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Sammanfattning 
Bakgrund: Sveriges forskning inom palliativ vård har ökat, men den är inte 

rättvist presenterad då bland annat barn är underrepresenterade i studierna. 

Flera barn- och ungdomskliniker uppger att det saknas utbildning inom 

palliativ vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ vård av barn. Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar 

har genomförts. Artiklar som svarade på syftet har granskats, analyserats och 

bearbetats, till resultatet återstod tio artiklar. Resultat: Sjuksköterskor menade 

att det var känslomässigt krävande att ta hand om palliativa barn och deras 

familjer. De ansåg att det krävdes mod för att ge stöd till familjer, och de hade 

ett stort behov av stöd själva. Sjuksköterskor blev ofta känslomässigt 

engagerade vilket kunde resultera i att de överskred professionella gränser. En 

central del var behovet av utbildning.  

Slutsats: Hälso- och sjukvården bör uppmärksamma forskningen om 

sjuksköterskors erfarenheter. Det bör erbjudas rätt förutsättningar för 

vidareutbildning, vilket kan bidra till att de känner tillräcklighet, och att 

patienten och hens familj kan få den bästa omvårdnaden. 

 

 

Nyckelord: Barn, familjefokuserad omvårdnad, palliativ vård och 

sjuksköterskors erfarenheter
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1. Inledning 
Intresset för ämnet uppstod strax innan examensarbetet skulle påbörjas då båda författarna fått 

anställning på en avdelning där palliativ vård av barn förekommer. Det är utan tvekan givande 

att ge vård till barn men även otroligt utmanande på grund av sjuksköterskors egna 

erfarenheter, andras förväntningar och rädslan för att göra eller säga något som är fel 

(Pearson, 2010). År 2003 vårdades ungefär 30% av barnen i Sverige på avdelningar som inte 

hade någon specialisering på barn (Hallström, 2003). Författarna menar därför att det är 

viktigt att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda palliativa barn, då det idag inte 

finns nog med forskning inom området. Att ge palliativ vård till döende barn lämnar sällan 

någon oberörd.  

2. Bakgrund 

 

2.1 Palliativ vård 
Palliativ vård härstammar från det latinska ordet pallium, som betyder mantel. Manteln syftar 

till att stödja människor med obotlig sjukdom och deras livssituation. Den kan ses som att den 

lindrar problem i samband med obotlig sjukdom genom att manteln läggs över patienten, men 

kan också ses som något värmande som omfamnar patienten (Palliationsakademin, 2017). 

God palliativ vård utgår från fyra hörnstenar: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

världsorganisationen, WHO, innebär det att ta hand om problem utöver fysiska symtom 

(World health organization [WHO], 2017), exempelvis att stödja familjer i sorg 

(Palliationsakademin, 2017). I en studie av Wallerstedt och Andershed (2007) framkom det 

att målet med palliativ vård var att patienter skulle må så bra som möjligt och få den bästa 

möjliga vården. Bemötande av närstående beskrevs som viktigt.  

 

En tredjedel av alla som dör i Sverige är i behov av specialiserad palliativ vård. Dessa 

personer kommer behöva vårdas på olika inrättningar, bland annat sjukhus. Ingen inrättning 

kan undvika dessa patienter, vilket betyder att vårdpersonal inte kan undgå att möta patienter 

som är i behov av palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård, 2007).  En enskild 

personalgrupp kan inte tillgodose patienters behov, personal med varierande kompetens krävs 

(Regionala Cancercentrum I Samverkan, 2016), därmed skapas vårdteam. Vårdteam 

innefattar olika yrkesgrupper, bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och präster. 

Vårdteamets uppgift är att värna om patienter, deras integritet och självbestämmande samt att 

stödja närstående i vårdandet (Vård i livet, u.å). En studie har påvisat att patienter som haft 

tillgång till ett palliativt vårdteam var nöjdare med sjukhuset, läkare, sjuksköterskor och andra 

professioner i jämförelse med de som inte hade ett vårdteam (Gade et al., 2008; Melin-

Johansson, Ödling, Axelsson, & Danielson, 2008). I en annan studie framkom det att föräldrar 

uppskattade ett palliativt vårdteam, speciellt för att de bidrog till en lättillgänglig och pålitlig 

kontakt. De ansåg att teamet uppmärksammade behov hos föräldrar och syskon, föräldrar 

kände då ett emotionellt stöd med ett delat ansvar för att säkerställa det bästa stödet till deras 

barn (Verberne, et al., 2017). 

 

2.2 Palliativ vård av barn 
Begreppet barn avser människor under 18 år, med undantag om barnet blir myndigt tidigare 

enlig den lag som gäller barnet (UNICEF Sverige, 2009). Palliativ vård av barn definieras 

som den aktiva vården av ett barns kropp, sinne och ande (WHO, 2017). I en studie framkom 
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det att olika professioner inom hälso- och sjukvården ansåg att palliativ vård var lämpad för 

barn med livshotande sjukdom eller vid behandling med botande syfte (Dalberg et al., 2013). 

Tillgången till palliativ vård är inte lika stor för barn vid jämförelse med vuxna (WHO, 2017). 

Forskning inom palliativ vård i Sverige har ökat, men är inte rättvist representerad då bland 

annat barn är underrepresenterade i studierna (Henoch et al., 2016). I Sverige tillämpas 

palliativ vård av barn bland annat på Ersta sjukhus, Lilla Erstagården, i Stockholm. Där 

bedrivs vård dygnet runt och det erbjuds plats för familjer. Lilla Erstagården tar emot barn 

från hela Sverige och bedriver främst vård av barn i livets slutskede (Ersta diakoni, 2016). 

  

Socialstyrelsen (2013), påpekar att behovet av palliativ vård är stort vid jämförelse med 

tillgången, och den är ojämnt spridd över landet. Det finns faktorer som påverkar vilken hjälp 

som fås, såsom ålder, diagnos och bostadsort (Motion 2016/17:837). Ett av 

förbättringsområdena som socialstyrelsen (2016) har identifierat är att säkerställa palliativ 

vård av barn. Socialstyrelsen (2013) menar att palliativ vård av barn bör vara personcentrerad 

och barn ska inte behandlas som vuxna. Barns förmåga att uttrycka- och förmedla sig kan 

skilja sig vid jämförelse med en vuxen person, därför är det av stor vikt att vårdpersonal 

besitter en förmåga att kunna kommunicera med barn (Socialstyrelsen, 2016), de bör även 

kunna anpassa sig till den situation barnet befinner sig i (Lambert, Glacken, & McCarren, 

2010). Darcy, (2015) skriver i sin slutsats att när ett barn lider av en dödlig sjukdom förändras 

deras upplevelse över tid. Hälso- och sjukvårdsinstanserna kan vara sena med att uppfatta 

dessa förändringar. I samband med sjukdom har barn fyra gemensamma behov, att höra till, 

att vara nära, att få veta och att få leka (Björk & Darcy, 2017). Barn vill ha sina föräldrar nära, 

vara delaktiga i sin hälsoprocess, ha möjlighet att träffa andra barn, samt ha en fortsatt kontakt 

med förskolan (Darcy, 2015). 

 

Barns bästa ska uppmärksammas och ligga till grund för beslut inom hälso- och sjukvården 

(Patientlag, SFS 2014:821, 8 §; Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, 6 §; 

UNICEF Sverige, 2009; Socialstyrelsen, 2013). Det är av stor vikt att vårdpersonal kan 

tillgodose barnens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet (HSL, SFS 2017:30, 1 §). För 

att kunna ge bästa möjliga palliativ vård krävs mycket kunskap (Wallerstedt & Andershed, 

2007; Regionala Cancercentrum I Samverkan, 2016). Undervisningen i palliativ vård varierar 

stort mellan sjuksköterskeprogrammen i Sverige. Det skiljer från tre timmar till fem veckors 

obligatorisk undervisning (Socialstyrelsen, 2006), flera barn- och ungdomskliniker uppger att 

det saknas utbildning i palliativ vård av barn (Socialstyrelsen, 2016). Vårdpersonal med 

bristande kunskaper skapar osäkerhet hos både patient och närstående. Därav betydelsen att 

vårdpersonal blir erbjuden vidareutbildning (Socialstyrelsen, 2016) samt utbildning i etiska 

frågor (Socialstyrelsen, 2013). Detta för att patienter i livets slutskede ska få optimal 

symtomlindring och rätt stöd (Socialstyrelsen, 2016). Etiska och rättsliga frågor skiljer sig i 

behandlingen av barn, exempelvis vad gäller autonoma beslut (Socialstyrelsen, 2013), det kan 

bli komplicerat att få barnet informerat och inkluderat i besluttaganden (Clarke & Quin, 

2007). 

