
De vanligste kreftsykdommene hos barn og ungdom deles inn i 
tre omtrent like store grupper: akutte leukemier, hjernesvulster og 
solide svulster (6,4). Man vet ikke hvorfor det oppstår kreft hos barn. 
Barnekreft er forskjellig fra kreft hos voksne, der livsstil og miljø har 
stor påvirkning (9). Behandlingen av barnekreft består av kirurgi, 
cytostatika, strålebehandling og støttebehandling. Eksempler på 
støttebehandling er væskebehandling, kvalmebehandling, smerte-
lindring, ernæring, transfusjoner av blodprodukter, infeksjons- 
behandling og behandling med hematopoietiske vekstfaktorer (5). 

Flere av kreftformene hos barn utgår fra umodne primitive celler. Selv 
om kirurgisk behandling og stråleterapi er viktig i kreftbehandlingen 
av barn, er det få barn med kreft som blir friske uten bruk av cytosta-
tika (2,4). I løpet av de siste 50 årene har det skjedd en stor bedring 
i overlevelsen av barnekreft takket være utviklingen av nye og mer 
effektive cytostatika. Om lag 70-80% blir langtidsoverlevere (2).

Leukemi hos barn deles inn i akutt myelogen leukemi (AML) og 
akutt lymfatisk (ALL).  I denne artikkelen har vi valgt å fokusere på 
førskolebarn med akutt lymfatisk leukemi (ALL) og behandlingen av 
denne pasientgruppen. 

I privatlivet får vi ofte spørsmål om “hvordan greier dere å 
jobbe med så syke barn?” Det finnes ikke et enkelt svar på dette 
spørsmålet, men vi håper vi kan vise litt av mangfoldet ved en slik 
jobb gjennom denne artikkelen. Vi jobber på Seksjon for kreft og 
blodsykdommer ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs  
Hospital i Trondheim.  Her behandles barn med kreft og blod- 
sykdommer i alderen 0-18 år fra Nord-Trøndelag, Sør Trøndelag
 og Møre og Romsdal. I helseregionen vår er det årlig ca 20-30 
barn og ungdom med nyoppdaget kreft.

I fritt fall
Når foreldre får beskjed om at barnet deres er alvorlig syk, snus 
livet på hodet.  Foreldrene er gjerne preget av bekymring og angst. 
Mange foreldre kan føle at de mister fotfestet, og for de fleste tar 

det tid å finne tilbake til en form for trygghet og rutine. Alle familier 
reagerer forskjellig på krise. Barn reagerer også forskjellig avhengig 
av alder, tidligere erfaringer, kultur og religion. For barnet er det 
ikke selve diagnosen som oppleves som truende, men situasjonen 
barnet er i; sykehusmiljøet med fremmede hvitkledde personer, 
undersøkelser, rare ord og redde foreldre (4).
Barn er i stadig utvikling. De trenger hjelp til å utvikle seg videre til 
tross for alle begrensningene en kreftsykdom medfører. Sammen 
med barnets nettverk må sykepleieren legge til rette for lek, positive 
opplevelser, trygghet og forutsigbarhet, slik at barnet lærer seg å 
mestre livet (4). 

Det er vår jobb som sykepleiere å ta imot barn og foreldre på best 
mulig måte, og hjelpe dem til rette i den nye livssituasjonen.

Cytostatikabehandling
Barn med ALL blir plassert i risikogrupper etter forskjellige kriterier 
som er til stede ved diagnosetidspunktet. Barnets alder, antall hvite 
blodlegemer i perifert blod sammen med immunofenotyping er de 
viktigste kriteriene. Hver risikogruppe har en egen behandlings- 
protokoll (4). De forskjellige risikogruppene er Standard risikogruppe, 
Intermediær risikogruppe, Høyrisikogruppe og Ekstra høyrisiko.
Behandlingstiden er 2,5 år og pasientene behandles etter NOPHO 
ALL 2008-protokoll. Cytostatika i forskjellige kombinasjoner er den 
viktigste behandlingsformen ved leukemier hos barn (4). Målet
 er at barnet skal komme raskt i remisjon, for så å vedlikeholde  
behandlingen slik at barnet ikke får recidiv. De karakteristiske fasene 
i behandlingen av ALL er induksjonsfasen, konsolideringsfasen og 
vedlikeholdsfasen (5).

