena sidan togs i beaktande, men för att försäkra ett etiskt 

godkännande kontaktades den berörda artikelförfattaren till dessa artiklar via mail. Det 

framkom att den ena artikeln var etisk godkänd medan den andra inte inkluderades i de studier 

som etiska kommittéer bedömer och ansågs därför inte påverka denna studie negativt 

(personlig kommunikation, 25 mars 2021)1. Ett frivilligt deltagande framkom i samtliga 

artiklar vilket värnar om mänskliga rättigheter och har bedömts som en avgörande faktor i 

denna studie. 

 

Resultatdiskussion 
De tre viktigaste fynden som identifierades i denna litteraturstudie är vikten av 

kommunikation, bemötande och kompetens för en god familjecentrerad omvårdnad inom 

barncancervård. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll inom alla dessa delar, men för att 

kunna utöva sin roll till fullo behöver dock sjuksköterskan ha specifik kompetens.  

 

 
1 *Being an Expert Nurse in Pediatric Oncology Care. Ej etisk godkänd. När den skrevs (och kanske fortfarande) 
inkluderas den inte i de studier som behöver etikgodkännande, dvs kommittén bedömer inte denna typ av studier. 
* Important aspects of care and assistance for children with cancer. Etisk godkännande finns, har 
sökts av Louise von Essen, Uppsala universitet i början av 2000-talet. 
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Sjuksköterskans specifika yrkeskompetens 

Sjuksköterskor har ett personligt ansvar att behärska både teoretiskt såväl som praktiskt arbete 

för att utföra och ge god omvårdnad till barn och familjer. Betydelsen av att kunna kombinera 

teori, praktik och erfarenhet har framlyfts som viktigt av sjuksköterskorna (Enskär, 2012). I 

sjuksköterskans profession är det viktigt att kunna förena teori med praktik, vilket 

tillsammans med forskning, utveckling och gott ledarskap ingår i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning. Det krävs att sjuksköterskan har ett etiskt förhållningssätt och vårdar 

patienter och familjer ur ett helhetsperspektiv för att vården ska vara rättvis, jämställd och 

respektfull (Swenurse, 2009). Newman et al. (2020) förklarar att sjuksköterskor behöver både 

praktisk och teoretisk kunskap för att dels känna sig bekväma i sin yrkesprofession, men även 

för att uppnå en hög kunskapsnivå. Som sjuksköterska utövas yrket efter evidens där 

sjuksköterskan i de flesta fall handlar autonomt. Att vara medveten om sin kunskap och inte 

agera instinktivt är därför ett ansvar som sjuksköterskan har (Swenurse, 2009). 

Bristande utbildning inom barncancervården har visats bidra till en osäkerhet hos 

sjuksköterskorna som försvårar deras arbete. Att besitta tidigare erfarenheter av arbete inom 

barncancervården eller erhålla teoretisk såväl som praktisk kunskap under utbildningen ger en 

bekvämlighet i den nya yrkesrollen (Jestico & Finlay, 2017). Barncancerfonden (2019) lyfter 

vikten av att de yrkesprofessioner som arbetar inom barncancervården ska få kontinuerlig 

utbildning för att kunna möta barns behov och erbjuda optimal vård. För att möjliggöra detta 

finansierar barncancerfonden både utbildningar och kurser som är utformade och anpassade 

efter läkare, sjuksköterskor, undersköterskor eller övrig vårdpersonals arbetsroll. Utöver detta 

erbjuds även nätverksträffar där olika yrkesprofessioner får delta i olika samarbetsövningar 

och möjlighet till stöd, frågor och reflektion (ibid). 

Sjuksköterskans kommunikationsförmåga 

Betydelsen av verbal såväl som icke-verbal kommunikation har visat sig vara en avgörande 

faktor för att kunna nå fram och kommunicera med barn (França et al., 2013). Enligt 

Socialstyrelsen (2018) involveras på så vis barnet i sin egen vård, vilket sjuksköterskan måste 

beakta. Genom att ha ett öppet förhållningssätt där sjuksköterskan med hjälp av olika 

strategier såsom att låta barnet teckna kan i sin tur underlätta samtalet där en trygg relation 

uppstår. Att sjuksköterskan även tar hjälp av föräldrarna i kommunikationen med barnet är en 

bidragande faktor till att både barnet och föräldrarna känner trygghet och bekräftelse. 

Betydelsen av att sjuksköterskan kan behärska och individanpassa sin 
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kommunikationsförmåga till barn såväl som till föräldrar är därav grundläggande för att ett 

bra samarbete och en god vårdrelation ska etableras.     

