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Abstrakt 

Bakgrund: Vård i hemmet är ett komplement till sjukhusvård och ett sätt att främja familjeliv 

hos familjer med ett barn med cancer. Tidigare studier visar att sjuksköterskor är positiva till 

att vårda barn i hemmet men upplever det som en svår och komplex vård. Syfte: Syftet med 

studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge avancerad sjukvård i hemmet till 

barn med cancer. Metod: Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor 

som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Analysen mynnade ut i tre teman; Samspel och samverkan med 

familjen är väsentligt, Vårda barn med cancer är känslomässigt engagerande och Kunskap 

och erfarenhet underlättar vid vård av barn med cancer. Konklusion: Sjuksköterskorna 

uttryckte osäkerhet och otrygghet kring vård av barn med cancer i hemmet. Samtidigt 

uttryckte de att kunskap och erfarenhet kunde öka tryggheten samt att de kände en 

tillfredställelse när de underlättade för barnet och familjen.  
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Problemområde 

Barn som behandlas för cancer upplever stress över flera saker i samband med behandlingen. 

Sjukhusbesök, nålsättning och olika biverkningar av behandlingen såsom illamående, smärta 

och håravfall skapar stress hos barnet (Hildenbrand et al., 2011). Vidare beskriver 

Hildenbrand et al. att barnen inte längre upplever att livet är som vanligt, dagliga rutiner och 

aktiviteter förändras och barnet saknar sitt hem, kompisar och skola, även detta skapar stress 

hos barnet. I en svensk studie där barn har berättat om sina upplevelser av cancerbehandling 

framkommer att behandlingen är tuff för barnen och innehåller moment som både gör ont och 

är skrämmande (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Vidare beskriver barnen att den 

största källan till tröst är att kunna vara tillsammans med familjen och att jobbiga moment blir 

det lättare om de får vara nära sina föräldrar. Även syskon bidrar till välbefinnande och kan 

avleda tankarna från sjukdom och behandling genom att leka en stund (Ångström-Brännström 

& Norberg, 2014). Tidigare studier visar att barn med cancer och deras familjer har positiva 

upplevelser av att få delar av behandlingen i hemmet. I en dansk studie beskriver föräldrar till 

barn som får vård i hemmet att det underlättar det vardagliga livet och ger större möjlighet till 

ett normalt familjeliv (Hansson et al., 2012). Björk et al. (2009) beskriver vikten av att hela 

familjen kan sitta tillsammans och äta middag eller bara var tillsammans i hemmet. I en 

svensk studie beskriver föräldrar en känsla av ökat välbefinnande när vården kan ske hemma 

och familjen är samlad (Castor, Landgren et al., 2017). Vidare beskriver Castor, Landgren et 

al. att vård i hemmet innebär att familjelivet kan bli mer normalt och att istället för att 

sjukdomen kontrollerar familjens liv kan de istället bestämma över sin tid. Ytterligare två 

studier gjorda i Sverige visar att familjer upplevde vård i hemmet trygg och säker (Castor et 

al., 2019) och att kostnaderna för vården inte ökade när barnet delvis vårdades i sitt eget hem 

(Castor et al., 2020).  

 

Studierna ovan visar på att det finns bra skäl att fortsätta utveckla verksamheter för att vårda 

sjuka barn i hemmet, för barnets och familjens välbefinnande och livskvalitet. För att barn 

med cancer ska kunna vårdas i hemmet behöver det finnas sjuksköterskor som är trygga med 

att ge den vård barnets situation kräver. Enligt tidigare studier var sjuksköterskorna positiva 

till att vårda barn i hemmet men brist på erfarenhet och rutiner riskerade skapa osäkerhet hos 

sjuksköterskorna (Castor, Hallström et al., 2017; Samuelson et al., 2015).  I Skåne har vård av 

barn i hemmet nu funnits mer etablerat sedan 2014 (Castor et al., 2019), därför anses det vara 

av vikt att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i hemmet. Resultatet av 
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denna studie kan användas för att utveckla vården ytterligare, för att förbättra samarbetet 

mellan barnkliniken och ASIH samt övergång mellan sjukhusvård och vård i hemmet. 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångspunkter 

Enligt kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor ska vård och omvårdnad av barn ha ett 

barn- och familjecentrerat förhållningssätt och att integrera familjen möjliggör för 

sjuksköterskan att ge god omvårdnad. Sjuksköterskan behöver ha kompetens att bemöta 

barnet och dess familj respektfullt och på ett sätt som gör att barnet kan förstå vad som händer 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Kompetensbeskrivningen är upprättad i enlighet med FN:s barnkonvention och Nordiskt 

nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Barnkonventionens huvudpunkter innebär att alla barn har samma rättigheter, lika värde och 

barnets bästa ska beaktas vid beslut som rör barnet (Lag om Förenta nationernas konvention 

om barnets rättigheter, 2018). Vidare fastställs i barnkonventionen att alla barn har rätt till liv 

och utveckling samt att barnet har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Utifrån 

barnkonventionen har nordiska och europeiska standarder utvecklats (NOBAB, u.å; European 

Association for Children in Hospital [EACH], 2016). Detta är riktlinjer för barns och ungas 

rättigheter på sjukhus och innefattar bland annat barnets och föräldrarnas rätt till information 

och medbestämmande. Vård på sjukhus ska undvikas så länge som möjligt men när det är 

nödvändigt bör det ske på en barnavdelning. Föräldrarna ska ha möjlighet att vara med för att 

vara en trygghet för barnet, vidare ska det finnas kompetens och kontinuitet bland den 

personal som vårdar barnet. Det beskrivs vidare att barnet ska behandlas med respekt och att 

deras integritet ska respekteras, dessutom ska de få åldersanpassat stöd för fortsatt utveckling 

trots sjukdom eller funktionsnedsättning (NOBAB, u.å.). 

Patient- och familjecentrerad vård 

Patient- och familjecentrerad vård utvecklades under andra halvan av 1900-talet när 

medvetenheten ökade om familjens roll för barnets hälsa, välbefinnande och psykosociala och 
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utvecklingsmässiga behov (Committee on hospital care & Institute for patient- and family-

centered care, 2012). Patient- och familjecentrerad vård är en omvårdnadsmodell som kan 

användas vid vård av barn och deras familjer. Det finns olika definitioner och i detta arbete 

kommer definitionen enligt Institute for Patient and Family-Centered Care [IPFCC] (u.å) att 

användas. Enligt IPFCC finns det fyra grundprinciper som modellen bygger på: 

 

• Värdighet och respekt - vårdgivaren ska lyssna på och respektera patienters och 

familjers val utifrån deras kunskaper, kulturer och värderingar. 

• Informationsöverföring - vårdpersonal informerar patient och familjer med fullständig 

och opartisk information på ett för individerna användbart sätt. 

• Delaktighet - patienter och familjer uppmuntras och erbjuds stöd för att delta i vård 

och beslut på den nivå de önskar. 