Sentrale venekateter
Alle barn som skal gjennomgå cytostatikabehandling får operert 
inn et sentralt venekateter (SVK) i narkose ved diagnosetidspunkt. 
Det benyttes gjerne langtidskateter som veneport eller tunnelert 
kateter (Hickmannkateter). Lege vil på grunnlag av diagnose og 
behandling vurdere hvilken type SVK pasienten trenger. De fleste 
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pasienter med ALL får innlagt veneport ved seksjonen vår. Fordelen 
med veneport er at barnet fritt kan leke og bade seg når det er 
hjemme uten nål i porten. Ulempen med veneport er at noen barn 
kan oppleve nålinnleggelsen som litt skummel. Vi bruker alltid 
lokalbedøvende krem på veneporten før nålinnleggelse. I den første 
tiden er barn med ALL i narkose ukentlig for behandling, og vi 
bruker da denne anledningen til å skifte nål i veneporten samtidig. 
Etterhvert som barna får tillit til sykepleier og blir trygg på den nye 
situasjonen, kan man gjennom god forberedelse oppnå samarbeid 
og mestring under innleggelse av nål uten sedering. Trygghet 
under prosedyreutførelse er viktig for å gjøre hverdagen på syke-
huset mindre skremmende og stressende for både barn og 
foreldre. Det er viktig å sikre kateteret godt. Barn kan være raske og 
uberegnelige og en “ulykke” kan fort skje dersom kateteret ikke er 
festet tilstrekkelig. Sykepleieren må være ekstra påpasselig når vevs-
toksiske medikamenter som for eksempel vinkristin administreres. 
Barnet bør helst være i ro, ikke løpe eller sykle rundt. Sammen med 
foreldre, trivselssykepleier og førskole kan vi legge til rette for 
roligere aktivitet under behandlingen.

Informasjon til barn
Barn har krav på å få informasjon om egen sykdom og behandling 
tilrettelagt for sin alder og utviklingsnivå (3). Sykepleieren må 
vurdere når barnet, foreldre og søsken er klar for informasjon. Det 
må respekteres at barnet kanskje ikke er tilgjengelig for informasjon 
på det aktuelle tidspunktet. Enkelte barn er tilgjengelige for 
informasjonssamtaler, mens andre kan få informasjon gjennom 
lek og kommunikasjon. Dette er avhengig av barnets alder og 
utviklingsnivå. Gjennom leken får sykepleieren innsikt i hva barnet 
er opptatt av og tenker på (4). I formidlingen av informasjon til
barnet bruker vi forskjellige hjelpemidler som f.eks Kjemomannen 
Kasper (7) og Se-høre-gjøre billedmateriell (8). Vår erfaring er at små 
barn helt ned i 2-3 års alder har nytte av disse virkemidlene. I sosial 
omgang og lek pasientene imellom refereres det hyppig til 
begreper som sure celler i blodet og Kaspermedisin (7).

Behandlingsprotokoller
Alle barn med leukemi behandles etter nordiske eller internasjonale 
protokoller. Leukemi er en akutt og aggressiv sykdom som krever 
rask igangsettelse av behandling. Det opereres derfor ikke med 
venteliste for barn med kreft. 

I ALL behandlingen gis det medikamenter i tablettform, intravenøst, 
intramuskulært og intratekalt. Behandlingsprotokollene for barn 
med kreft innebærer høyere doser cytostatika vurdert i forhold til 
kroppsoverflate enn til voksne (5). Mange av kurene krever stor 
væsketilførsel, og det betyr at barna ofte er tilkoblet intravenøs 
væske over lenger tid. Det kan være en av de største utfordringene 
for de minste barna i lek og aktivitet, og det krever stor oppfinnsomhet 
og kreativitet fra foreldre og sykepleier.  

Høydose metotrexate er viktig i behandlingen av ALL. Denne kuren 
gis som infusjon over 24 timer. I tillegg gis medikamentet intratekalt 
som CNS-profylakse (4). Grunnen til at det blir gitt cytostatika 

intratekalt, er at cytostatika gitt intravenøst eller peroralt har 
problemer med å trenge igjennom hjerne- og ryggmargshinnene. 

Metotrexate er nyretoksisk og krever derfor store væskemengder 
tilsatt natriumbikarbonat for å alkalisere urinen. Dette krever nøyaktig 
væskeregnskap. Etter høydosen gis calsiumfolinat intravenøst fire 
ganger i døgnet, som en antagonist. Serumkonsentrasjonen måles 
regelmessig etter at høydosen med metotrexate er gitt. Væske- 
behandlingen og doseringen av calsiumfolinat styres etter serum-
konsentrasjonen, ned til et bestemt nivå. Den største utfordringen 
for barna under kuren er blant annet mye tissing. Dette er spesielt 
plagsomt om natten, og både barn og foreldre blir forstyrret i 
nattesøvnen. 