 

Det framkom även att flera sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i hur de skulle kommunicera 

med patienter och familjer under svåra omständigheter. Detta resulterade i att kommunikation 

i en del fall uteblev (Montgomery et al., 2017). Att brister i kommunikation och 

informationsöverföring uppstår inom vården är dessvärre inte helt ovanligt.  

Patientsäkerhet (2021) lyfter denna problematik och menar på att den kan ge allvarliga 

konsekvenser för vårdens säkerhet. Som sjuksköterska arbetar man som ett team runt patient 

och familj ofta tillsammans med andra såväl som samma yrkesprofessioner. För att teamet ska 

fungera optimalt och för att missförstånd och felaktig information ska undvikas krävs en 

tydlig och rak kommunikation. En bra kommunikation förutsätter ett bra team som resulterar i 

att patientens förtroende för sjukvården ökar samt att risken för vårdskador eller andra 

avvikelser minimeras (ibid)  

 

Likväl som tekniska moment så behöver även kommunikationsfärdigheter övas på både 

enskilt såväl som i team. Sjuksköterskor poängterar vikten av en fungerande kommunikation 

tillsammans med både familjer och andra yrkesprofessioner för att underlätta teamarbetet 

(Montgomery et al., 2017; Newman et al., 2019). I ett team kan en sjuksköterskas roll variera 

beroende på situation där vikten av tydlig kommunikation möjliggör att veta vem i teamet 

som gör vad. Att använda hjälpmedel såsom checklistor och kommunikationsverktyg har 

visats vara till stor hjälp och ökat patientsäkerheten på avdelningar där det har införts. På så 

vis kan både sjuksköterskor såväl som övriga yrkesprofessioner utvecklas både på ett 

individuellt plan och i team. I vården arbetar man ofta efter gemensamma mål tillsammans 

med patient, familj och yrkesteam där kommunikationens betydelse är avgörande för en säker 

vård (Vårdhandboken, 2020b). 

    

Sjuksköterskan i familjecentrerad omvårdnad 

En central del av sjuksköterskans roll är att förespråka, informera och stödja familjer, vilket 

kan möjliggöra att ett band kan skapas. Den familjecentrerade omvårdnaden involverar hela 

familjen och skapar på så vis en trygghet. Familjen är de som känner barnet bäst och kan 

därför bidra med att individanpassa omvårdnaden (Jestico & Finlay, 2017; Forsey et al., 
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2013). Barnets bästa ska enligt Patientlagen (2014:821) alltid tas i beaktande inom hälso- och 

sjukvården.  

Den familjecentrerade omvårdnaden innefattar hela familjens behov där sjuksköterskan har en 

betydande roll i tillgodoseendet av dessa. Genom emotionellt stöd kan sjuksköterskan ge 

familjen en hjälpande hand och skapa en djupare relation (Forsey et al., 2013). Detta styrks av 

Börjesson et al. (2016) som menar att tillgodoseende av familjens behov ligger till grund för 

att optimera vården. Vidare är det viktigt att sjuksköterskan är öppen och lyhörd gentemot 

familjers individuella behov. Alla familjer ter sig olika precis som deras behov. En del 

familjer uppskattar det sociala samspelet där frågor och funderingar lyfts upp med jämna 

mellanrum, medan andra föredrar en mer reserverad tillvaro där enbart det medicinska 

diskuteras (Pearson, 2013).  

Likväl som en djup relation mellan sjuksköterskan och familjen kan vara fördelaktig, finns 

även risken för att hinder uppstår där familjen ställer orimliga krav på sjuksköterskan som 

därav kan få svårt att förhålla sig professionell. Att bedöma när avstånd måste tas är en 

utmaning för sjuksköterskor då gränsen mellan vänskapligt och professionellt är hårfin 

(Forsey et al., 2013; Citak et al., 2013). För att skydda sjuksköterskor från dessa hinder 

behövs professionella såväl som personliga gränser, enligt Landon et al. (2019), vilket bidrar 

till en objektivitet vid svåra situationer. 

Vidare påvisade Montgomery et al. (2017) sjuksköterskors utmaning med att få tillräckligt 

med tid att sörja när ett barn hade försämrats eller gått bort. De ansåg sorg som en del i deras 

arbete, men ju närmare sjuksköterskan stod en familj, desto svårare blev sorgen att hantera. 

