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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Tidigare forskning har visat att palliativ vård av barn är något av det mest 
krävande inom sjuksköterskans yrkesroll. Vid palliativ vård av barn ingår även familjen i 
omvårdnaden och av alla involverade professioner är det sjuksköterskan som spenderar mest 
tid med barnet och familjen. Det ställer ökade krav på sjuksköterskans bemötande, 
kommunikationsförmågor, kunskaper om symtomlindring samt förmåga till samarbete med 
såväl andra professioner som anhöriga. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 
barn i ett palliativt skede. 
Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design baserad på 11 kvalitativa studier. Studiernas 
resultat analyserades enligt en enkel form av innehållsanalys.  
Resultat: Fyra huvudkategorier och tio underkategorier identifierades. Huvudkategorierna 
var: Utmaningar, Emotionella reaktioner, Lindra lidande och Strategier för att orka. Att 
vårda barn i ett palliativt skede visade sig innebära utmaningar och påfrestningar för 
sjuksköterskan emotionellt. Känslor av sorg, frustration, hopplöshet och skuld visade sig vara 
vanligt förekommande men även positiva känslor såsom inspiration och tillfredsställelse 
beskrevs.  
Slutsats: Sjuksköterskorna beskrev svårigheter i att vårda barn i ett palliativt skede. De 
övergripande svårigheterna som togs upp var att sätta upp gränser, kommunicera med 
familjen och att hantera de emotionella reaktioner som uppstod. För att kunna hantera de 
emotionella påfrestningar som arbetet medförde var det viktigt för sjuksköterskorna att hitta 
sina egna individuella strategier.  
 
Nyckelord: Barn, erfarenheter, palliativt skede, sjuksköterska, vårda.  
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1. Inledning 
Av de antal människor som avlider i Sverige varje år utgörs mindre än en procent av barn och 
ungdomar under 18 år. Trots det låga procenttalet handlade det år 2010 om cirka 560 barn 
och ungdomar (Socialstyrelsen, 2013). Av alla yrkesgrupper som är involverade i den 
palliativa omvårdnaden av barn är det sjuksköterskan som spenderar allra mest tid med barnet 
och dess familj (Friedrichsen, 2005). Barn ska inte dö (Morgan, 2009) och att vårda ett barn 
som befinner sig i livets slutskede anses vara något onaturligt och därmed även något av det 
mest påfrestande inom sjuksköterskans yrkesroll (Harrington Jacobs, Ferrell, Virani & 
Malloy, 2009). Det ställer höga krav på att sjuksköterskan besitter kunskaper om såväl god 
omvårdnad som strategier för att hantera de påfrestningar som arbetet medför (Kain, 2006; 
Morgan, 2009).  
 
2. Bakgrund 
2.1 Barns utveckling för en god omvårdnad 
Enligt artikel 1 i FN:s barnkonvention avses ett barn vara varje människa som är under 18 år 
(SFS 1990:20). Barn och ungdomars utveckling från födseln och fram tills dess att de blir 
myndiga vid 18 års ålder delas in i olika faser (Enskär & Golsäter, 2014). Kunskap om 
fasernas innebörd är av betydelse för att sjuksköterskan i vårdmötet ska kunna kommunicera 
med barnet och ge god omvårdnad. Ett barn som är under tre år befinner sig i en fas där det 
inte har någon uppfattning av vad varken sjukdom eller död innebär. I åldersspannet mellan 
fyra och sex år befinner sig barnet i en fas där det uppfattar sjukdom som ett straff utan att 
förstå innebörden av död (ibid.). Successivt som barnet blir äldre ökar förståelsen för hälsa 
och sjukdom samtidigt som medvetenheten om att döden är oåterkallelig infinner sig och 
fasernas gränser blir något suddiga. Slutligen kommer barnet till den fas där det förstår 
innebörden av såväl sjukdom som död. Med en ökad förståelse kommer även ett ökat behov 
av information, respekt, delaktighet och kunskap om vad som sker och kommer att ske 
(ibid.). Något som är viktigt att ta i beaktande är barnets mottaglighet för information. Att ge 
ett barn information som inte är mottagligt för det eller aktiv i en dialog innebär inte 
nödvändigtvis att behovet av information tillgodoses (Lambert, Glacken & McCarron, 2010). 
Det är av vikt att sjuksköterskan kan anpassa kommunikationen utifrån kontexten, var i 
utvecklingen barnet befinner sig samt hur aktivt och mottagligt barnet är (ibid.). 
 