Bivirkninger av cytostatikabehandling
I behandlingen av kreft hos barn må man alltid vurdere medika-
mentenes bivirkninger opp mot den terapeutiske effekten. 
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Hurtigvoksende celler og vev er følsomme for cytostatikabehan-
dling . Med de høye dosene av cytostatika som infunderes og påvirk-
ningen dette har på cellene i kroppen, følger det en del bivirkninger 
med behandlingen. 

Helbredelse er alltid målet når et barn skal behandles for en nyopp-
daget leukemi, og man aksepterer til dels plagsomme og alvorlige 
bivirkninger på veien til målet (4,5). De fleste bivirkningene er 
reversible. I denne artikkelen har vi lagt vekt på noen av de vanligste 
bivirkningene av cytostatica.

Nøytropeni
Nøytropeni, eller lave nøytrofile granulocytter, er en stor utfordring 
under cytostatikabehandling. Barna er mer utsatt for infeksjoner og 
må derfor i perioder bare være sammen med et begrenset antall 
friske barn og voksne. Selv om det like gjerne kan være deres egen 
bakterieflora som gir infeksjoner, må de beskyttes også mot ytre 
infeksjonsfarer. For denne aldersgruppen innebærer dette liten 
mulighet for å være tilstede i egen barnehage i en lang periode. Når 
kroppen ikke produserer hvite blodceller får man ikke de vanlige 
tegn på infeksjon som for eksempel produksjon av puss i sår. Feber 
er derfor det sikreste tegn på infeksjon. Ved feber må barnet raskt 
inn på sykehus for intravenøs antibiotikabehandling (4). 

Kvalme
De forskjellige typer cytostatika som brukes gir i varierende grad 
kvalme. Kvalme er også individuelt og kan ikke alltid knyttes opp 
mot en spesifikk kur. I vår valgte aldersgruppe brukes ondansetron 
som kvalmeprofylakse, både peroralt og intravenøst. For de fleste 
barna er denne kvalmeprofylaksen tilstrekkelig. Det er viktig å 
forebygge kvalme med å ha et godt luftet rom og veilede foreldre 
på at barna er vare på sterke lukter som matlukt og parfyme. Små 
hyppige måltider anbefales (5). Dersom barnet bruker sondemat, 
reduserer vi mengden etter barnets toleranse. Vår erfaring er at de 
minste barna ikke strever med betinget kvalme slik som mange 
større barn gjør. De minste barna kan også avledes med lek i tillegg 
til vanlig kvalmebehandling.

Ernæringsproblemer
De fleste barna som får cytostatikabehandling har i løpet av be-
handlingsperioden en eller flere perioder hvor matlysten er dårlig. 
Mange forteller om endret smaksans. Pasientene våre greier ikke 
alltid å forklare hvorfor de ikke vil ha mat eller hva de har lyst på. 
Foreldrene er flinke til å bruke fantasien for å friste barnet til å spise. 

Seksjonen har et nært samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog og 
kjøkkenet hvor det kan bestilles ønskekost. Vår erfaring er at små 
hyppige måltider fungerer best. Det er slitsomt for både barn og 
foreldre når fokuset på mat tar overhånd. I slike perioder benyttes 
ernæringssonde på barnet. Denne prosedyren gjøres vanligvis etter 
at barnet har fått et sederende medikament som for eksempel  
midazolam. Det er viktig at familien prøver å opprettholde så 
normale måltidsrutiner som mulig for å lette overgangen til 
hverdagen etter endt behandling. 

En av bivirkningene av kortikosteroider kan være at barna får en 
voldsom hunger og kan spise ubegrenset med mat (4,5). Det ene 
gourmetmåltidet avløser det andre, og vi har opplevd unger som 
har bestilt middagsmat midt på natta. Det er en utfordring for forel-
dre og sykepleier å prøve og tilby barnet fornuftige alternativer i 
denne perioden. 

Barn som får cytostatika blir lett obstiperte. Dette kan føre til smerter 
ved avføring og vegring mot å gå på do. Det kan også oppstå sår og 
rifter rundt anus som i nøytropene perioder kan skape store problemer 
med f.eks infeksjoner. Det er derfor viktig med godt stell etter toalett- 
besøk og forebyggende smøring med egnet salve. I tillegg må 
obstipasjon forebygges ved å gi laxantia.

Smerter
Målet vårt er at barnet skal være så smertefri som mulig under  
behandlingen. Det er viktig at både barn og foreldre føler seg 
trygge på at vi har dette som et felles mål.