 

2.3 Sjuksköterskors omvårdnad 
Sjuksköterskor bör besitta kompetens för att kunna informera beroende på kunskap och behov 

hos patienter med närstående. En stabil och god relation är en stor bidragande faktor för god 

omvårdnad, ett helhetsperspektiv av varje patients behov är av stor betydelse. Sjuksköterskor 

ansvarar för att integritet och värdighet bevaras hos patient med närstående. Ett professionellt 

agerande med lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och att visa respekt är sjuksköterskors 

skyldighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En modell som används för personcentrerad 

vård är de 6 s:n, vars syfte är att göra patientens ställning i vården starkare och för att 
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kvalitetssäkra vården. De 6 s:n stödjer självbestämmande och delaktighet samt speglar 

patientens behov vilket beskrivs som; självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, 

strategier, symtomlindring och självbild (Ternestedt, B., Henoch, Österlind, & Andershed, 

2017) 

  

Sjuksköterskor har beskrivit att det enda som är bra nog för patienter och dess närstående är 

när sjuksköterskor bidrar med deras bästa i vårdandet (Ablett, J., & Jones, R. 2007). Det krävs 

stor hängivenhet av sjuksköterskor inom palliativ vård, vilket kan medföra både positiva och 

negativa upplevelser.  Sjuksköterskor har framfört att det är viktigt att fokusera på patienter 

under sista tiden, flexibilitet och icke-traditionella arbetsmetoder har ibland använts för att 

skapa livskvalité för patienten och dess närstående (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Existentiella frågor framkom tydligare när sjuksköterskor satt sig in i patienters situation och 

reflekterat över hur du själva skulle vilja bli bemötta. En medvetenhet skapades om hur livet 

kan vända och hur sårbara människor kan vara. Sjuksköterskor har beskrivit en osäkerhet 

angående bemötandet av existentiella behov och situationer (Johansson & Lindahl, 2012). 

Vidare i en annan studie har det framkommit att vårdpersonal önskat mer utbildning vad 

gäller existentiella frågor då de ansvarar för mötet med patienten (Bowall, Melin-Johansson, 

Strang, Danielson & Henoch, 2010). 

  

Sjuksköterskor har möjlighet att skapa en bättre sista tid för patienter, dess familjer och för 

dem själva (Morgan, 2009). Att stötta familjer och att tillgodose deras behov ingår i palliativ 

vård av barn (Socialstyrelsen, 2013).  Familjer har beskrivit vikten av att sjuksköterskor 

identifierar familjers behov samt tar initiativ till ansvar när familjer saknar resurser. Det bidrar 

till att främja hälsa hos familjer (Hopia, Tomlinson, Paavilainen och ÅstedtKurki, 2005). 

Sjuksköterskor har erfarit att mödrar upplevt sin roll åsidosatt då de inte längre ansvarade för 

vården av deras barn. Mödrars roll var dock väsentlig för både barns och föräldrars 

välbefinnande. Forskning visar på vikten av att sjuksköterskor uppmuntrar föräldrar att delta 

aktivt i vården, då det annars kan hämma deras förmåga att ta hand om sitt barn på lång sikt 

(Coyne & Cowley, 2007). Svenska sjuksköterskor beskriver en stödjande attityd vad gäller att 

involvera familjer i omvårdnad (Benzein, Johansson, Arestedt & Saveman, 2008).  

  

2.4 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv - Familjefokuserad omvårdnad 
Benzein, Hagberg & Saveman (2017) menar att det är en komplicerad uppgift att fokusera på 

både patienter och dess närstående. Oftast existerar endast ett person- eller patientfokuserat 

perspektiv, som i många vårdsituationer inte räcker hela vägen. Förr ansågs vårdpersonal vara 

de som hade kunskap, och de visste vad som var bäst för patienterna och situationer de befann 

sig i, ett hierarkiskt perspektiv som säger att vårdpersonalen är experter. För att undvika 

hierarki krävs det att vårdpersonal, patient och dess närstående ses som jämbördiga, det bör 

finnas delaktighet och dialog som bidrar till en ökad förståelse för varandras kompetenser 

med insikt om att kompetenserna är lika mycket värda. I dagens läge är det vanligt att 

närstående inkluderas i uppbyggnaden av omvårdnadsrelationen. Individ och människor runt 

individen ska ses som en enhet av vårdpersonal, och vårdpersonalen ska vara medveten om att 

individen befinner sig i ett sammanhang med andra människor. Familjen är en benämning för 

ett systematiskt förhållningssätt, med betydelsen om att om en medlem i familjen påverkas, 

påverkas alla medlemmar i familjen. Begreppet familj utgörs inte längre av kärnfamiljen. Det 

är familjen själv som bestämmer vilka som hör till familjen och det finns många olika 

familjekombinationer. Det finns två modeller av familjefokuserad omvårdnad, 

familjecentrerad omvårdnad och familjerelaterad omvårdnad. Familjerelaterad omvårdnad 

innebär att patienter sätts i centrum och det tas hänsyn till hens sociala sammanhang. I ett 

familjecentrerat förhållningssätt gäller det att samarbeta med familjer och se dem som en 
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helhet för att se situationen med andra ögon och inse att man kan hantera svårigheter på flera 

sätt. 

3. Problemformulering 

Behovet av palliativ vård är stort, och sjuksköterskor har möjlighet att påverka patienters, 

deras familjer och sina egna upplevelser till det bättre. Det krävs mycket kunskap för att 

kunna arbeta inom ämnet, men flera barn- och ungdomskliniker har uppgett att det saknas 

kunskap i palliativ vård av barn. Idag finns ett nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets 

slutskede. Det anses otillräckligt då ett avsnitt om barn inte existerar. Det finns inte heller ett 

avsnitt om barn i kunskapsstödet för god palliativ vård i livets slutskede. Barn inte ska 

betraktas som vuxna, därför anser socialstyrelsen att barn- och ungdomar ska 

uppmärksammas i uppdateringen av det nationella kunskapsstödet. För att få mer kunskap i 

ämnet är det viktigt att efterfråga sjuksköterskors erfarenheter och fylla de kunskapsluckor 

som finns. Vilket kan leda till sjuksköterskor som blir tryggare i omvårdnaden vilket är 

betydande för både patient och närstående. 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter vid palliativ vård av barn. 

5. Metod 

5.1 Design 
En litteraturstudie med deskriptiv design och med systematiska sökningar har genomförts. 

Artiklar har granskats kritiskt och sammanställts genom en integrerad analys enligt 

Kristensson (2014). 

 

5.2 Sökstrategi 
För att få fram vetenskapliga artiklar som svarade på syftet gjordes systematiska sökningar i 

databaserna Cinahl, Medline, PubMed och PsycINFO. Sökorden som valdes ut var: 

Sjuksköterskor, erfarenheter, palliativ vård och barn. För att hitta rätt engelsk term användes 

“Svensk MeSH”, som översätter svenska medicinska ord till MeSH-termer (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Ämnesord söktes fram genom respektive 

databas thesaurus då de varierar beroende på databas. Trunkering användes vid 

fritextsökningarna.  Fritext- och ämnesord kombinerades och användes för att bredda 

sökningen. Söktermerna kombinerades sedan med booleska sökoperatorerna AND och OR. 

De sökord som ingår under samma nyckelbegrepp kombinerades med OR för att få fram 

ämneskategorier, och sedan kombinerades ämneskategorierna med AND (se bilaga 1). 

Artiklar som förekom i flera databaser redovisas som dubbletter. Sökningen begränsades till 

artiklar med engelskt språk samt artiklar som var publicerade 2007–2017. I Cinahl gjordes 

även begränsningen peer-reviewed och i resterande databaser kontrollerades den 

vetenskapliga kvaliteten genom att eftersöka IMRAD-struktur. IMRAD innebar att utvalda 

artiklar bestod av introduktion, metod, resultat och diskussion (Kristensson, 2014).  

  

5.3 Urval 
Inklusionskriterium i studien var att artiklarna skulle svara på syftet genom att handla om 

sjuksköterskors erfarenheter vid palliativ vård av barn samt att de skulle vara godkända av 

etisk granskningskommitté. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Artiklar 
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som huvudsakligen fokuserade på specialiserade sjuksköterskor exkluderades. Artiklar med 

inriktning endast på hospice, neonatalavdelning eller i hemmet exkluderades. Vidare 

exkluderades litteraturstudier, artiklar med syftet att undersöka familjens erfarenheter såsom 

föräldrar och syskons perspektiv. Artiklar med medicinskt huvudfokus samt perspektiv från 

studenter exkluderades också.  