• Samarbete - möjlighet för samarbete mellan vårdgivare, patienter, familjer och 

sjukhusledning ska ges för att kunna utveckla vårdprogram och riktlinjer.  

(Committee on hospital care & Institute for patient- and family-centered care, 2012; 

IPFCC, u.å) 

 

Den patient- och familjecentrerad vården bygger på ömsesidiga relationer mellan patient, 

familj och vårdgivare och genom att integrera de fyra grundprinciperna i vården är målet att 

främja hälsa för patienten och dess familj. Patient- och familjecentrerad vård beskrivs minska 

barnets och familjens oro och stärka dess tro på sig själv (Committee on hospital care & 

Institute for patient- and family-centered care, 2012). 

Cancer hos barn 

Cancer hos barn är ovanligt, varje år insjuknar cirka 370 barn i Sverige (Barncancerfonden, 

2020). De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemier och tumörer i det centrala 

nervsystemet, som utgör ungefär 30 % vardera av alla cancerfall hos barn (Nilbert, 2013). Hos 

barn i åldersgrupperna 1–14 år är cancer den vanligaste dödsorsaken, men samtidigt visar ny 

statistik att överlevnaden ökat från 80 till 85 % (Socialstyrelsen, 2018). Cancer hos barn 

skiljer sig från cancer hos vuxna genom att ofta vara mer snabbväxande och mer aggressiv, 

men svarar ofta bättre på behandling (Socialstyrelsen, 2013). Barn behandlas oftast med 

cytostatika, men behandlingen kan även innefatta operation och/eller strålning (Nilbert, 2013). 

Vidare beskriver Nilbert att behandlingstiden varierar beroende på cancertyp men gemensamt 
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är en lång och krävande behandling, både för barnet och för dess familj. Darcy et al. (2014) 

beskrev att det sjuka barnet förändrades av behandlingen, ett tidigare aktivt barn ville under 

behandlingen bara vila. Vidare beskrev barn med cancer och deras föräldrar livet under 

behandlingen som en väntan på nästa planerade behandlingstillfälle eller akuta sjukhusbesök. 

Barn med cancer behandlas i Sverige idag vid sex barnonkologiska centrum, men delar av 

behandlingen kan även ske på ett sjukhus närmre hemmet alternativt i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2013). Enligt NOBAB:s standarder har barn som är i behov av vård, rätt till 

vård i hemmet när vård på sjukhus inte är helt nödvändigt (NOBAB, u.å). 

Avancerad sjukvård i hemmet 

Vård i hemmet är ett komplement till sjukhusvård och ett sätt att främja familjeliv hos 

familjer med ett barn med svår och/eller kronisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2008). Barn med 

cancer och deras föräldrar beskrev att det var lättare att ha ett normalt vardagsliv med normala 

dagliga aktiviteter om barnet kunde vårdas i hemmet istället för på sjukhuset när det var 

möjligt (Aasen et al., 2019; Darcy et al., 2014; Hansson et al., 2011). Barn med cancer 

beskrev att de mådde bättre, kände sig friare och orkade mer när de fick vara hemma istället 

för på sjukhuset (Hansson et al., 2011; Stevens et al., 2006).  

 

Vård i hemmet finns i flera regioner, det som skiljer är hur vården är organiserad, den kan till 

exempel vara sjukhusansluten eller primärvårdsansluten (Socialstyrelsen, 2008). Både 

nationellt och internationellt ges både sjukhusansluten och kommunal vård till sjuka barn i 

hemmet (O’Leary et al., 2006; Parker et al., 2011; Samuelson, 2015; Sveriges kommuner och 

landsting). I Köpenhamn finns sjukhusansluten hemsjukvård för barn med cancer (Hansson et 

al., 2013). Där utgår personalen från den barnonkologiska avdelningen och delar av 

behandlingen kan ges i barnets hem. 

 

Avancerad sjukvård i hemmet [ASIH] i Skåne består av multidisciplinära team organiserade i 

tre verksamhetsområden som är uppdelade i totalt åtta enheter. ASIH i Skåne bedriver 

sjukvård dygnet runt för både vuxna och barn. Vården i hemmet kan ges som punktinsatser i 

form av till exempel administrering av intravenösa antibiotika, parenteral näringstillförsel, 

smärtstillande eller sondsättning för att sondmat ska kunna ges i hemmet men även som 

palliativ vård (Castor et al., 2019).  
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Sjuksköterskors perspektiv 

Tidigare studier visar att sjuksköterskor är positiva till att vårda barn i hemmet men upplever 

det samtidigt som en svår och komplex vård och de uttrycker sig ha ett fortsatt behov av stöd 

och utbildning. Vidare beskrivs att de anser att hemmet är den bästa platsen för barnet att 

vårdas då det inte tvunget måste vårdas på sjukhus. Samtidigt beskriver sjuksköterskorna att 

de träffat färre barn än förväntat, vilket gör att det inte blir rutin. Detta gör att det blir svårt att 

känna trygghet och säkerhet i vården och att det varje gång känns som en ny upplevelse 

(Castor, Hallström et al., 2017). Vidare beskrivs att osäkerheten ofta grundar sig i brist på 

kompetens och erfarenhet. Sjuksköterskorna uttryckte ett önskemål om mer utbildning och 

kunskap om att vårda barn och familjer samt ett tätare samarbete med sjuksköterskorna på 

barnklinikerna (Castor, Hallström et al., 2017; O’Leary et al., 2006; Samuelson et al., 2015). 

Vårdetiska och samhälleliga aspekter 

Sjukvård för barn är under ständig utveckling. I slutet av 1800-talet byggde barnsjukvården på 

liten eller ingen kontakt mellan barn/förälder. I mitten av 1900-talet kom man fram till att 

denna separation är skadlig för barnet, föräldrar och syskon vilket har utvecklats till dagens 

barnsjukvård där föräldrarna är ständigt närvarande (Hallström, 2015). Idag blir det allt 

vanligare att vården ges i hemmet. Nya vårdformer, professionell vårdpersonal och medicinsk 

utrustning gör det möjligt att ge och ta emot vård i hemmet (Silfverberg & Ternestedt, 2007). 

I hemmet utspelar sig en stor del av våra liv och där har vi självbestämmande - autonomi, men 

även gemenskap och sociala sammanhang (Lantz, 2007). Enligt Bischofberger (2004) är 

sjukvårdens viktigaste värden; patientens hälsa och välbefinnande samt människovärde, vilket 

även går att hitta i barnkonventionen (Lag om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter, 2018). Även i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) står det bland annat att 

barnets bästa ska beaktas, vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet och målet är en god hälsa och vård på lika villkor. 