Ett återkommande problem för detta visade sig bero på personalbrist, vilket i sin tur 

försvårade möjligheten till att kunna avsätta den tid som egentligen hade behövts (ibid). Att 

det råder brist på tid och sjuksköterskor inom vården är ett faktum som påverkar vården i 

stort. Förbättringsförslag för arbetsvillkor, arbetsmiljö, anställning av mer personal och tid för 

forskning och utbildning har Barncancerfonden (2018) framfört, vilket är något av en 

grundförutsättning för att kunna fortsätta att utveckla barncancervården.  

Slutsats 

Att sjuksköterskan har en betydande roll inom barncancervården kan konstateras där 

förmågan att kunna skapa en trygghet hos de familjer vars livssituation tagit en drastisk 

vändning är av stor vikt. Som sjuksköterska inom barncancervården krävs en specifik 
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yrkeskompetens där erfarenhet och kunskap inom teoretiska såväl som praktiska områden 

hjälper sjuksköterskan att möta olika behov och krav som kan uppstå. Genom ett bra 

bemötande, god kommunikation och kunskap i sin yrkesroll kan sjuksköterskan vårda utifrån 

ett helhetsperspektiv där familjecentrerad omvårdnad är central.  

Tidsbrist, utebliven information, och emotionell involvering är faktorer som visats förhindra 

sjuksköterskans förmåga i tillgodoseendet av patienter och familjers behov. Eftersom 

kommunikation och bemötande är en central del i sjuksköterskans yrkesroll inom 

barncancervården är det viktigt att prioritera detta för att möjliggöra en optimal och säker 

vård. 

Kliniska implikationer 

Litteraturstudien beskriver sjuksköterskans roll och kommunikationens betydelse i vården av 

cancersjuka barn. Att sjuksköterskan inom barncancervården kan arbeta familjecentrerat och 

vårda ur ett helhetsperspektiv konstaterades som en viktig komponent i sjuksköterskans roll. 

För att familjecentrerad omvårdnad ska kunna appliceras i praktiken måste sjuksköterskan 

besitta kunskap inom teori, praktik, kommunikation och bemötande såväl som uppbyggnaden 

av förtroendefulla relationer. Vikten av ett bra teamarbete mellan yrkesprofessioner har visats 

förenkla sjuksköterskans möjlighet till att vårda utifrån ett helhetsperspektiv där familjers 

behov och funderingar blir enklare att besvara. På så vis tas hela familjens behov i beaktande 

där vården blir optimal. Studiens resultat kan öka förståelsen för sjuksköterskors behov av 

utbildning, dels för att de ska känna sig bekväma i sin roll, men även för att förbättra barnet 

och familjens upplevelse och välbefinnande i vården. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

I dagsläget bedrivs mycket forskning inom barncancervården som berör sjuksköterskans roll. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det behövs ytterligare forskning som kan 

förbättra arbetsmiljön och villkor för att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt, men även 

vården i stort. För att möjliggöra detta anser vi att både sjuksköterskor, barn och föräldrars 

upplevelser måste forskas på mer för att kunna kartlägga brister, tillgångar och behov. Detta 

kan även hjälpa sjuksköterskor att få en tydligare bild av sin yrkesroll och hur den kan 

förbättras. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Artikelns namn 

författare 

publiceringsår 

land 

Syfte Material och 
metod 

Resultat Kvalitet 

"A stressful and 
frightening 
experience"? 
Children's nurses' 
perceived readiness 
to care for children 
with cancer 
following pre-
registration nurse 
education: A 
qualitative study. 

Jestico, E. & Finlay, 
T. 

2017, UK 

Att undersöka om 
sjuksköterskor får tillräckligt 
med utbildning inom vården 
av cancersjuka barn 

  

Kvalitativ studie där 
semistrukturerade 
intervjuer genomförts. 

Intervjuerna pågick 
under 30–60 min med 
ljudinspelning 

6 sjuksköterskor från 
två olika avdelningar 
deltog.  

Resultatet presenterades i 3 
teman:  

-Lärande i teori och praktik 

-Vård av barnet och familjen. 

-Motståndskraft. 

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 

Being an expert 
nurse in pediatric 
oncology care: 
nurses' descriptions 
in narratives. 

Enskär, K. 

2012, Sverige 

Att beskriva uppfattningarna 
hos nyutbildade sjuksköterskor 
inom pediatrisk onkologi 
angående rollen som 
expertsjuksköterska i 
pediatrisk onkologi. 

Kvalitativ studie 

64 kvinnliga och 2 
manliga 
sjuksköterskor deltog. 