  

I första urvalet valdes artiklar ut baserat på titel. Totalt lästes 824 titlar och 279 av dem ansågs 

i första anblick passa studiens syfte. Samtliga 279 artiklar sparades till urval 2 där artiklarnas 

abstrakt lästes. 90 artiklar ansågs svara på syftet utifrån abstrakten och sparades till urval tre 

där artiklarna lästes i sin helhet för att bedöma dess relevans i studien. Totalt lästes 42 artiklar 

då 48 artiklar var dubbletter. Författarna utförde manuella sökningar, vilket inte resulterade i 

några artiklar som kunde presenteras i resultatet. Till granskningen återstod det 13 relevanta 

artiklar. 

 

5.4 Granskning 
Eftersom litteraturstudien innefattar artiklar med olika design granskades de som svarade på 

syftet enligt de kvalitativa och kvantitativa granskningsmallarna Kristensson (2014) beskriver. 

Granskningsmallarnas centrala delar var syfte, metod, resultat och diskussion (Kristensson, 

2014). Artiklarna bedömdes enskilt av författarna för att sedan tillsammans reflektera över 

studiernas styrkor och svagheter. Slutligen gjordes en bedömning på studiernas kvalitet, varav 

tio visade god kvalitet. Se artikelmatris, bilaga 2. 

 

5.5 Bearbetning och analys 
En integrerad analys användes för att sammanställa resultat i litteraturstudier. Ansatsen var 

induktiv (Kristensson, 2014). Analysens första steg var att läsa resultatet i fulltext, både 

individuellt och gemensamt, för att få en översiktlig uppfattning om artiklarnas innehåll, 

likheter och skillnader. Ett eget strukturerat färgschema användes för att identifiera 

kategorier, där olika färgmarkeringar utmärkte likheter i artiklarna. Innehåll som markerats 

med samma färg gick under samma kategori. I det sista steget sammanställdes artiklarnas 

resultat under respektive underkategori (se bilaga 3). 

6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt helsingforsdeklarationen ska forskning värna om respekten för alla människor, samt 

skydda människors hälsa och rättigheter. Medvetenhet om sitt eget lands etiska, rättsliga och 

andra bestämmelser gällande forskning på människor ligger i forskarens ansvar (World 

Medical Association, 2017). Samtliga artiklar som presenteras i resultatet var godkända av 

etisk kommitté. Litteraturstudiens författare har eftersträvat att bortse från sin förförståelse, de 

har försökt vara så objektiva som möjlig i presentationen av resultatet för att undvika 

förvrängning. Fakta som framkommer i analysen har varken förvrängts eller uteslutits 

medvetet av författarna. I studiens resultat presenteras allt som svarar på studiens syfte och 

inte endast det författarna ansåg relevant. 
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7. Resultat 

Resultatet presenteras i tabellen nedan i tre huvudkategorier och elva underkategorier som 

svarar på studiens syfte, att beskriva sjuksköterskors erfarenheter vid palliativ vård av barn. 

Det presenteras både kvalitativa och kvantitativa artiklar från Belgien, Kanada, Sverige och 

USA. 

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

 
 

 

7.1 Att känna sig maktlös 
 

7.1.1 Att möta känslomässiga krav 

Sjuksköterskor beskrev att det var energikrävande (Pearson, 2013) och känslomässigt 

krävande att möta barn och deras familj (Docherty, Miles, & Brandon, 2007; Pearson, 2013), 

samt att stödja dem i sorgen (Pearson, 2013). De kände känslomässiga krav från familjer 

(Docherty et al., 2007). Om inte sjuksköterskor gjorde familjen nöjda skulle de inte få en 

andra chans att vårda barnet. Vilket ledde till känslor av ångest (Pearson, 2013). De behövde 

vara flexibla för familjens behov, ta hänsyn till deras åsikter (MacConnell, Aston, Randel, & 

Zwaagstra, 2013) samt identifiera familjers olika önskemål (Pearson, 2013). Detta krävde 

mycket emotionell energi från sjuksköterskor (MacConnell et al., 2013), och de har i stunder 

 Att känna sig maktlös Att arbeta 

nära familjen 

Att hantera svåra situationer 

Författare: Att 

möta 

känslo
mässiga 

krav 

Att 

känna 

sig 
otillräck

lig 

Att 

känna 

känslos
vall 

Att vara 

i behov 

av stöd 

Att 

sakna 

kunska
p 

Att 

ge 

stöd 

Att 

skapa 

en 
relation 

Att ha svårt 

att samtala 

med 
familjen 

Att bli 

känslomäs

sigt 
engagerad 

Att inte vara 

överens om 

brytpunkt 

Att få 

chans till 

att ta 
farväl 

*Archambault-

Grenier et al., 
(2017).     X   X    

*Beckstrand, 
Rawle, 

Callister & 
Mandleco, 

(2010).  X        X  

*Davies et al., 

(2008). 
          X  

Docherty, 
Miles & 

Brandon, 
(2007). X    X    X X  

Feudtner et al., 
(2007).     X   X    

Furingsten, 
Sjögren & 

Forsner, 
(2015). X X X X  X X X X  X 

Hendricks-
Ferguson et 

al., (2015).  X X X X  X X  X X 

*Inghelbrecht, 

Bilsen, Pereth, 
Ramet & 

Deliens, 
(2009).     X  X   X  

MacConnell, 
Aston, Randel 

& Zwaagstra,  
(2013). X  X   X X  X   

Pearson, 
(2013). X X X X X X X X  X  
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gått emot sina egna värderingar för att möta familjens önskemål (Furingsten, Sjögren, & 

Forsner, 2015). 

 

7.1.2 Att känna sig otillräcklig 

Sjuksköterskor kände sig otillräckliga i att vårda döende barn (Hendricks-Ferguson et al., 

2015; Pearson, 2013). När ett barn vårdas palliativ kände de samma gemensamma oro för 

barnet (Pearson, 2013). De kände en känsla av hjälplöshet när de inte kunde kontrollera 

barnets smärta och lindra hens symtom (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Pearson, 2013). De 

upplevde att de var otillräckliga i att svara på frågor från familjer och i att ge känslomässigt 

stöd (Hendricks-Ferguson et al., 2015). En känsla av hjälplöshet och ångest befann sig när det 

inte hade ord som räckte till för att stötta familjen (Pearson, 2013). När föräldrar frågade om 

information kände sig sjuksköterskor utlämnade (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Familjer 

kunde ibland hamna i förnekelse av att barnet skulle dö, vilket gjorde att sjuksköterskor kände 

sig maktlösa och utestängda (Furingsten et al., 2015). Vilket gav dem en uppfattning om att 

deras åsikt inte värderades (Beckstrand, Rawle, Callister, & Mandleco, 2010). Tidsbrist var en 

orsak till att existentiella frågor och förberedelser för döden hindrades, vilket skapade 

frustrations hos sjuksköterskor (Furingsten et al., 2015). De önskade att de kunde göra mer för 

barnet än vad som var möjligt och de fick ofta en skuldkänsla (Furingsten et al., 2015; 

Hendricks-Ferguson et al., 2015).  

 

7.1.3 Att känna känslosvall 

Sjuksköterskor behövde tid för att hantera sina egna känslor (Pearson, 2013).  

De behövde vara medvetna när det kom till deras egna behov, styrkor och begränsningar 

(Furingsten et al., 2015). Sjuksköterskor ville ha en bättre förståelse för att även 

sjuksköterskor var människor med känslor (Pearson, 2013)., och ett barns död inte bara var 

känslomässigt för familjer (MacConnell et al., 2013). De sjuksköterskor som hade längre 

erfarenhet beskrev att även de var känslomässigt oförberedda när ett barn gick bort 

(Hendricks-Ferguson et al.,). Att vårda döende barn medförde en känsla av sorg och de ansåg 

att en så tidig död var meningslöst. För sjuksköterskor var det viktigt att hedra ett barn som 

hade gått bort, på så vis hanterade de sina egna känslor (Pearson, 2013). 

 

7.1.4 Att vara i behov av stöd 

I samband med vård av döende barn uppstod ett behov hos sjuksköterskor av trygghet, 

stöttning och tröst från andra (Furingsten et al., 2015; Pearson, 2013). Det ansågs viktigt att 

kunna dela med sig av sitt lidande till andra (Furingsten et al., 2015; Hendricks-Ferguson et 

al., 2015; Pearson, 2013). Genom samtal med andra sjuksköterskor uppstod en känsla av tillit 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015) och samhörighet (Hendricks-Ferguson et al., 2015; 

Pearson, 2013). Stöd från kollegor ansågs som ett hjälpmedel för att hantera de krav som 

sjuksköterskor upplevde, och det bidrog till ett bättre teamarbete (Pearson, 2013). De fick en 

känsla av trygghet när de sökte stöd hos teamet (Hendricks-Ferguson, et al., 2015). En stressig 

arbetsmiljö var en av faktorerna som påverkade möjligheten till stöd hos kollegor (Pearson, 

2013). 