 

Förutom att familjens dagliga liv påverkas efter en barncancerdiagnos så påverkas även 

familjens ekonomi. Föräldrar till barn med cancer är sjukskrivna mer än andra föräldrar och i 

många år efter att barnet fått sin diagnos (Hjelmstedt et al., 2017). I den hälsoekonomiska 

rapporten (Barncancerfonden, u.å.) beskrivs att det tar i genomsnitt sju år för föräldrar till 

barn med cancer att återgå till heltidsarbete. Vid vård i hemmet underlättas familjens dagliga 

liv och föräldrarnas möjlighet till fortsatt arbete (Hansson et al., 2012; Stevens et al., 2006).  
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge avancerad sjukvård i 

hemmet till barn med cancer. 

Metod  

En kvalitativ studie genomfördes för att belysa sjuksköterskors upplevelser. Enligt Henricson 

och Billhult (2017) används kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av upplevda 

situationer eller fenomen. En innehållsanalys med induktiv ansats genomfördes. 

Innehållsanalysens mål var att skapa en bred och varierande beskrivning av vald upplevelse 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

Urval 

Ett strategiskt urval genomfördes för att hitta sjuksköterskor som arbetar med avancerad 

sjukvård i hemmet samt där vårdat minst två barn med cancer. Ett strategiskt urval gjordes för 

att få bredd och variation av upplevelser från sjuksköterskor från olika enheter och med olika 

erfarenheter (Malterud, 2014). Den ursprungliga planen var att söka informanter i ett 

verksamhetsområde i Skåne. Eftersom detta endast resulterade i fyra intresserade informanter 

utökades sökområdet efter diskussion med kursledare och handledare till att omfatta samtliga 

tre verksamhetsområden i Skåne. Informationsbrev skickades till berörda verksamhetschefer 

med information om studien och önskan om att få genomföra den i verksamhetsområdet. 

Verksamhetscheferna lämnade sitt godkännande till att intervjustudien fick genomföras på sex 

av åtta enheter i Skåne. Därefter kontaktades berörda enhetschefer med ett informationsbrev 

med information om studien. I informationsbrevet ombads de att antingen förmedla möjliga 

informanters kontaktuppgifter eller förmedla det bifogade informationsbrevet för att 

informanterna själva skulle kunna ta kontakt. Samtliga enhetschefer valde att återkomma med 

kontaktuppgifter till möjliga informanter. Kontaktuppgifter till totalt 13 sjuksköterskor 

erhölls. Informationsbrev skickades till samtliga informanter varav 11 återkopplade. Av dessa 

11 uppfyllde samtliga inklusionskriterierna och inkluderades i studien.  
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Instrument 

Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att öppna frågor används och att en viss struktur finns men ordningen på frågorna anpassas 

efter det som framkommer under intervjun (Danielsson, 2017). En intervjuguide användes 

som stöd för att samtliga tänkta områden skulle tas upp under intervjun (Bilaga 1). 

Intervjuguiden bestod av sju öppna frågor samt inledande och uppföljande frågor. Exempel på 

frågor är ”Hur upplever du att vårda barn med cancer i hemmet?” och ”Hur upplever du att 

vårda en hel familj och inte bara en patient?”. De uppföljande frågorna ställdes för att 

sjuksköterskorna skulle utveckla sina svar och ge ytterligare djup till intervjun (Danielsson, 

2017). 

Datainsamling 

Författarna genomförde gemensamt intervjuerna under hösten 2020. Intervjuerna 

genomfördes på informantens arbetsplats eller digitalt enligt informantens önskemål. Åtta 

intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats. Tre intervjuer genomfördes digitalt, två 

med videolänk och en över telefon. Den intervjun som genomfördes över telefon var planerad 

att genomföras över videolänk men på grund av tekniska bekymmer fick den istället 

genomföras över telefon. Efter informanternas godkännande spelades intervjuerna in. Den 

första intervjun genomfördes som en pilotintervju för att undersöka om frågorna i 

intervjuguiden gav material som svarar på syftet (Trost, 2010). Intervjun transkriberades av 

författarna och granskades tillsammans med handledaren. Intervjun svarade mot syftet och 

inga förändringar behövde göras i intervjuguiden därför inkluderades intervjun i studien. 

Intervjuerna var 17 till 44 minuter långa, mediantiden var 26 minuter. Samtliga inkluderade 

sjuksköterskor var kvinnor och de var i varierande åldrar. De hade vid tillfället för studiens 

genomförande arbetat som sjuksköterskor mellan 7 och 44 år (median 24 år) och inom ASIH 

mellan 1,5 och 23 år (median 14 år). Ungefär hälften av sjuksköterskorna hade tidigare 

erfarenhet av att arbeta med barn. Både grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor 

med specialistutbildning deltog i studien, de vanligaste specialistutbildningarna var palliativ 

och/eller onkologisk vård. 
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Analys av data 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. De flesta intervjuerna transkriberades gemensamt men 

fyra intervjuer transkriberades självständigt av någon av författarna. Därefter gjordes 

gemensamt en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) med induktiv 

ansats på manifest och latent nivå. Hela intervjumaterialet lästes igenom flera gånger för att 

ge en helhetsbild av innehållet och därefter lyftes meningsbärande enheter fram som svarade 

mot syftet. De meningsbärande enheterna kondenserades och utifrån dess innehåll skapades 

koder. Koderna sammanfördes därefter i kategorier och teman (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Kategori Tema 

svårt sjuk i cancer, dog medan 

jag sprutade läkemedel. Det var 

extremt svårt och har tagit mig 

flera år att komma över … jag 

hade läkare med mig, men det 

var en väldigt jobbig situation, 

han var jättesjuk, han var 

döende så att … jag har fått 

bearbeta att det var inte … jag 

som gjorde något fel, han hade 

ju avlidit ändå men just att han 

dog medan jag sprutade 

läkemedel gjorde det extremt 

jobbigt. (Informant 3) 

Han dog medan jag 

sprutade läkemedel 

och det upplevde jag 

som extremt jobbigt 

och har fått bearbeta 

en lång tid. 

Jobbiga 

situationer 

kräver lång 

bearbetning 

Känslomässigt 

utmanande 
Vårda barn 

med cancer är 

känslomässigt 

engagerande 

det som känns bra det är ju 

liksom när man lyckas, när jag 

lyckas göra det jag ska och både 

barnet och föräldern är nöjda 

nar man går. Oavsett vad det, 

vad det nu är va. Om det gäller 

att ta prover, eller … byta 

smärtpump eller ge … …. Det 

känns, då är jag nöjd. 

(Informant 1) 

Är barnet och 

föräldrarna nöjda 

känns det bra och jag 

är nöjd. 