Frågeformulär med en 
öppen fråga. 

Resultatet presenterades i 3 
teman: 

-En expert har förtroende för 
sin kunskap 

-En expert erbjuder vård av hög 
kvalitet 

-En expert ges möjligheter för 
professionell tillväxt 

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 



 

 

Communication 
During Palliative 
Care and End of 
Life: Perceptions of 
Experienced 
Pediatric Oncology 
Nurses 

Montgomery, K.E., 
Sawin, K.J. & 
Hendricks-Ferguson, 
V. 

2017, USA 

Att beskriva gemensamma 
nämnare hos sjuksköterskors 
erfarenheter av 
kommunikation vid vård av 
döende barn ur ett PC/EOL-
perspektiv. 

  

Kvalitativ empirisk 
fenomenologisk 
studie 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor genomfördes 
med fokusgrupper 

27 Sjuksköterskor 
deltog.  

Resultatet presenterades i 5 
teman: 

-Utvecklingen av PC/EOL 

-Förmågan att bedöma och 
ingripa baserat på kunskap om 
kommunikation 

-Förmågan att bygga intima 
moment och ta vara på 
emotionell och fysisk kontakt 
mellan barn och familj 

-Att vara förespråkare för barn 
och familj 

-Vikten av kommunikation och 
stöd till ssk efter barns död. 

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 

Comparing doctors' 
and nurses' accounts 
of how they provide 
emotional care for 
parents of children 
with acute 
lymphoblastic 
leukaemia. 

Forsey, M., Salmon, 
P., Eden, T. & 
Young, B. 

2013, UK 

Att jämföra läkare och 
sjuksköterskors förmåga att 
hantera den emotionella 
vården av föräldrar till barn 
med leukemi. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med ett års 
mellanrum. 

16 läkare och 14 
sjuksköterskor deltog.  

Resultatet presenterades i två 
huvudteman: 

-Läkares synvinkel 

-Sjuksköterskors synvinkel 

Skillnader mellan dessa 
grupper konstaterades där 
sjuksköterskors emotionella 
arbete var övervägande. 

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 

Evaluation of 
Physician and Nurse 
Dyad Training 
Procedures to 
Deliver a Palliative 
and End-of-Life 
Communication 
Intervention to 
Parents of Children 
with a Brain Tumor. 

Hendricks-Ferguson, 
V.L., Kane, J.R., 
Pradhan, K.R., Shih, 
C.S., Gauvain, K.M., 
Baker, J.N. & Haase, 
J.E. 

2015, USA 

Att utvärdera läkare och 
sjuksköterskors förberedande 
utbildning inför en nu 
PC/EOL-kommunikations 
intervention. 

  

Mixed metod där 
kvalitativa och 
kvantitativa data från 
deltagarna har samlats 
in genom 
frågeformulär. 

Ett med öppna frågor 
och ett med skattning 
av påståenden. 

5 läkare och 8 
sjuksköterskor deltog. 

Studien pågick under 
två år. 

Majoriteten av de svar från den 
kvantitativa undersökningen 
ansåg interventionen som 
positiv för deras yrke. 

Den kvalitativa insamlade data 
presenterades i 5 teman: 

-Fördelar med träning som sätt 
att lära 

-Fördelar med mentorer och 
träning av färdigheter 

-PC/EOL-
kommunikationsmetoder som 
var meningsfulla efter träning 

-Att implementera 
interventionen i sin egen 
praktik 

-Rekommendationer inför 
framtida utbildningar 

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 



 

 

Exploring 
communication 
difficulties in 
pediatric 
hematology: 
oncology nurses 

Citak, E.A., Toruner, 
E.K. & Gunes, N.B. 

2013, Turkiet 

Att undersöka 
kommunikationssvårigheter 
hos pediatriska/onkologiska 
sjuksköterskor med patienter 
och deras familjer, liksom 
deras förslag om 
kommunikationssvårigheter. 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
fokusgrupper. 

21 sjuksköterskor 
deltog.  

Resultatet presenterades i tre 
teman: 

-kommunikationssvårigheter 

-Effekten av kommunikation 

-Förslag på förbättring av 
kommunikationssvårigheter 

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 

Important aspects of 
care and assistance 
for children with 
cancer. 

Enskär, K. & von 
Essen, L. 

2000, Sverige 

-Att beskriva vilka 
vårdaspekter som är viktiga 
för att få en 8- till 12-årigt 
barn med cancer att känna sig 
omhändertagen 

-Beskriva vilken, om någon, 
assistans som behövs utanför 
sjukhuset 

  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
ljudinspelning 
genomfördes. 