 

7.1.5 Att sakna kunskap 

I en studie framkom det att sjuksköterskor hade lite utbildning och träning i palliativ vård från 

grundutbildningen och de kände ett behov av vidareutbildning (Pearson, 2013). Det saknades 

tillfällen för utbildning i palliativ vård, vilket ledde till frustration hos sjuksköterskor 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015). Den begränsade utbildningen och erfarenheten ledde till att 

sjuksköterskor inte visste vilka palliativa symtom de kunde förvänta sig, samt hur de skulle 

hantera symtomen (Inghelbrecht, Bilsen, Pereth, Ramet, & Deliens, 2009; Pearson, 2013). 
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Vilket i sin tur innebar att sjuksköterskor inte alltid var förberedda att ge palliativ vård 

(Pearson, 2013). De som mer utbildning, och de som hade flera års erfarenhet inom palliativ 

vård, hade en högre kompetens och fann sig mer bekväma i att arbeta med döende barn och 

deras familjer (Feudtner et al., 2007). Sjuksköterskors erfarenhet var att det var bäst att lära 

sig genom praktiskt utförande (Pearson, 2013). De som fått handledning kände sig lyckligt 

lottade, och de menade att det fanns någon som visade dem hur de skulle utöva god palliativ 

vård (Docherty et al., 2007). Vidare framkom det att en fjärdedel av sjuksköterskor ansåg att 

de fått adekvat utbildning i att hantera konflikter som kan uppstå vid palliativ vård av barn. I 

samma studie hävdade 85% som deltagit vid ett barns bortgång att det vore användbart med 

utbildning i: palliativ vård av barn, sätt att lösa etiska konflikter, kommunikation och 

kulturella skillnader (Archambault-Grenier et al., 2017). 

 

7.2 Att arbeta nära familjen 
 

7.2.1 Att ge stöd 
Sjuksköterskor beskrev att det krävdes mod för att involvera och stötta familjer (Furingsten et 

al., 2015). Samtidigt värderades den känslomässiga stöttningen som anhöriga var i behov av 

högt (Furingsten et al., 2015; MacConnell et al. 2013). Att ge familjen uppmärksamhet samt 

att göra plats för dem var viktigt för att de skulle känns sig trygga med att uttrycka sina 

känslor (Furingsten et al., 2015). Det skapades en oro när de inte visste hur de skulle stötta 

barn och familjer genom den palliativa vårdens olika steg (Pearson, 2013). Samt när de inte 

visste hur de skulle hantera sina egna känslor i samband med stöttningen (Furingsten et al., 

2015). Det krävdes mycket energi för att vara flexibel i att använda tro som ett stödjande 

hjälpmedel (MacConnell et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att ta hänsyn 

till familjers olika behov av stöttning, en del familjer ville ha stöttning konstant, medans andra 

familjer inte ville ha något stöd alls (Pearson, 2013). Sjuksköterskor som inte hade någon 

utbildning eller träning i palliativ vård menade att det var svårt att hantera känslor som 

framkom när man stöttar en familj. Vidare ansåg de att det var svårt att veta när det var 

lämpligt med känslomässig och fysisk stöttning (Pearson, 2013). I allmänhet beskrev 

sjuksköterskor ett starkt engagemang och en genuin önskan om att stödja familjer före, under 

och efter barns död (MacConnell et al., 2013). Sjuksköterskor som vårdade barn och dess 

familj under en lång period beskrev att de lärde känna deras personligheter, vilket medförde 

en bättre förståelse för hur de skulle ge stöttning. Familjer som sjuksköterskor kände väl fick 

bättre stöd, då sjuksköterskor hade bättre förståelse för dessa barn och familjer (Pearson, 

2013).  

 

7.2.2 Att skapa en relation 

Förhållandet mellan sjuksköterskor och familjer ansågs vara en central del i palliativ vård. I 

de flesta fall hade familj och sjuksköterskor en relation innan barnet dog (MacConnell et al., 

2013), vilket medförde att sjuksköterskor eftersträvade ett meningsfullt och känslosamt möte 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015). De beskrev att det var ovärderligt att ha ett samarbete och 

att komma överens med föräldrar och anhöriga (Furingsten et al., 2015). Betydelsen av att 

möta familjens religiösa tro belystes av sjuksköterskor (Pearson, 2013). Föräldrars delaktighet 

i beslut var något som sjuksköterskor ansåg viktigt (Inghelbrecht et al., 2009). 

 

7.3 Att hantera svåra situationer 
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7.3.1 Att ha svårt att samtala med familjen 

Sjuksköterskor kände att de inte hade tillräckligt med kompetens för att samtala om döende 

med barn och familjer (Feudtner et al., 2007). De upplevde att orden inte räckte till (Pearson, 

2013). Föräldrar reagerade olika när deras barn förväntades dö (Hendricks-Ferguson et al., 

2015). Detta gjorde att sjuksköterskor kände osäkerhet för hur de skulle kommunicera med 

olika familjer (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Pearson, 2013). Det var inte ovanligt att 

sjuksköterskor var osäkra när de skulle förbereda familjemedlemmar på att deras barn 

förväntas att dö (Hendricks-Ferguson et al., 2015), de visste inte vad de skulle säga till varken 

barnet eller dess familj (Pearson, 2013). En av de största orsakerna till att det uppstod 

konflikter var 

föräldrar som var oförberedda på deras barns dåliga prognos, och att de hade orealistiska 

förväntningar på behandlingen (Archambault-Grenier et al., 2017).  

Det påverkade vården till det sämre när föräldrar förnekade sitt barns förväntade bortgång 

(Furingsten et al., 2015). Sjuksköterskor menade att det var ansträngande att samtala om 

palliativ vård, speciellt när fokus låg på barnets dåliga prognos. De kämpade med att få bort 

känslan av oro samt att bli mer bekväma i samtal som avser palliativ vård (Feudtner et al., 

2007; Hendricks-Ferguson et al., 2015).  

 

7.3.2 Att bli känslomässigt engagerad 

I en studie där läkare, socialarbetare och sjuksköterskor deltagit framkom det att 

sjuksköterskor var den professionen som blev mest personligt engagerad (Docherty, et al., 

2007). Vilket ibland bidrog till konflikter med sjukhusets riktlinjer. Sjuksköterskor strävade 

efter att ge den vård som familjer behövde, oavsett riktlinjer och principer (Furingsten et al., 

2015; MacConnell et al., 2013). Vidare i studien av Furingsten et al., menade sjuksköterskor 

att det fanns en risk för att familjer favoriserades. De beskrev att det var enklare att göra mer 

för dem som uppskattade det. Det fanns fortfarande en medvetenhet om att de var tvungna att 

vara lika professionella och hjälpfulla åt alla.  

På grund av det starka band och den tillit som sjuksköterskor delade med barnet och familjen 

var det svårt att låta andra professioner komma in och delta i beslut (Docherty et al., 2007).  

 

7.3.3 Att inte vara överens om brytpunkt 

Sjuksköterskor menade att det var en kritisk punkt att hitta rätt läge att gå från kurativ- till 

palliativ vård. Det var utmanande och ångestladdat när de genomförde förändringen 

(Docherty et al., 2007). I studien av Docherty et al., beskrev sjuksköterskor att det fanns 

otydligheter i vårdteamet vid skiftet från kurativ till palliativ vård. Det ledde till att en del i 

teamet skiftat till palliativ vård, medan den andra delen fortsatte med kurativ vård. Detta 

medförde mycket oro och stress för samtliga inblandade. Det döende barnets vård påverkades 

av bristande kommunikation och kontinuitet i vårdteamet (Beckstrand et al., 2010).  

 

Vid brytpunkten från kurativ till palliativ vård var det sällan sjuksköterskor och föräldrar kom 

överens (Docherty et al., 2007). Det blev problematiskt när familjer hade svårt att acceptera 

barns övergång till palliativ vård (Docherty et al., 2007; Hendricks-Ferguson et al., 2015). I 

en studie angav 51,1% av sjuksköterskor att familjer inte var redo att acceptera barns obotliga 

tillstånd (Davies et al., 2008). De ville ofta ha alla interventioner som fanns. Detta gjorde 

samtalet om att avsluta behandling svårt, även om det var för barnets bästa (Pearson, 2013). 

När man tog ett beslut skulle hänsyn till barns förväntade livskvalitet övervägas (Inghelbrecht 

et al., 2009). Det krävdes en finkänslighet för att försäkra sig om att föräldrar var fullt 

informerade och därmed var förmögna att ta beslut som grundades på barnets bästa (Pearson, 

2013). Sjuksköterskor tillfrågades om deras inblandning i beslut angående livets slutskede. 

34% angav att de var involverade, medan 71% önskade att bli mer involverade. De ansåg att 
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det viktigaste beslutet inom palliativ vård var beslutet om att avsluta behandling (Inghelbrecht 

et al., 2009). 