Nöjd med 

utfört arbete 

Känsla av 

tillfredställelse 

Vårda barn 

med cancer är 

känslomässigt 

engagerande 

Det är en frustration. Eh … 

alltså det beror ju hur viktigt 

sakerna är att göra. Ibland är det 

ju också så att man får skita i 

det (Informant 4)  

Frustration när man 

får hoppa över saker 

som var planerade att 

göras 

Frustration 

när man inte 

kan fullfölja 

sitt uppdrag 

Samarbete med 

barn och 

föräldrar 

Samspel och 

samverkan 

med familjen 

är väsentligt 
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Forskningsetiska avvägningar 

Ansökan skickades till vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN), Lunds universitet för 

rådgivande yttrande. VEN hade inga forskningsetiska invändningar mot studiens 

genomförande. De fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) togs i 

beaktande under planering och genomförande av denna studie. Informationskravet uppnåddes 

genom att samtliga berörda informanter informerades både muntligt och skriftligt om studiens 

syfte samt om studiens genomförande. Informanterna informerades om att deltagandet var 

helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Författarna 

försäkrade sig därefter om att informanterna förstått given information och innan intervjun 

påbörjades gav informanterna sitt skriftliga samtycke till deltagande i studien (World Medical 

Association, 2013). Allt insamlat material hanterades konfidentiellt. I de transkriberade 

intervjuerna pseudonymiserades samtliga personuppgifter för att inga uppgifter skulle kunna 

härledas till specifika personer. Kodlista och intervjumaterial förvarades på separata USB-

minnen som endast författarna hade tillgång till (Dataskyddsförordningen, 2016/679). 

Resultatet presenterades på gruppnivå vilket innebär att inga uppgifter kunde identifiera 

någon individ. Det insamlade materialet användes endast till studiens syfte och förstördes 

efter godkänd examination.  

Förförståelse 

Båda författarna arbetade vid studiens genomförande med cancerdrabbade barn inom 

slutenvården och hade vid flertalet tillfällen varit i kontakt med palliativ vård och ASIH 

angående patienter i behov av avancerad sjukvård i hemmet. Författarnas upplevelse var att 

sjuksköterskorna i ASIH var positiva till att vårda barn men att det fanns en osäkerhet kring 

detta. Författarna upplevde det som positivt att barnen gavs möjlighet att få vård i hemmet. 

Författarna var i och med detta medvetna om att de hade en förförståelse men försökte under 

studiens gång bortse från den när materialet analyserades. 
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Resultat 

Analysen av intervjuerna mynnade ut i tre teman och sju kategorier. De tre temana var 

Samspel och samverkan med familjen är väsentligt, Att vårda barn med cancer är 

känslomässigt engagerande och Kunskap och erfarenhet underlättar vid vård av barn med 

cancer. Teman och kategorier redovisas i Figur 1. 

 

 

 

Figur 1 Teman och kategorier 

 

 

Samspel och samverkan med familjen är väsentligt 

Sjuksköterskorna upplevde sig vårda hela familjen. De beskrev att kommunikation och 

samarbete med barn och föräldrar är viktiga beståndsdelar i vård av barn med cancer i 

hemmet.  

Vårda hela familjen 

Barnet beskrevs som en del av familjen och sjuksköterskorna fann många fördelar med att 

involvera hela familjen i barnets vård. Föräldrarna beskrevs vara lika viktiga som det sjuka 
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barnet och det upplevdes viktigt att bemöta föräldrarna där de var för stunden. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att det var viktigt att arbeta på relationen till familjen samt att få ett 

förtroende från föräldrarna att få vårda deras sjuka barn. Sjuksköterskorna, som uppfattade sig 

som gäster i familjens hem beskrev att flexibilitet och anpassning efter familjens önskemål 

och behov var viktiga faktorer i barnets vård.  

 

Det som jag tycker att vi gör bra är att vi är väldigt inlyssnande på vad familjen 

vill. (Informant 3) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att när de träffade barn med cancer i hemmet som var helt inskrivna 

upplevde de sig vårda hela familjen. Däremot när sjuksköterskorna endast besökte familjen 

för en punktinsats upplevde de inte att de vårdade hela familjen. Trots detta beskrev 

sjuksköterskorna att de även vid dessa besök samtalade, svarade på frågor och som det 

beskrevs, var ett bollplank för hela familjen.  

Samarbete med barn och föräldrar 

Att involvera föräldrarna i barnets vård beskrevs av sjuksköterskorna vara en stor trygghet då 

föräldrar besatt stor kunskap om sitt barn och dess sjukdom. Vidare upplevde 

sjuksköterskorna att denna kunskap även visade sig i föräldrarnas förmåga att ta hand om sitt 

sjuka barn då det framför allt var föräldrarna som skötte omvårdnaden av sitt barn. 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna hade sin kunskap och sjuksköterskorna har sin och 

därför underlättades vården av ett nära samarbete med föräldrarna. Tydlighet från föräldrarna 

förenklade sjuksköterskans arbete kring barnets vård. Det beskrevs även att lyhördhet inför 

föräldrarnas åsikter och önskemål underlättade vården. En del i detta innebar att ha både barn 

och föräldrar med sig för att kunna utföra sina uppgifter.  

 

Om man tänker att man har ett barn med andningsproblem, har en BiPAP eller 

något sådant hemma, så tror en del sjuksköterskor att man måste kunna det. För 

att, för att det är så vi jobbar annars, att man som sjuksköterska kan mer än 

patienten. Men i de här sammanhangen så kan föräldrarna mer … och vi kan 

bara det som vi är duktiga på, den palliativa vården. Det andra kan 

föräldrarna. (Informant 1) 
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Situationer där barnet inte ville medverka och där åtgärden behövde utföras mot barnets vilja 

upplevdes av sjuksköterskorna som svåra och frustrerande. Samtidigt uppfattades detta inte 

vara ett stort problem hos barn med cancer eftersom de var vana vid procedurerna. För att 

underlätta vid potentiellt svåra situationer beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att möta 

barnet utifrån dess ålder och så långt som möjligt på barnets villkor.  

 

Jag kan ju inte bara klampa på och göra grejor, jag måste ju ha barnet med mig 

och jag vill helst ha föräldrarna med mig också så att man i harmoni kan göra 

det jag ska dit och utföra. (Informant 5) 

Den viktiga kommunikationen 

En öppen kommunikation skapade trygghet för sjuksköterskan och underlättade mötet med 

familjen. Sjuksköterskorna uttryckte en oro för att möta familjer där det inte fanns en öppen 

kommunikationen, att inte nå fram till barn och föräldrar skapade frustration. En öppen 

kommunikation möjliggjorde att bemöta, bekräfta och prata öppet med familjerna om såväl 

vardagliga som sorgliga saker.  

 

Det gör ju att, att det blir … så mycket lättare därför att då kan man prata 

öppet, och man kan lägga alla korten på bordet. Man kan … ta hand om hela 

familjen, man kan bekräfta dem i sin sorg, att det här är för djävligt det här är 

liksom inte som det ska vara och … och … det är liksom ingenting man måste 

släta över eller låtsas som om det inte finns. (Informant 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev även att vården blev mer utmanande när de inte kunde 

kommunicera med föräldrar och barn på grund av att de inte talade samma språk och därmed 

inte fick en gemensam förståelse för situationen. Vidare beskrev sjuksköterskorna att en 

liknande känsla kunde upplevas vid vård av spädbarn som inte kunde uttrycka sina behov 

verbalt samt med större barn som inte alltid ville kommunicera med sjuksköterskorna.  