Smerter i munnen og mucositt som følger av cytostatikabehan-
dlingen (5), kan gi store plager i perioder for barna. Spesielt kan 
metotrexat gi såre slimhinner (4). Tidlig i behandlingsforløpet starter 
vi opplæringen av foreldre og barn i å gjennomføre munnstell. Vi 
har erfart at å skylle munnen med fysiologisk saltvann både lindrer 
plager og kan forebygge mucositt (4). I tillegg anbefaler vi å rense 
munnhulen med myk munnsvamp. Det er viktig at barna blir for-
trolige med denne prosedyren på et tidlig tidspunkt, helst før de får 
smerter i munnen. Det er viktig for mestringsfølelsen at barna får 
delta aktivt i munnstellet, som for eksempel å rense med svampen 
litt selv. Når paracetamol ikke er tilfredsstillende smertelindring, er 
vi raske med å gi barnet sterkere medikamenter. I perioder kan det 
være nødvendig med smertelindring i form av et morfinpreparat, 
både kontinuerlig og/eller i forkant av munnstell (5). Når smertefulle 
prosedyrer blir en kamp mellom barn og foreldre, må sykepleieren 
ofte avlaste foreldrene.  

Selv om barn stort sett er mer aktive enn voksne, blir barna også 
mindre aktive under behandlingen og sykdomsperioden. Vinkristin 
kan gi perifere svekkelser av nerver, som for eksempel nedsatt 
fingermotorikk og droppfot (5). Noen av barna opplever også å få 
smerter i bein og kjeve. Det kan være behov for smertelindring for å 
motivere barna til aktivitet. Vi har et godt samarbeid med fysioterapeut.

Bivirkninger av kortikosteroider
Kortikosteroider er mye brukt i behandlingen av ALL hos barn (4). 
Noen av bivirkningene til dette medikamentet er økt appetitt, 
humørsvingninger og tungsinn. Noen av de eldre barna forteller 
at de ikke kjenner igjen sine egne følelser og reaksjoner. Plutselige 
sinneutbrudd for “små bagateller” er vanlig. Vi råder foreldre til å 
fortsette med de samme grensene som familien har hatt tidligere. 
Dette skaper trygghet for barnet. Et eksempel på dette var en gutt 
som i samtale med sin mamma spurte om han skulle dø nå. Mamma 
ble forskrekket og spurte hvorfor han trodde det. Gutten svarte at 
han fikk lov til alt som han ikke hadde fått lov til før.



Hårtap
Hårtap er en kjent bivirkning av cytostatikabehandling. Hvordan 
barn takler hårtap kan variere. For endel barn mellom 2-5 år opp-
leves ikke dette som spesielt vanskelig. Alle barn har rett på gratis 
parykk eller annen hårerstatning. De fleste i denne aldersgruppa 
velger ikke parykk, men heller tøffe hodeplagg som caps og artige 
luer. Dagens behandlingsprotokoller er svært intensive og krever 
omfattende støttebehandling. Lokalsykehusene kan bidra inn i 
støttebehandlingen etter mulighet og kapasitet. I neutropene 
perioder kan noen barn på grunn av alvorlig sepsis ha behov for 
mer intensiv støttebehandling og overvåkning enn man kan gi på 
sengepost. Barna overflyttes da midlertidig til en intensiv avdeling.

Diskusjon
Dagens behandling av barn med kreft blir stadig mer ressurskrev-
ende og individuelt tilpasset. Fremtidens behandling av barnekreft 
vil bære preg av flere immunmodifiserende medikamenter som for 
eksempel antistoffbehandling. Behandlingens mål er alltid at barnet 
skal bli frisk med minst mulig komplikasjoner og senskader. Nye 
behandlingsprotokoller gir mer intensiv behandling enn tidligere, 
og krever i mange tilfeller mer avansert støttebehandling. Under 
dagens behandlingsprotokoller av for eksempel Høyrisiko ALL, blir 
det gitt sterkere medikamenter som profylakse mot systemiske og 
invasive soppinfeksjoner. Det kreves en kontinuerlig og strukturert 
plan for faglig oppdatering hos sykepleiere som jobber med disse 
barna. Dette kan være en utfordring i en travel hverdag på sengeposten. 

Raushet mellom kollegaer og vilje til å stå sammen som et team er 
en forutsetning for å kunne jobbe med barnekreft over tid. Syke-
pleie til barn med kreft betyr langsiktig jobbing og planlegging. Like 
viktig er «her og nå» perspektivet. Det er dagen i dag eller øyeblikket 
nå som gjelder. Både barn og familie trenger sykepleiere som er 
bevisst på begge disse perspektivene.

Til slutt det aller viktigste svaret på hvordan vi orker, er BARNA selv. 
Å jobbe med syke barn og familien deres over lang tid, gjør noe 

med oss som sykepleiere. Når et barn finner trygghet og mestring i 
sin nye livssituasjon, motiverer det oss til å stå på videre. Spør du oss 
om vi vil bytte jobb, er svaret nei.
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