 

7.3.4 Att få chans till att ta farväl 

Sjuksköterskor skapade en relation med barnet och dess familj under vårdtiden. Detta 

medförde en önskan om att få närvara vid barnets bortgång för att kunna ta farväl (Furingsten 

et al., 2015). De beskrev en känsla av tomhet när det inte fanns någon chans att ta farväl. 

Förhållande upplevdes som ofärdigt och de kände att det var svårt att ta in att barnet hade gått 

bort (Furingsten et al., 2015; Hendricks-Ferguson et al., 2015). Sjuksköterskor menade att det 

ville erbjuda en vacker, fridfull och harmonisk miljö när barnet förväntades dö. Istället för 

kontinuitet kände sjuksköterskor att barnet möttes av skiftande vårdpersonal och förberedelser 

som inte var optimala (Furingsten et al., 2015). Det fanns en vilja hos sjuksköterskor att ge 

meningsfulla minnen om barnet till familjerna (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

 

8. Resultatsammanfattning 

I studierna belystes de krav som ställdes på sjuksköterskor, både känslomässiga krav och krav 

från familjer. Sjuksköterskor kände att de inte räckte till i omvårdnaden av barnet och i 

stöttning till familj. Sjuksköterskor belyste även deras behov av stöd. Det var viktigt för 

sjuksköterskor att kunna prata med andra kollegor för att bearbeta bortgången av barn som de 

ofta hade kommit väldigt nära. Många arbetade inom den palliativa vården utan erfarenhet 

eller kunskap, vilket gav en känsla av otillräcklighet och sjuksköterskor saknade mod att ge 

stöd till barn och familjer. Det var ovärderligt att ha ett samarbete med föräldrar och de tyckte 

det var viktigt att föräldrar var delaktiga i beslut. De kände sig inte kompetenta i att samtala 

med föräldrar och det gav en känsla av oro. Sjuksköterskor vill göra allt och lite till för barnet 

och familjen, vilket ledde till att de ibland har behövt gå över gränsen och trotsa deras egna 

värderingar och sjukhuset riktlinjer. Ett viktigt område var övergången från kurativ till 

palliativ vård, men många sjuksköterskor beskrev det som en kritisk punkt och de kom sällan 

överens med familjer. En viktig del för sjuksköterskor var att få chans att ta farväl. 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
En styrka i studien är att fyra databaser valdes ut i artikelsökningen. Databaserna valdes ut för 

att undvika att missa viktigt material. Strävan om att hitta så mycket relevant information som 

möjligt inom ämnet var i fokus. Pubmed ansågs relevant då databasen innehåller nypublicerat 

material som kanske ännu inte finns i medline (Henricson, 2017; Ersta Sköndal Bräcke 

högskolebibliotek, 2017). För att generera flera träffar valdes alla relevanta sökord ut som 

svenska MeSH föreslog, som sedan matchades med varje databas theasarus. Det gjordes 

provsökningar för att få en uppfattning om hur utfallet skulle se ut med valda sökord. Det 

upptäcktes då att många relevanta artiklar använde “end-of-life” som sökord. Efter en 

testsökning på ordet i kombination med de andra sökorden samt begränsningar genererades 

ytterligare 120 nya artiklar i Cinahl. Detta medförde att författarna tog beslutet att inkludera 

ordet i sökningen. “End-of-life” fanns endast som mesh-term i databasen Pubmed. I databasen 

psycINFO föreslogs “palliative care” istället för “end-of-life”, därför ansågs sökordet inte 

relevant i den sökningen. I databaserna Cinahl och Medline fanns det inte i theasarus och 

inget förslag gavs, därför gjordes en fritextsökning på ordet för att säkerställa att inga artiklar 

uteslöts. Sökorden “nurse” och “child” söktes med trunkering (*) för att få med alla olika 

böjningar av de orden. Det utfördes en testsökning med de utvalda sökorden tillsammans med 

“Nursing care” och “Palliative nursing” vilket minskade antalet träffar avsevärt, därför 

uteslöts de som sökord i studien. Sökordet “Pediatrics” används då det blir ett förslaget 
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ämnesord vid sökning på “Pediatric” i samtliga databaser. Enligt Kristensson (2014) är 

fritextsökning en fördel då sökningen får fler träffar, dock kan en nackdel vara att resultatet 

ger fler artiklar som inte anses relevanta. Fritextsökningarna i denna studie ansågs relevant då 

en sökning med fler träffar innebär att risken att missa värdefullt material minskar. 

Begränsningen 2007-2017 gjordes för att få ett så aktuellt forskningsläge som möjligt och för 

att undvika att gå miste om relevant forskning. Det kan diskuteras om en snävare begränsning 

kunde ha gjorts. Författarna menar att detta istället skulle ha sorterat bort mycket forskning 

som är relevant även idag. 

 

Författarna har läst resultatet enskilt och sedan granskat tillsammans. Detta menar Kristensson 

(2014) ökar studiens trovärdighet. För att öka tillförlitligheten beskrivs analysprocessen i 

studien och artiklarna har ett omfångsrikt material. 

 

 

Artiklarna i studien kommer från Belgien, Kanada, Sverige och USA. En stor styrka anses 

vara att resultatet inkluderar en studie från Sverige, som dessutom ingår i alla underrubriker 

utom två. Vilket betyder att vi har fått med svenska sjuksköterskors erfarenheter under nästan 

alla underkategorier. Detta är för författarna viktigt då de önskar underlag för kommande 

implementeringar i den svenska vården som har visat sig vara bristande när det gäller 

riktlinjer och kunskapsstöd inom palliativ vård. Frågan blir hur överförbart resultatet är till 

övriga delar av världen?  

 

Både kvalitativa och kvantitativa studier har valts då båda perspektiven behövs i forskningen 

inom hälso- och vårdvetenskap (Kristensson, 2014). Kvalitativa för att få med djup och en 

ingående förståelse. Något som Kristensson menar att man endast kan få när man själv 

integrerar med deltagarna och vistas i deras miljö. Kvantitativa artiklar valdes för att få en 

konkret siffra på hur många delar samma upplevelse, eller hur upplevelserna skiljer sig 

statistiskt (Kristensson 2014). Granskningen gjordes enligt de granskningsmallarna som 

beskrivs av Kristensson. För att besluta om artiklarnas kvalitet var god, gjordes en egen 

bedömning där hänsyn togs till kvalitativa studiers trovärdighet och de kvantitativa artiklarnas 

tillförlitlighet.  

 

Det uteslöts artiklar i fulltext där det inte gick att urskilja de olika professionernas 

erfarenheter. Vi valde även att utesluta artiklar som ej var etiskt godkända då detta kan anses 

vara en känslig fråga och vi ville försäkra oss om att alla deltagare har fått information om 

sina rättigheter och frivilligheten i studien. Totalt var det fyra artiklar som föll bort av enda 

orsaken att de inte var etiskt godkända. För att undvika att gå miste om material mailades 

samtliga artiklar som inte gick att få ut i fulltext till Medicinska biblioteket i Karlskoga, även 

artiklarna med otydlig titel och abstract. Samtliga artiklar som mailades till biblioteket 

returnerades i fulltext. Den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1–14 år är cancer 

(Barncancerfonden, 2017), och cancersjukdomar över lag är den vanligaste orsaken till 

palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016), därför inkluderades onkologiska avdelningar i studien. 

 

 

En styrka i studien är att det inte uteslöts artiklar som hade “pediatric nurse”, “intensive 

nurse” osv i titel och abstract förens artikeln lästes i fulltext. Det visade sig att många artiklar 

som såg ut att handla om specialiserade sjuksköterskor innefattade grundutbildade 

sjuksköterskor på en specialiserad avdelning. Exempelvis artikeln av Beckstrand et al., 

(2010), där syftet var att identifiera barnintensivsjuksköterskors uppfattningar. I denna studie 

hade 90% av deltagarna endast Associates degree eller Bachelors degree, Vilket är innebär 2–
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4 års studier och är jämställt med våran sjuksköterskeutbildning i Sverige. Samma sak gäller 

artikeln av Inghelbrecht et al., (2009), där syftet var att undersöka pediatriska 

intensivsjuksköterskor. 84% av sjuksköterskorna hade endast en Bachelors degree. 

 

En svaghet i studien kan vara att en kvantitativ artikel har använts, Archambault-Grenier et 

al., (2017), där sjuksköterskor var i minoritet (43%). I artikeln presenterades en tabell där det 

framkom hur de olika professionerna hade svarat. Det framkom tydligt att åsikterna inte 

skilde sig professionerna emellan, vilket gjorde att författarna beslutade att inkludera artikeln 

i resultatet. Vidar innefattade en av artiklarna, Pearson, (2013) registrerade 

barnsjuksköterskor. Författarna ansåg att denna artikel var relevant då sjuksköterskorna i 

artikeln inte hade mer än två års erfarenhet, och de hade inte heller fått någon förberedande 

träning eller utbildning i vård av palliativa barn.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
I resultatet beskriver sjuksköterskor att det inte bara är känslomässigt krävande för familjer att 

förlora sitt barn, utan det är även krävande för sjuksköterskor. I studien av Cook et al., (2012), 

beskriver sjuksköterskor vikten av att sätta sina känslor åt sidan för att undvika utbrändhet. 