 

När man inte kan liksom använda, ja språket, då, då är det ju lite utmanande. 

(Informant 9) 
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Vårda barn med cancer är känslomässigt engagerande 

Vårda barn med cancer upplevdes av sjuksköterskorna vara känslomässigt utmanande 

samtidigt beskrev de en känsla av tillfredsställelse när de underlättade för barnet och familjen 

genom att kunna erbjuda vården hemma.  

Känslomässigt utmanande 

Det beskrevs av sjuksköterskorna vara tufft att arbeta med svårt sjuka barn med cancer och att 

det väckte mycket känslor och många frågor. Sjuksköterskorna beskrev att det var med 

blandade känslor man åkte hem till barn eftersom det fanns många faktorer hos familjerna 

som kunde kännas igen av de som hade egna barn. Det beskrevs även att det var lättare att 

vårda barn om man inte hade några egna då man inte identifierade sig med familjerna på 

samma sätt.  

 

Jag tänker att det här med barn. … Det väcker ju väldigt mycket … att vårda 

barn med cancer … eller palliativa behov. (Informant 2) 

 

Det upplevdes av sjuksköterskorna vara viktigt att tillåta föräldrarna att få vara ledsna och få 

lov att erkänna att deras barn var svårt sjukt och skulle dö utan att de behövde få höra att det 

kanske löste sig. Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var orättvist, sorgligt och psykiskt 

utmanande att barn drabbades av sjukdom och att barn skulle dö och det beskrevs att man 

kunde blir djupt berörd. Detta gjorde att det kunde bli svårt att hålla en känslomässig distans 

och upprätthålla professionaliteten i svåra situationer men sjuksköterskorna hade alla valt att 

arbeta med svårt sjuka och palliativa patienter och hade hittat sätt att hantera det. Ett sätt som 

sjuksköterskorna hanterade de känslor som väcktes i dessa svåra situationer var att de 

bearbetade dem i en trygg miljö med de andra i teamet, genom samtal och handledning.  

 

För det finns ju en väldigt, väldigt springande punkt här, det, och det är; barn 

ska inte dö, barn ska inte vara sjuka. (Informant 8) 

Känsla av tillfredsställelse 

Även om det kunde vara tufft och sorgligt att vårda barn med cancer och känslan av att inte ha 

så mycket erfarenhet kunde göra arbetet jobbigt så växte man som sjuksköterska genom att 
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man vågade möta dessa barn och familjer. Det beskrevs vara tillfredställande när man som 

sjuksköterska kunde möta barnet där de ville vara oavsett om det var i soffan eller på 

studsmattan och med en liten insats göra stor skillnad för barnet och familjen. 

Sjuksköterskorna beskrev hur familjerna uttryckte tacksamhet för att vården i hemmet 

underlättade för dem och gjorde det möjligt att ha ett normalt familjeliv och en vardag 

tillsammans. Vidare upplevde sjuksköterskorna att hemmet var en trygg miljö där barnet fick 

vara barn och kunde utvecklas som person istället för att identifieras som sin sjukdom. Det 

kändes givande, värdefullt och positivt och sjuksköterskorna upplevde att det verkligen 

behövdes hemsjukvård för dessa barn och familjer. Sjuksköterskorna beskrev att de trodde 

och hoppades på att fler barn kommer vårdas i hemmet framöver och de upplevde det som 

spännande och de såg med nyfikenhet fram emot det.  

 

...många av de här barnen … lever ju … alltså deras liv är ju väldigt upphängt 

på sjukhusvård och att de ständigt måste åka in för och … allt möjligt, 

undersökningar, behandlingarna och … och att det känns jätteskönt när de kan 

… vara hemma istället och slippa åka. (Informant 6) 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var roligt, positivt, spännande och fantastiskt när de 

vårdade, följde och samarbetade med barnen i hemmet under deras sjukdomstid. Det beskrevs 

vara givande att vårda hela familjen och att bli välkomnad och insläppt i familjens hem, om så 

för en kort period, var berikande och man kände att man gjorde nytta. Oavsett var i 

sjukdomen barnet befann sig upplevde sjuksköterskorna att de kunde göra skillnad. 

Sjuksköterskorna beskrev det som tillfredställande och fint att de medverkade till att barnet 

hade det så bra som möjligt och kunde låta familjen vara tillsammans ända in i 

slutet. Sjuksköterskorna beskrev att även om de arbetade med tunga saker och jobbiga 

situationer så upplevde de att de underlättade för barnet och familjen vilket gav en känsla av 

tillfredställelse.  

 

Nej men det, det är ju, det är gott när man kan göra något gott på jobbet, då 

känns det ju bra för mig också, när jag ser att vi gör ett gott jobb, när familjen 

mår bra av detta, att kunna vara hemma, för hemma är ju ändå en trygg och fin 

miljö att kunna vara, det är tufft för dem i vilket fall. (Informant 10) 
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Kunskap och erfarenhet underlättar vid vård av barn med cancer 

Sjuksköterskorna upplevde att brist på kunskap och erfarenhet skapade en otrygghet att arbeta 

med barn i hemmet. En ökad trygghet för sjuksköterskan beskrevs när det fanns fungerande 

strukturer och riktlinjer, ökad kunskap och när de fick stöd i varandra. 

Otrygghet att arbeta med barn 

Sjuksköterskorna upplevde det som en utmaning att vårda barn med cancer i hemmet av flera 

olika anledningar. Att inte ha så stor erfarenhet av att vårda barn gav en känsla av osäkerhet 

och ovisshet men även av nervositet och rädsla. Sjuksköterskorna beskrev även att 

medvetenheten om möjliga konsekvenser ökade med kunskap och erfarenhet. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att barnens olika åldrar och därmed deras olika förutsättningar skapade en 

oro för mötet med barnen. Sjuksköterskorna beskrev även en otrygghet inför sin förmåga att 

hantera oväntade situationer eller om barnet blev akut sjukt. Barnens olika åldrar medförde 

även att sjuksköterskorna kände en oro inför läkemedelshantering och de varierande doser 

som förekom, eftersom de saknade kunskap om rimliga doser för barn. 