25 barn, 31 föräldrar 
och 32 sjuksköterskor 
deltog. 

Resultatet visade att 
socialkompetens, delaktighet, 
information, nöje och tid var 
viktiga aspekter i vården av 
barn med cancer.  

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 

Pediatric Oncology 
Nurses' Experiences 
With Prognosis-
Related 
Communication. 

Newman, A.R., 
Callahan, M.F., 
Lerret, S.M., 
Oswald, D.L. & 
Weiss, M.E. 

2018, USA 

Att undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av PRC med 
föräldrar till cancersjuka barn 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
korrelationsdesign. 

Deltagarna bjöds in 
via email och fick 
genomföra en online 
enkät. 

316 deltagare deltog. 

  

Sjuksköterskor med mer 
träning inom PCR hade bättre 
förutsättningar i att känna sig 
bekväma med sin 
kommunikationsroll med 
familjer. 

Det presenterades även hur 
moralisk stress hade direkt 
påverkan på vårdkvaliteten. 

  

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 



 

 

Pediatric oncology 
nurses' perceptions 
of prognosis-related 
communication. 

Newman, A.R., 
Haglund, K. & 
Rodgers, C.C. 

2019, USA 

Att tillhandahålla utforskning 
av pediatriska onkologiska 
sjuksköterskors erfarenheter 
av prognosrelaterad 
kommunikation. 

Mixed method, 
multiphase design där 
den kvantitativa delen 
presenterats i en 
tidigare studie. Denna 
studie presenterar den 
kvalitativa delen där 
deltagarna fick 
besvara en online 
enkät med 3 öppna 
frågor. 

Utöver detta deltog 18 
deltagare i en 
fokusgrupp med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Resultatet bygger på tre teman 
där första temat behandlar 
vikten av samarbete. Andra 
temat belyser PCR:s betydelse 
för omvårdnaden och familjer. 
Det tredje temat tar upp 
sjuksköterskornas upplevelse 
av kommunikation vid 
prognostisk information.  

Måttliga 
begräsningar 

Specialist nurse key 
worker in children's 
cancer care: 
Professionals' 
perspectives on the 
core characteristics 
of the role. 

Martins, A., Aldiss, 
S. & Gibson, F. 

2016, UK 

Att beskriva hur 
nyckelarbetarroller har 
utvecklats och implementerats 
samt att ta fram viktiga 
faktorer för framgång inom 
denna utveckling.   

Kvalitativ studie där 
42 semistrukturerade 
intervjuer har 
genomförts samt en 
fokusgrupp där 12 
sjuksköterskor deltog. 

Resultatet presenterades i två 
teman. 

Det första temat beskriver hur 
rollen i praktiken har utvecklats 
och vad som ingår i den. 

Det andra temat beskriver 
sjuksköterskors uppfattningar 
om rollen där hinder och 
möjligheter lyfts fram. 

Måttliga 
begränsningar 

The importance of 
communication in 
pediatric oncology 
palliative care: focus 
on Humanistic 
Nursing Theory. 

França, J.R., da 
Costa, S.F., Lopes, 
M.E., da Nóbrega, 
M.M. & de França, 
I.S. 

2013, Brasilien 

Att undersöka betydelsen av 
kommunikation i palliativ vård 
inom barncancer utifrån 
sjuksköterskans perspektiv. 

  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. 

10 sjuksköterskor 
deltog. 

  

Resultatet belyser vikten av 
partnerskap, med både verbal 
och icke verbal 
kommunikation. 

Att sjuksköterskan kunde 
kommunicera på ett säkert sätt 
där ett aktivt lyssnande var 
centralt ökade barnets 
förtroende och tillit. 

  

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 



 

 

The Nurse's Role in 
Prognosis-Related 
Communication in 
Pediatric Oncology 
Nursing Practice 

Newman, A.R., 
Linder, L. & 
Haglund, K. 

2020, USA 

Att rapportera sjuksköterskans 
beskrivning och erfarenheter 
av PRC i deras dagliga arbete 

Mixed metod där den 
kvalitativa delen 
presenteras. 

18 sjuksköterskor 
deltog i en 
fokusgrupp där 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor genomfördes.  

Tre teman presenterades: 

-Sjuksköterskans definition av 
PRC 

-Sjuksköterskans roll i PRC 

-Sjuksköterskans förberedelse 
för PRC 

  

  

Obetydliga 
eller mindre 
begränsningar 
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