Det är deras eget ansvar att sköta sin hälsa så att förmågan att ge vård inte riskeras (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I studien av Foster & Haiz (2015) undersöktes det hur 

sjuksköterskor hanterade ett barns död, den främsta copingstrategin var att tala med andra 

kollegor som hade genomgått samma sak, vilket stödjer det resultat som framkommer i 

studien. I Johns (1996) slutsats framkommer det att sjuksköterskor bör eftersträva en tillit till 

sin egen förmåga och en stödjande miljö rekommenderas för att utveckla självförtroende inom 

omvårdnadsförmåga, exempelvis genom handledning. I denna litteraturstudie framkommer 

det att de som haft yrkesmässig handledning har känt sig lyckligt lottade. Saknar 

sjuksköterskor tillit till sin egna förmåga? Är effekterna av yrkesmässig handledning något 

som bör uppmärksammas mer? Ett antagande baserat på denna studie är att sjuksköterskor 

mest troligt skulle uppskatta handledning.  

 

 

Det framkommer att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård känner sig otillräckligt 

utbildade, vilket har lett till att de känt sig otillräckliga, maktlösa och osäkra på bemötandet 

av familjer. Resultatet visar att personer med högre utbildning, och mer erfarenhet, kände sig 

mer kompetenta och bekväma i arbetet med döende barn och deras familjer. Hälso- och 

sjukvårdslagen påpekar att vårdpersonal ska kunna tillgodose barns behov av trygghet, 

trygghet, kontinuitet och säkerhet (HSL, SFS 2017:30, 1 §). Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska beskriver vikten av att ha kompetens för att skickligt kunna utföra 

omvårdnadsuppgifter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är dock svårt utan kunskap 

(Wallerstedt & Andershed, 2007; Regionala Cancercentrum I Samverkan, 2016). 

Sjuksköterskor har ett eget ansvar att upprätthålla sin yrkeskompetens genom kontinuerligt 

lärande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Papadatou (1997) har i sin avhandling kommit 

fram till att de flesta kurser inom palliativ vård handlar om vuxna. Skillnader mellan barn och 

vuxna måste erkännas innan utbildningsmål och lämpliga metoder kan identifieras. I vårat 

samhälle är det en självklarhet att förlossningsvården har utbildad personal. Ingen skulle låta 

sitt barn förlösas av någon som bara har någon timmes utbildning i obstetrik. Lika självklart 

borde det vara att erbjuda vård i livets slutskede av välutbildad personal (NRPV, 2007). 

 

 

I denna litteraturstudie framkommer det att sjuksköterskor är den professionen som blir mest 

personligt engagerad och det i sin tur kunde bidra till konflikter med sjukhusets riktlinjer. 
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National Council of State Boards of Nursing (2009) hävdar att sjuksköterskor måste förstå 

och tillämpa den professionella gränsen. Vad innebär det att gå över gränsen? Vissa 

sjuksköterskor beskrev gränsen som flytande, att den förändras beroende på patienter och 

situationer. Beroende på olika omständigheter förändras den professionella gränsen. För att 

kunna ge omsorg till barn och familjer i dessa situationer behövdes det tänjas på gränserna 

(Cook et al., 2012). Att gå från kurativ till palliativ vård beskrivs i resultatet som svårt då 

föräldrar har svårt att acceptera försämring hos sitt barn. Författarna menar att då barn inte 

förväntas dö före sina föräldrar bör sjuksköterskor visa förståelse till dessa familjer. I dessa 

situationer kan det tänkas att det krävs att sjuksköterskor är medvetna om sina egna känslor 

men också att de kan lägga de åt sidan. Vikten av att initiera palliativ vård tidigt beskrivs i 

studien av De Graves & Aranda (2005). Vidare framkommer de i studien av De Graves och 

Aranda att familjer som begär och blir erbjudna vidare aktiv behandling bidrar till mer 

svårigheter för dem att acceptera sitt barns tillstånd. För att undvika missförstånd och 

förvirring i arbetet menar författarna att det vore det till en fördel med tydligare riktlinjer samt 

mer samarbete och tydligare kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor.  

 

Av totalt 1236 deltagare i samtliga studier framkom det att cirka 90% av dem var kvinnor. I 

denna litteraturstudie presenteras sjuksköterskors erfarenheter, vilket betyder att resterande 

professioner i artiklarna inte presenteras. Slutsatsen kan ändå göras att majoriteten i denna 

litteraturstudie representeras av kvinnor.  Författarna har valt att vara neutrala i genusfrågan, 

dock vore det intressant att i vidare studier utforska om erfarenheterna skiljer sig mellan 

kvinnor och män. Ett antagande kan vara att kvinnor blir mer känslomässigt påverkade av att 

vårda barn än män, på grund av den naturliga modersinstinkten som många mödrar anses 

besitta. 

 

En förutsättning för god omvårdnad är att kunna skapa en relation av tillit med patienten och 

dennes närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I en studie ansåg 77% av föräldrar 

att det är svårt att hitta någon som man kan lita på när det handlar om vården av barnet 

(Knapp, Madden, Curtis, Slover & Shenkman, 2010). Litteraturstudiens resultat visar att 

sjuksköterskor kände en genuin önskan att skapa en relation. Det omvårdnadsteoretiska 

perspektivet i denna studie är familjefokuserad omvårdnad då personcentrerad omvårdnad 

inte räcker till i alla vårdsituationer. Patient med familj ska ses som en enhet. När 

livssituationen förändras hos någon i familjen påverkas alla (Benzein et al., 2017). Nordiskt 

nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) arbetar för 

barns rättigheter inom hälso- och sjukvård (NOBAB, u.å) och har utarbetat en nordisk 

standard som är i enlighet med FN:s barnkonvention (NOBAB, 2017). Björk, Darcy, Jenholt, 

Nolbris & Ahlström (2017) anser att dessa riktlinjer har ett påtagligt familjeperspektiv. 

Sjuksköterskor menar att familjefokuserad omvårdnad är en ideell filosofi för vård av barn 

och deras familjer. Majoriteten av sjuksköterskor anser att det krävs mer stöd från 

organisationen för att kunna utföra familjecentrerad omvårdnad fullt ut (Coyne, O'Neill, 

Murphy, Costello, & O'Shea, 2011). Coyne, Hallström, & Söderbäck (2016) anser att hälso- 

och sjukvårdspersonalen bryr sig om familjefokuserad omvårdnad, men de är inte fullt 

medvetna om hur de ska använda den. Det var inte förens 2015 det beslutades i patientlagen 

(SFS 2014:821, 8 §) att hänsyn till barnets bästa ska tas vid beslut som gäller vård av barn. I 

en diskussionsartikel av Coyne et al., (2016) dras slutsatsen om hur familjefokuserad 

omvårdnad bör skifta fokus till barncentrerad omvårdnad, där barns rättigheter att delta i alla 

aspekter av vården i samband med deras familj framgår. Coyne et al., menar att detta 

förhållningssätt medför ett erkännande för barns rättigheter och värdering av barns röster, 

erfarenheter och deltagande. Att sätta sig in i barnets situation utifrån ett barnperspektiv ger 

möjligheter för att arbeta utifrån barnets bästa och dess behov (Björk et al., 2017)  
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10. Slutsats, klinisk nytta & framtida forskning 

Sjuksköterskors erfarenheter säger att det saknas utbildning inom palliativ vård av barn, de är 

i behov av handledning och kunskap i ämnet. Kunskap är grundläggande för att ge bästa 

möjliga vård. Den bristande kunskapen kan vara ett hinder för omvårdnaden och för hur 

sjuksköterskor hanterar komplexa situationer. Organisationerna inom hälso- och sjukvården 

bör ta till sig det forskningen säger angående sjuksköterskors erfarenheter. De känner sig inte 

bekväma i situationer med barn och familjer på grund av bristande utbildning. Sjuksköterskor 

som arbetar inom palliativ vård, speciellt palliativ vård av barn, bör erbjudas rätt 

förutsättningar för att vidareutbilda sig så att sjuksköterskor känner sig tillräckliga, och så att 

patienten med familj kan få den bästa vården och stöttningen som är möjligt. Forskning 

beskriver mycket om palliativ vård av barn ut ett familjefokuserat perspektiv, det finns få 

artiklar om vårdade barns perspektiv av palliativ vård. Det är ofta någon annan än barnet själv 

som beskriver dess upplevelse. För att tillfredsställa barnens behov i palliativ vård behövs mer 

forskning utifrån deras perspektiv. Författarna önskar att idén om barncentrerad vård 

implementeras och utvärderas genom olika studier så att barns erfarenheter blir centralt och så 

att sjuksköterskor har förutsättningar för att bedriva optimal vård. 
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titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 
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... Duval, M. 