 

För att jag var livrädd för att jag gjorde fel, så jag vet att jag kollade detta 15 

gånger, samtidigt så har vi ett barn som har ont, Det tyckte jag var väldigt så … 

en rädsla. (Informant 4) 

 

Barn beskrevs vara speciella och barn med onkologisk sjukdom som vårdades i hemmet var få 

till antalet. Sjuksköterskorna uttryckte att de hade dålig kunskap och utbildning inom vård och 

bemötande av barn och de kände otrygghet då rutin och vana kring specifika vårdsituationer 

saknades. Det uttrycktes en önskan om mer utbildning för att minska otryggheten i mötet med 

barn och familjer. Det fanns även en önskan om strukturer och riktlinjer då otydligheter 

skapade oro. Sjuksköterskorna som arbetat länge inom ASIH beskrev att det kände sig trygga 

med att ta hand om vuxna patienter, att vårda barn var inget de aktivt valt och det beskrevs 

vara svårt och något som de inte var bekväma med. Det beskrevs även att det blev en oro i 

personalgruppen när barn var inskrivna. Sjuksköterskorna beskrev att situationer som gick på 

rutin när de vårdade vuxna blev skrämmande och skapade rädsla och otrygghet när samma 

uppgift skulle utföras på ett barn.  
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Sjuksköterskorna beskrev att osäkerheten för vad de skulle möta när de kom hem till barnet 

och familjen skapade en stor rädsla men att denna rädsla många gånger minskade när de väl 

hade träffat barnet och familjen. Vidare beskrevs att föräldrarna kunde vara en källa till oro 

och att sjuksköterskorna kände sig observerade och kontrollerade av föräldrarna när de hela 

tiden tittade på vad sjuksköterskan gjorde. Det beskrevs även en osäkerhet kring hur man 

skulle bemöta föräldrarna och deras oro. Sjuksköterskorna behövde hitta en balans för hur de 

skulle bemöta detta samtidigt som de skulle upplevas säkra och bemöta barnet på ett bra sätt.  

 

Ja det var ju ganska nervöst det måste jag säga . . . . Men, nej man vet inte 

riktigt vad man ska vänta sig, liksom så man får ju vara lite ödmjuk och se vad 

som händer, och vara på barnets villkor. (Informant 11) 

Trygghet för sjuksköterskan 

Sjuksköterskorna beskrev att de under de första åren som de vårdat barn i hemmet byggt upp 

strukturer och riktlinjer för vård vilket ökade deras känsla av trygghet. Även tydlighet i 

personalgruppen och pålästa och närvarande läkare ökade sjuksköterskornas trygghet. Flera 

olika vårdgivare var ofta involverade i barnens vård och en tydlig planering kring barnets vård 

både inför och under vårdtiden upplevdes därför viktig. Noggranna förberedelser inför att ett 

nytt barn skulle vårdas i hemmet ökade också känslan av att kunna göra skillnad för barnet 

och familjen. Sjuksköterskorna beskrev att även om det var få barn med cancer som vårdats i 

hemmet så ökade tryggheten och det kändes lättare för varje besök hos ett barn.  

 

Men det är ju klart att det är en utmaning också eftersom att vi inte är vana vid 

det… men jag tycker ändå att jag känner mig trygg med den strukturen vi har… 

när vi ska åka ut… att det finns… tydliga riktlinjer (Informant 7) 

 

I början av en vårdperiod fann sjuksköterskorna en trygghet i möjligheten att åka tillsammans 

med en kollega när de skulle ge vård till familjer med sjuka barn. Efter att man byggt upp en 

relation till barnet och familjen och kände sig trygg med sina uppgifter så minskade behovet 

av att åka tillsammans med en kollega.  

 

Trygghet i sin roll som sjuksköterska minskade rädslan och osäkerheten vid möte med svårt 

sjuka barn. Att vara säker i sin yrkesroll liksom att läsa på ordentligt och ha fått en tydlig bild 
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av familjen och dess situation innan besöket underlättade även om det skulle uppstå en 

oförutsedd situation som behövde hanteras akut. 

 

Tar ju reda på mycket så att jag är förberedd, det tycker jag är jätteviktigt. Att 

man har läst på, att man har fått all rapport och man får en bild av … hur är 

familjen och hur är det liksom här i denna situationen. Det gör ju mig trygg 

också. (Informant 5) 

 

Sjuksköterskorna beskrev att erfarenheten och med den även tryggheten ökade sedan de först 

började vårda barn inom ASIH. Vidare beskrev sjuksköterskorna att tryggheten ökade genom 

utbildning som ledde till större kunskap både gällande det tekniska handhavandet och 

bemötandet av barn och familjer. 

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att prata med varandra, ha möten, avstämningar och 

handledning för att öka tryggheten. Under intervjuerna beskrevs flera svåra situationer som 

sjuksköterskorna hade varit med om och det beskrevs hur viktigt det hade varit med 

handledning för att hantera, bearbeta och skapa en förståelse för de svåra situationerna. 

Handledningen upplevdes också ha bidragit till att sjuksköterskorna vuxit som personer och 

gjort dem tryggare i sin roll som sjuksköterskor.  

 

Det som handledningen har hjälpt mig med också är att tänka att det här barnet 

hade avlidit i alla fall, men vi har gjort det så mycket bättre. (Informant 3) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att belysa sjuksköterskors upplevelse 

av att ge avancerad sjukvård i hemmet till barn med cancer. Kvalitativ metod är lämplig när 

personers upplevelser och erfarenheter av ett fenomen eller en situation ska undersökas. För 

att kunna granska materialet förutsättningslöst och inte styras av en förutbestämd teori valdes 
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att göra studien med induktiv ansats. Om deduktiv ansats hade använts fanns risken att 

material från intervjuerna inte hade kunnat användas i resultatet (Henricson, 2017). 

 

För att hitta informanter som genom intervjuer kunde ge material som svarade på studiens 

syfte valdes att inkludera sjuksköterskor som arbetat med avancerad sjukvård i hemmet och 

som vårdat minst två barn med cancer. För att inte begränsa urvalet användes inga ytterligare 

inklusion- eller exklusionskriterier. Studien undersökte sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn med cancer i hemmet och trots en geografisk begränsning skulle resultatet kunna 

vara överförbart till liknande verksamheter i liknande kontexter. Resultatet skulle även kunna 

vara överförbart till sjuka barn som vårdas i hemmet oavsett sjukdom inte bara till barn med 

cancer då resultatet bekräftas av tidigare studier där kontexten varit oberoende av barnens 

sjukdom (Castor, Hallström et al., 2017; Reid, 2013; Samuelson et al., 2015).  

 

Eftersom enhetscheferna valde att återkomma med kontaktuppgifter till möjliga informanter 

så vet författarna inte hur enhetschefernas urvalsförfarande gick till. Detta påverkade möjligen 

studiens bekräftelsebarhet (Lincoln & Guba, 1985). Samtliga informanter var kvinnor som 

arbetat i ASIH mellan 1,5 och 23 år. Även sjuksköterskornas yrkesverksamma år, 7,5 till 44 

år, samt att flertalet var specialistutbildade visade på en stor samlad erfarenhet hos 

informanterna.  En svaghet i studien kan vara att enbart kvinnor deltog men deras samlade 

kunskap och varierade erfarenhet gav trots det en stor spridning bland informanterna. 

Eftersom informanter från olika verksamhetsområde, med varierande ålder och erfarenhet 

inkluderas ökades studiens trovärdighet och överförbarhet (Lincoln & Guba, 1985). 

