Hälsa hos små barn (1-6 år) med cancer
Syftet med projektet är att undersöka hur barn i ålder 1-6 år och diagnosticerade med cancer
upplever sin hälsa. WHO’s internationella klassifikation av barn och ungdomars hälsa, ICF- CY,
ligger till grund för studien. ICF-CY definierar hälsa som ett multidimensionellt begrepp
inkluderande kroppsstrukturer och kroppsfunktioner, aktivitet och delaktighet, samt miljö.
Tjugofem barn som diagnosticerats med en cancer vid Drottning Silvias Barn- och
Ungdomssjukhus följs var sjätte månad under tre år liksom deras föräldrar. Barn i åldern 3-6 år
intervjuas med hjälp av en semistrukturerad intervju utifrån ICF-CY:s områden. De fyller också i
samarbete med intervjuaren också i frågeformulär. Föräldrar till barn (1-6 år) intervjuas med hjälp
av en semistrukturerad intervju utifrån ICF-CY:s områden samt fyller i frågeformulär.
Frågeformulären analyseras statistiskt och intervjuerna med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Summary in English
Health in children (1 to 6 years) with cancer
The aim of this project is to investigate the health and everyday life of young children (1-6 years
of age) diagnosed with cancer. The World Health Organization’s International Classification of
Functioning, Disability and Health-Children and Youth Version (ICF-CY) form the basis of this
study. Health is thus conceptualized as changes in or need for support in body functions/
structures, activity and participation and surrounding environment. Twenty five children
diagnosed with cancer in the West of Sweden are being followed every six months over a three
year period. Children aged 3years and over are interviewed with semi structured questions based
on the ICF-CY structure. They also fill in questionnaires with help from the interviewer. Parents
of all children are similarly interviewed and fill in questionnaires. The questionnaires are analyzed
statistically and the interviews are analyzed with qualitative content analysis.
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