(2017). Survey 
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Paediatrica 
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4013 

 

Kanada.  

Att utforska 

hur pediatrisk 

sjukvårdspers

onal upplevde 

och hanterade 

konflikter vid 

vård i livets 

slutskede 

samt hur man 

kunde 

förbättra 

copingstrateg

ier.  

Kvantitativ metod. 

Explorativ design.  

 

Inkulsionskriterier:  

samtliga professioner på Centre Hospitalier 

Universitaire Sainte-Justine i Kanada 

Exklusionskriterier: 

framkommer inte.  

Urvalsförfarande & Urval:  

strategiskt urval. Alla professioner, totalt 2300 personer 

på Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine blev 

tillfrågade att delta i studien. 

Frågeformuläret mejlades ut. 

Bortfall: 1354  

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

946 (41%) deltog i studien. Kvinnor var 

överrepresenterade i studien, 14% var män. Åldern 

varierade mellan 25-65 år.  

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär. 

Analysmetod:  

statistisk analys användes.  

Styrkor: 

stort urval, 

testat i en 

pilotstudie, 

tydliga 

tabeller. 

 

Svagheter: 

stort 

bortfall. 

Svag 

beskrivning 

av 

datainsamli

ngsmetod.  

Vårdpersonal beskrev att de var i 

behov av mer kunskap angående; 

palliativ vård av barn, etiska 

konflikter, kommunikation och 

kulturella skillnader.  

 

Det påvisades att oförberedda 

föräldrar och orealistiska 

förväntningar var den största 

anledningen till att det uppstod 

konflikter inom palliativ vård av 

barn.  
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Att definiera 
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beteenden vid vård av barn i 

livets slutskede.  

 

Kvantitativ metod. 
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Urvalsförfarande & Urval:  
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critical-care nurses, i USA. 

Frågeformulären mejlades ut till 

deltagarna tillsammans med ett 

personligt brev som beskrev studien. 

Bortfall: 511 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 
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frågeformulär.  

Analysmetod:  

statistisk analys användes.  

Styrkor: stort 

urval, 

validitetstestat 

intrument, 

tydliga 

tabeller. 
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Sjuksköterskor 

beskrev att 
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kommunikation i 

vårdteamet var ett 

stort hinder i 

palliativ vård av 

barn. 
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titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Davies, B., 

Sehring, S., 

Partridge, J., 

Cooper, B., 

Hughes, A., 

Philp, J., & ... 

Kramer, R. 

(2008). Barriers 

to palliative care 

for children: 

perceptions of 

pediatric health 

care providers. 

Pediatrics, 

121(2), 282-288. 

 

USA  

Att utforska 

barriärer som 

upplevs av 

pediatrisk 

sjukvårdspersonal 

vid vård av 

allvarligt sjuka 

barn.  

 

 

Kvantitativ metod. Explorativ design. 

 

Inkulsionskriterier:  

De som jobbade 50% eller mer med att ge 

vård till barn som var nyfödda och upp till 

21 år.  

Exklusionskriterier: framkommer inte. 

Urvalsförfarande & Urval: 

strategiskt urval. Samtlig personal inom 

pediatrik på UCSF,s children's hospital. 

Tillsammans med ett 

informationsbrev  skickades 

frågeformuläret till 698 anställda. 

Bortfall: 458.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

240 deltog i studien (34%). Medianåldern 

var 37 år och 77% av deltagarna var 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär.  

Analysmetod:  

statistisk analys användes.  

Styrkor: pilot-

testat,  

validitetstestade 

instrument,  

tydliga tabeller. 

 

Svagheter: stort 

bortfall, få 

deltagare 

Majoriteten av sjuksköterskorna i 

studien hade erfarenhet av att familjer 

inte var redo att acceptera deras barns 

obotliga tillstånd. 

 

 

 



 

 

Författare, 

år, titel, 

tidskrift, 

sidnr och 

land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Docherty, 

S., Miles, 

M., & 

Brandon, 

D. (2007). 

Searching 

for 'the 

dying 

point:' 

providers' 

experiences 

with 

palliative 

care in 

pediatric 

acute care. 

Pediatric 

Nursing, 

33(4), 335-

341. 

 

USA 

Att beskriva 

erfarenheterna 

hos vårdgivare 

vid 

omhändertagande 

av barn som 

genomgått 

intensiv 

behandling mot 

livshotande 

sjukdom 

Kvalitativ metod. Deskriptiv 

design.  

 

Inkulsionskriterier:  

personalen skulle jobba på 

Intensivvårdsavdelning, pediatrisk 

intensivvårdsavdelning eller på en 

blod- och 

benmärgstransplantationsenhet 

akademiskt sjukhus i USA.  

Exklusionskriterier: framkommer 

inte.  

Urvalsförfarande & Urval: 

strategiskt urval.  

Bortfall: Framkommer inte 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

totalt 17 deltog i studien varav 6 

män och 11 kvinnor. Åldern 

varierade mellan 25-55 år.  

Datainsamlingsmetod:  

semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor:  citat som i vissa 

fall kan härledas till 

professionerna. Väl 

beskriven datainsamling.  

 

Svagheter: 

svårt att följa resultatet, 

otydligt urvalsförfarande.  

Sjuksköterskor beskrivs som mest personligt 

engagerade i barnets palliativa vård.  

 

Att gå från kurativ till palliativ vård har lett 

till konflikter mellan vårdpersonal och 

föräldrar. Vissa sjuksköterkor upplevde det 

som svårt att låta andra professioner delta i 

beslut, då sjuksköterskor hade skapat en 

stark relation med barn och familj.  

 

 

 

 



 

 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  

Metod och ev. design  

Värdering Resultat 

Feudtner, C., 

Santucci, G., 

Feinstein, J., 

Snyder, C., 

Rourke, M., & 

Kang, T. (2007). 

Hopeful 

thinking and 

level of comfort 

regarding 

providing 

pediatric 

palliative care: a 

survey of 

hospital nurses. 

Pediatrics, 

119(1), e186-92. 

 

USA 

Syftet var att testa 

hypotesen om att en 

sjuksköterskas nivå av 

hopp är förknippad 

med större 

bekvämlighet och 

kompetens för att 

utföra palliativ vård.  

Kvantitativ tvärsnittsundersökning.  

 

Inkulsionskriterier: samtliga sjuksköterskor 

på the children’s hospital of Philadelphia i 

USA. 

Exklusionskriterier: framkommer inte.  

Urvalsförfarande & urval:  

strategiskt urval. samtliga sjuksköterskor 

som jobbade på the children’s Hospital of 

Philadelphia under våren 2005 blev 

tillfrågade att delta i studien. En förfrågan 

om att delta i studien skickades ut till 

deltagarna via mejl följt av en länk till 

frågeformuläret. 

Bortfall: 522 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

410 deltagare. Majoriteten var kvinnor under 

40 år, 38 män deltog.  

Datainsamlingsmetod:  

webbaserat frågeformulär. 

Analysmetod:  

statistisk analys användes.   

Styrkor: pilot 

testat, tydlig 

statistik, lätt att 

följa resultatet. 

 

Svagheter: stort 

bortfall.  

Sjuksköterskor beskrev att 

de som hade mer utbildning 

kände sig mer till mods att 

arbeta med döende barn och 

dess familjer.  

 

Sjuksköterskor beskrev att 

de inte kände sig 

kompetenta nog att 

kommunicera med döende 

barn och dess familj. 

 

 

 

 

 



 

 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Furingsten, L., Sjögren, R., & 

Forsner, M. (2015). Ethical 

challenges when caring for 

dying children. Nursing Ethics, 

22(2), 176-187. 

doi:10.1177/0969733014533234 

 

Sverige  

Var att beskriva 

vårdpersonalens 

erfarenheter av 

att vårda döende 

barn.  

Kvalitativ metod. Fenomenologisk 

design.  

 

Inklusionskriterier:  

legitimerade och icke legitimerade 

sjuksköterskor som någon gång 

under de senaste fem åren hade 

tagit hand om minst ett döende 

barn i samband med pediatrisk 

akutvård, i Sverige. 

Exklusionskriterier: framkommer 

inte. 

Urvalsförfarande & Urval:  

strategiskt urval. legitimerade och 

icke legitimerade sjuksköterskor  

Bortfall: framkommer inte.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

2 legitimerade sjuksköterskor och 

2 undersköterskor deltog i studien.  

Datainsamlingsmetod: kvalitativa 

djupintervjuer. 