 

Enligt Malterud (2014) ska intervjuer inte genomföras utan mål och mening, därför 

genomfördes intervjuerna semistrukturerat för att fånga informanternas upplevelser, 

erfarenheter och känslor. Den första intervjun gjordes som en pilotintervju, efter diskussion 

med handledare valdes att inkludera intervjun i studien eftersom den bedömdes innehålla 

material som svarade på syftet. Trost (2010) för en diskussion gällande om pilotintervjun ska 

inkluderas eller inte, slutsatsen är att intervjun bör inkluderas om den svarar på syftet och inte 

har några allvarliga brister. Alla intervjuer genomfördes av båda författarna gemensamt, den 

ena författaren började och efter ungefär hälften av frågorna i intervjuguiden ställts tog den 

andra författaren över. Båda författarna inflikade med följdfrågor under hela intervjun. Detta 

upplägg kunde enligt Trost (2010) och Danielsson (2017) göra att informanten påverkades 

och hamnade i ett underläge. Samtidigt beskrev Trost (2010) att två intervjuare kunde ge stöd 
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åt varandra vilket kunde ge en bättre intervju. Att vara två intervjuare kunde ge en större 

informationsmängd och en ökad förståelse inför analysen (Trost, 2010). Att vara två 

intervjuare i aktuell studie upplevdes inte påverka informanterna, däremot gav det en trygghet 

till intervjuarna. 

 

Vidare beskrev Trost (2010) att intervjun var en början till analysen och genom att samma 

personer genomförde intervju och analys underlättades denna process. Pålitligheten i 

resultatet kunde påverkas av att intervjuerna gjordes av personer som saknades erfarenhet av 

att göra intervjuer (Lincoln & Guba, 1985). En person med större erfarenhet av att genomföra 

intervjuer kunde möjligen ha fått ut mer kvalitativt material under intervjuerna. 

 

De flesta intervjuer genomfördes på informantens arbetsplats men tre gjordes digitalt efter 

informanternas önskemål. Upplevelsen av att genomföra intervjuerna digitalt jämfört med på 

plats var att dessa intervjuer blev kortare och mindre innehållsrika. Intervjuerna som 

genomfördes på plats upplevdes mer personliga och materialet mer djupgående och rika på 

innehåll.  

 

Enligt Malterud (2014) var transkriberingen ett tillfälle att ytterligare bekanta sig med 

materialet och bli en inledning till analysprocessen. Efter att intervjuerna transkriberats 

genomfördes en gemensam analys av materialet enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Analysen gjordes av båda författarna vilket ökade studiens bekräftelsebarhet och trovärdighet 

(Lincoln & Guba, 1985). Under analysprocessen tog handledaren del av och kritiskt 

granskade transkriberade intervjuer och analysmaterial vilket ökade studiens trovärdighet och 

pålitlighet (Lincoln & Guba, 1985). En preliminär analysprocess och en preliminär resultatdel 

gjordes efter sju intervjuer inför arbetsmanusseminarium. Vid arbetsmanusseminariet 

granskades materialet av examinator och opponenter vilket även det ökade studiens 

trovärdighet och pålitlighet (Lincoln & Guba, 1985). När samtliga intervjuer var genomförda, 

transkriberade och kodade genomfördes kategoriseringen av koderna på nytt. Resultatdelen 

omarbetades utifrån den nya kategoriseringen, vilket medförde bland annat att det slutliga 

resultatet presenterades med en kategori mindre än det preliminära resultatet.  

 

Författarna försökte under analysprocessen att åsidosätta sin förförståelse och granska 

materialet förutsättningslöst för att öka trovärdighet och pålitlighet i studien (Lincoln & Guba, 

1985). 
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Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge avancerad sjukvård i 

hemmet till barn med cancer. I resultatet framkom tre teman där sjuksköterskorna beskrev 

samspel och samverkan med familjen var väsentligt samt att vård av barn var känslomässigt 

engagerande men kunde underlättas av kunskap och erfarenhet.  

 

Resultatet i det första temat visade på vikten av att sjuksköterskan samspelade och 

samverkade med barnet och familjen. Sjuksköterskorna beskrev att bemötandet av barn och 

familj var väsentligt för att barnets omvårdnad skulle bli så bra som möjligt utifrån 

situationen. Precis som sjuksköterskorna i aktuell studie beskrev även sjuksköterskorna i en 

studie av Samuelson et al. (2015) att samarbetet med familjen underlättade omvårdnaden både 

för sjuksköterskan, barnet och föräldrarna. Att bemöta, involvera och kommunicera med hela 

familjen visade på ett familjecentrerat förhållningssätt och att IPFCC:s fyra grundprinciper; 

värdighet och respekt, informationsöverföring, delaktighet och samarbete, togs med i vården. 

 

Även om sjuksköterskorna beskrev att de samarbetade med och involverade familjen i vården 

framkom ett fynd i resultatet som inte framkommit i tidigare forskning. När barnet inte var 

helt inskrivet utan endast en punktinsats skulle utföras så beskrev sjuksköterskorna att de inte 

upplevde sig vårda hela familjen utan endast barnet men samtidigt samtalade de med och 

agerade bollplank för familjen. Trots att sjuksköterskorna beskrev att de inte upplevde sig 

vårda hela familjen ansåg författarna att sjuksköterskorna till viss del arbetade 

familjecentrerat, även vid punktinsatser, då en del i familjecentrerad vård är att lyssna på och 

delge information till barnet och familjen (IPFCC, u.å.). 

 

Resultatet i det andra temat visade på att det var känslomässigt engagerande att vårda barn. 

Sjuksköterskorna beskrev att vården väckte många känslor och det framkom både i aktuell 

och tidigare studier att sjuksköterskorna upplevde det orättvist att barn skulle bli sjuka och dö 

(Castor, Hallström et al., 2017; Clarke & Quin, 2007; Reid, 2013; Samuelson et al., 2015). 

Samtidigt beskrev sjuksköterskorna i både aktuell studie och i Samuelson et al. (2015) och 

Reid (2013) att det kändes bra och gav en känsla av tillfredställelse att kunna medverka till att 

barnet hade det så bra som möjligt under svåra perioder eller i livets slut. Sjuksköterskorna i 

aktuell studie upplevde hemsjukvården som positiv och värdefull och att det gav en känsla av 

tillfredställelse att en liten insats kunde göra stor skillnad för familjen och gjorde det möjligt 
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för dem att vara hemma och tillsammans. Även i tidigare studier har det framkommit att när 

barn vårdades hemma underlättades barnets och familjens vardagliga liv och familjens 

möjlighet att vara tillsammans (Castor, Hallström et al., 2017; Spiers et al., 2012: Stevens et 

al., 2004). I Spiers et al. (2012) uttryckte sjuksköterskorna att bara genom att de vårdade 

barnet och familjen i hemmet så upplevde de att de arbetade familjecentrerat. Genom att 

erbjuda barn och familjer vård i hemmet kunde sjuksköterskorna arbeta familjecentrerat och 

med värdighet och respekt bemöta familjen och deras önskemål. För att sjuksköterskan skulle 

kunna göra skillnad för familjen behövdes den familjecentrerade vårdens grundprinciper 

beaktas (IPFCC, u.å.) 

 

Även om det underlättade för barn och familjen när de vårdades hemma kunde vården i 

hemmet göra det svårare för sjuksköterskorna att behålla sin professionalitet. I aktuell studie 

uttryckte sjuksköterskorna att det i jobbiga situationer kunde vara svårt att hålla en 

känslomässig distans och upprätthålla professionaliteten. Även i flera tidigare studier 

uttryckte sjuksköterskorna att den nära kontakten med familjerna i deras hem under en längre 

tid gjorde att de kom nära familjerna och det gjorde det svårare att behålla professionaliteten 

(Castor, Hallström et al., 2017; Neilson et al., 2010; Reid, 2013). 

 

Resultatet i det tredje temat visade på att sjuksköterskorna upplevde att kunskap och 

erfarenhet skapade trygghet vid mötet med barn och familjer i hemmet. Sjuksköterskorna 

beskrev att de kände otrygghet kring barns olika förutsättningar vid olika åldrar och även att 

läkemedelsdoseringen skiljde sig mycket från vad de var vana vid när de vårdade vuxna. 

Även O’Leary et al. (2006) och Samuelson et al. (2015) beskrev sjuksköterskors osäkerhet 

kring läkemedelshantering till barn. Ytterligare en sak som framkom i aktuell studie samt i 

Castor, Hallström et al. (2017) och Samuelson et al. (2015) var sjuksköterskornas brist på 

förtroende för sin egen kunskap och förmåga att hantera oväntade situationer. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna i aktuell studie olika faktorer som skapade trygghet där utbildning var en 

viktig del. Både aktuell studie samt i Castor, Hallström et al. (2017) och Clark och Quin 

(2007) beskrevs att tryggheten ökade med erfarenheten de fick av att vårda barn oavsett om 

det var en punktinsats eller en palliativ situation. För att kunna arbeta familjecentrerat 

behövde sjuksköterskan ha kunskap och erfarenhet då en viktig del i den familjecentrerade 

vården bestod av att informera barn och familj samt att göra de delaktiga i barnets vård 

(IPFCC, u.å). I aktuell studie deltog inga sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- 

och ungdomssjukvård men enligt Reid (2013) upplevde sig barnsjuksköterskor vara tryggare i 
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mötet med barn i hemmet jämfört med de som saknade denna specialistutbildning. Reid 

(2013) menade även att förmågan att hantera de känslor som väcktes vid vård av svårt sjuka 

barn inte handlade om sjuksköterskornas erfarenhet eller ålder utan snarare om de hade en 

specialistutbildning inom barn-och ungdomssjukvård eller inte.   

 

Ytterligare en faktor som skapade trygghet var möjligheten till att vårda barnet tillsammans 

med en kollega. Även vikten av att utbyta erfarenheter med kollegor både i det dagliga arbetet 

samt vid handledning beskrevs av sjuksköterskorna som ett sätt att öka kunskap och 

erfarenhet och därmed trygghet. Vikten av samtal och handledning för att hantera svåra 

situationer beskrevs även av Clarke och Quin (2007).  

Konklusion och implikationer 

Avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård i Region Skåne har sedan 2014 haft uppdrag 

att ge avancerad sjukvård till barn i hemmet. Att vårda dessa barn i hemmet är en fortgående 

process där utveckling, kunskap och trygghet ökar med erfarenhet. Aktuell studie visade att 

antalet barn med cancer som vårdas av ASIH i hemmet fortfarande var få till antalet och 

sjuksköterskorna uttryckte att det fortfarande fanns osäkerhet och otrygghet i 

omhändertagande och bemötande av dessa barn och dess familjer. Sjuksköterskorna önskade 

ytterligare utbildning för en ökad kunskap och erfarenhet och därmed en ökad trygghet kring 

omhändertagandet av dessa barn. Samtidigt som sjuksköterskorna beskrev en osäkerhet så 

uttryckte de även en känsla av tillfredställelse när de kände att de gjort något som underlättat 

för familjen och gjorde att barnet mådde bättre och kunde vara hemma. Slutligen uttryckte 

sjuksköterskorna att de såg med nyfikenhet fram emot att vårda fler barn med cancer i 

hemmet framöver. 

 

Upplevelserna av att vårda barn med cancer i hemmet som sjuksköterskorna beskrev i aktuell 

studie överensstämmer mycket med upplevelserna som beskrevs av sjuksköterskor i tidigare 

studier. Sjuksköterskornas upplevelser av att vårda barnen är liknande oavsett hur 

organisationen ser ut, var studien är genomförd och vilka patientkategorier som vårdats på 

enheten.  
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Aktuell studie visade att avancerad sjukvård i hemmet till barn var ett komplicerat område 

som framkallade mycket känslor hos sjuksköterskorna. Ett ökat kunskapsutbyte mellan 

barnklinikerna och ASIH kan skapa trygghet för sjuksköterskorna i ASIH. Ett sätt att utbyta 

kunskap är att ge sjuksköterskorna på barnklinikerna och ASIH möjlighet att hospitera hos 

varandra och därmed stärka samarbetet mellan enheterna. En uppföljande studie skulle kunna 

göras om ytterligare några år för att undersöka om sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

barn med cancer i hemmet har förändrats. För att ytterligare undersöka hur samarbetet mellan 

enheterna fungerar och skulle kunna förbättras skulle en studie med fokusgruppsintervjuer 

med sjuksköterskor från ASIH och barnklinikerna kunna utföras.  
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Bilaga 1 (1) 

Intervjuguide 

Inledningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du någon specialistutbildning? I så fall vilken? 

Hur länge har du arbetat i ASIH? 

Har du tidigare erfarenhet av att vårda barn? 

 

Huvudfrågor 

Kan du berätta allmänt om ditt arbete i ASIH? 

Hur upplever du att vårda barn med cancer i hemmet? 

Kan du beskriva någon situation som känns extra svår? 

Kan du beskriva hur det kändes första gången du skulle hem till ett barn? 

Har denna känsla förändrats över tid? På vilket sätt? 

Kan du beskriva någon situation som känns extra givande? 

Hur upplever du att vårda en hel familj och inte bara en patient? 

Är det någon skillnad när patienten är ett barn? På vilket sätt? 

Är det något mer som du har tänkt på som inte har framkommit under intervjun? 

 

Följdfrågor 

Hur menar du? 

Kan du utveckla detta? 

Vad innebär detta? 

Vad kände du? 

Vad tänker du om detta? 

Kan du ge exempel på en situation? 

 

 