Analysmetod:  

analys i fyra steg enligt Giorgi and 

Giorgi metoden.  

Styrkor:  

väl beskriven 

analys, etiska 

överväganden, 

flera citat. 

 

Svagheter: 

otydligt resultat 

som är svårt att 

följa. Svag 

beskrivning av 

urvalsförfarande.  

Sjuksköterskor beskrev vikten av 

att vara medveten om deras egna 

behov, känslor, styrkor och 

begränsningar. Deras erfarenheter 

påtalade att det krävdes mod för att 

kunna stötta föräldrar.  

 

 

 



 

 

 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte   Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Hendricks-Ferguson, V. L., 

Sawin, K. J., Montgomery, K., 

Dupree, C., Phillips-Salimi, C. 

R., Carr, B., & Haase, J. E. 

(2015). Novice Nurses’ 

Experiences With Palliative and 

End-of-Life Communication. 

Journal Of Pediatric Oncology 

Nursing, 32(4), 240-252. 

doi:10.1177/1043454214555196 

 

USA 

Syftet var att beskriva nya 

barncancersjuksköterskors 

erfarenheter och 

perspektiv av 

diskussioner vid livets 

slutskede med 

barnpatienter som har 

cancer, deras föräldrar 

och annan 

sjukvårdpersonal 

 

Kvalitativ metod. 

Empirisk fenomenologisk design.   

 

Inklutionskriterier:  

engelsktalande, registrerade 

sjuksköterskor i USA som jobbade på en 

pediatrisk onkologisk avdelning och hade 

jobbat där mindre än ett år. Måste ha tagit 

hand om minst ett döende barn med 

cancer. 

Exklutionskriterier: framkommer inte.  

Urvalsförfarande & Urval: 

strategiskt urval. Sjuksköterskor valdes ut 

genom en anställningsdatabas. Ett brev 

skickades med en inbjudan att delta i 

studien och uppmanade dem att ta kontakt 

med forskarna för mer information.  

Bortfall: Framkommer inte. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

totalt 14 sjuksköterskor som passade 

kriterierna deltog i studien. Samtliga var 

kvinnor mellan 25-31 år.  

Datainsamlingsmetod: 

fokusgrupper. 

Analysmetod:en fenomenologisk metod i 

8 steg utfördes för att analysera.  

Styrkor:  

trovärdigt 

resultat med 

citat.  

 

Svagheter:  

en av fyra 

fokusgrupper 

syftade till 

att 

presenteras i 

studien.   

Sjuksköterskor 

beskrev att de kände 

sig känslomässigt 

oförberedda och att 

de hade en känsla av 

oro i arbetet med 

döende barn. De 

beskrev en önskan 

om att göra mer för 

barn än vad som är 

möjligt.  

 

Sjuksköterskor 

beskrev vikten av att 

finna stöd hos 

kollegor och i 

vårdteamet.  

 

 



 

 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Inghelbrecht, E., Bilsen, J., 

Pereth, H., Ramet, J., & 

Deliens, L. (2009). Medical 

end-of-life decisions: 

experiences and attitudes of 

Belgian pediatric intensive care 

nurses. American Journal Of 

Critical Care, 18(2), 160-168. 

doi:10.4037/ajcc2009515  

 

Belgien 

Att undersöka 

belgiska  pediatriska, 

intensivsjuksköterskors 

engagemang och attityder 

gentemot medicinska 

beslut som kan ha en viss 

livsförkortande effekt vid 

livets slutskede.  

 

Kvantitativ metod.  

Retrospektiv design.  

 

Inklusionkriterier: Alla sjuksköterskor 

(208st)  på samtliga pediatriska 

intensivvårdsavdelningar i Belgien (7st).  

Exklutionskriterier: 

framkommer inte. 

Urvalsförfarande & Urval: 

strategiskt urval. 2 av 7 avdelningar 

tackade nej till studien. På de resterande 5 

avdelningarna jobbade totalt 141 

sjuksköterskor som tilldelades 

frågeformulären.   

Efter tillstånd av verksamhetschefen gav 

hen ut ett strukturerat frågeformulär till 

varje sjuksköterska. 

Bortfall:  

Externt: 67, Internt: 52 

Beskrivning av slutgiltig studiegrupp: 

89 sjuksköterskor deltog i studien (63%).  

Majoriteten var kvinnor. Större delen av 

deltagarna var under 35 år.  

Datainsamlingsmetod: 

sjuksköterskorna la frågeformuläret i ett 

kuvert i en box. Kuverten hämtades på ett 

bestämt datum då alla frågeformulär 

skulle vara ifyllda.  

Analysmetod:statistisk analys användes.   

Styrkor: 

validitets- 

och 

reliabilitets- 

testade 

instrument, 

tydliga 

tabeller och 

tydlig 

statistik.  

 

Svagheter: 

stort bortfall, 

få deltagare.  

Sjuksköterskor 

har  beskrivit att 

besluttagandet om 

att avsluta 

behandling var det 

viktigaste beslutet, 

sjuksköterskor 

önskade att de blev 

mer involverade i 

dessa beslut. 

Föräldrars roll i 

dessa beslut 

beskrevs som 

viktigt.  

  

Sjuksköterskor hade 

erfarenheter av att 

det var svårt 

att  hantera 

palliativa symtom, 

vilket berodde 

på  begränsad 

utbildning och 

erfarenhet.  

 

 



 

 

 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och 

land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 

MacConnell, G., 

Aston, M., Randel, 

P., & Zwaagstra, 

N. (2013). Nurses' 

experiences 

providing 

bereavement 

follow-up: an 

exploratory study 

using feminist 

poststructuralism. 

Journal Of Clinical 

Nursing, 22(7/8), 

1094-1102. 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2012.04272.x 

 

Kanada 

Att utforska 

erfarenheter 

av 

sjuksköterskor 

som hade 

uppföljning 

med familjer 

efter ett barns 

död eller efter 

ett missfall.   

Kvalitativ metod. Feministisk 

poststrukturalistisk design  

 

Inklusionskriterier:  

samtliga anställda sjuksköterskor på ett 

hälsocenter i Kanada och som hade haft 

uppföljning med minst en familj som förlorat 

ett barn eller med minst en familj som fått 

missfall.  

Exklusionskriterier: 

framkommer ej.   

Urvalsförfarande & Urval: 

strategiskt urval.  

Alla sjuksköterskor fick skriva på ett 

informerat samtycke. 

Bortfall: framkommer inte.  

Beskrivning slutlig studiegrupp : 8 

sjuksköterskor deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: 

innehållsanalys 

Styrkor:  

rätt kontext, 

analyseringen 

utfördes av flera. 

Resultat med 

citat.  

 

Svagheter: 

otydligt 

urvalsförfarande.  

Sjuksköterskor beskrev konflikter med 

arbetsplatsens riktlinjer för att kunna 

ge den vård som familjer behöver.  

 

Sjuksköterskor beskrev flexibilitet 

gentemot familjer som krävande. 

 



 

 

Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 

och land  

Syfte  Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Pearson, H. N. (2013). "You've only 

got one chance to get it right": 

children's cancer nurses' 

experiences of providing palliative 

care in the acute hospital setting. 

Issues In Comprehensive Pediatric 

Nursing, 36(3), 188-211. 

doi:10.3109/01460862.2013.797520 

 

USA 

Syftet med studien 

var att utforska nya 

barnsjuksköterskors 

erfarenheter i att ge 

pediatrisk palliativ 

vård på en akut 

vårdavdelning, för 

att utvärdera 

nuvarande stöd, 

utbildning och 

själslig 

förberedelse. 

Kvalitativ metod, Explorativ design. 

 

Inklusionskriterier:  

Registrerade sjuksköterskor som 

jobbat i minst 2 år med barn. 

Exklusionskriterier:  

framkommer inte 

Urvalsförfarande & Urval: 

strategiskt urval.  

Kontakt skedde via ett 

introduktionsbrev med en inbjudan att 

delta i studien.  

Bortfall: 5 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

7 sjuksköterskor deltog i studien, 

samtliga var kvinnor mellan 22-25 år. 

 

Datainsamlingsmetod: semi-

strukturerade intervjuer.  

Analysmetod 

enligt Strauss & Corbins metod.  

Styrkor: 

tydlig analys 

med tabell.  

Lätt att följa 

resultat. Citat.  

 

Svagheter:  

en av 

forskarna 

jobbade på en 

av 

avdelningarna 

som 

undersöktes.   

Sjuksköterskor beskrev 

vikten av att hantera sina 

egna känslor.  

 

Sjuksköterskor beskrev en 

känsla av ångest på grund 

av att de ville göra familjer 

nöjda.  

 

Sjuksköterskor kände sig 

hjälplösa när de inte kunde 

kontrollera barns symtom.  

 

Sjuksköterskor beskriver 

att de var i behov av mer 

kunskap.   
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