2.2 Palliativ vård  
Ordet “palliativ” härstammar ur ordet “palliera” vilket innebär “att bemantla” och “att 
tillfälligt lindra”. Palliativ anger inriktningen på vården och används som beteckning för vård 
i livets slutskede (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Vårdandet avser hela människan 
och dennes familj (Friedrichsen, 2005). World Health Organization (WHO, 2018) definierar 
palliativ vård som en ansats till att öka livkvalitetén för patienter och närstående genom att 
förebygga och lindra lidande fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Det övergripande 
målet inom den palliativa vården är alltid att främja välbefinnande hos patienten (Jakobsson 
et al., 2014). För att göra det möjligt bör vården främst koncentreras på symtomlindring 
snarare än på grundsjukdomen och dess behandling (ibid.).  
 
Den palliativa vården kan delas upp i två olika faser - en tidig inledande fas och en senare 
avslutande fas (Socialstyrelsen, 2013). I den tidiga fasen är syftet att genomföra insatser som 
främjar en högre livskvalitet under behandlingen samt att säkerställa att livsförlängande 
behandling fortfarande är lämplig ur ett patientperspektiv. Den tidiga fasen kan vara lång och 
pågå under många år. Den senare fasen är ofta kortare och syftar istället till att lindra lidande 
och främja en hög livskvalitet för såväl patient som närstående. Övergången, den så kallade 
brytpunkten, mellan de två faserna är inte alltid självklar och det kan vara svårt att fastställa 
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tidpunkten för när vården ska övergå från att vara livsförlängande till att vara lindrande 
(ibid.).  
 
2.3 Palliativ vård för barn 
Liksom inom palliativ vård för äldre finns det inom den palliativa vården för barn behov av 
en familjecentrerad omvårdnad och god symtomlindring för att lindra lidande och öka 
livskvalitet (Hill & Coyne, 2012). Barn inom den palliativa vården behöver, likväl som 
vuxna, vårdas utifrån de individuella behov som finns. Särskilt viktigt inom den palliativa 
omvårdnaden av barn är att sjuksköterskan besitter kunskap om och kompetenser i att 
kommunicera med barn (Socialstyrelsen, 2013). WHO (2018) definierar palliativ vård av 
barn som en total omvårdnad av barnets kropp och själ såväl som stöd åt barnets familj. Det 
definieras som en vård som börjar när sjukdomen är diagnostiserad och fortsätter under hela 
barnets livstid oavsett om barnet får kurativ behandling eller ej (ibid.). Vid palliativ vård av 
barn fokuserar vården inte lika mycket på döden som vid palliativ vård av äldre utan mer på 
välbefinnande och ökad livskvalitet för barnet (Hill & Coyne, 2012). Den palliativa vården 
fortsätter även efter barnets bortgång och fokuserar då på stöd för familjen (ibid.). Ett mål 
med den palliativa vården är att barnet under omständigheterna ska kunna leva ett så normalt 
liv som möjligt då svårt sjuka barn i de flesta fall har glädje av att leka, träffa vänner, gå i 
skolan eller utföra andra aktiviteter som på något sätt upprätthåller en form av normalitet 
(WHO, 2018). Det handlar om att hjälpa barnet och familjen att hantera det medicinska 
tillståndet samtidigt som barnet i största möjliga mån lever sitt liv så som det alltid har levts 
(Hill & Coyne, 2012).  
 
2.4 Sjuksköterskans funktion inom den palliativa vården 
Inom den palliativa vården samverkar flera olika professioner, däribland läkare, 
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och sjuksköterskor. Teamsamverkan mellan de 
olika professionerna är en förutsättning för att god palliativ vård ska kunna ges (Nationella 
rådet för palliativ vård, u.å).  
 
Centralt för sjuksköterskan inom den palliativa vården är att så långt det är möjligt behandla 
och agera i patientens och de närståendes intresse (Hagan, Xu, Lopez & Bressler, 2017). 
Sjuksköterskans funktion i den palliativa vården handlar om att stötta och stärka patienten, 
besitta kunskaper om symtomlindring, medicinsk teknik och existentiella frågor (ibid.). 
Sjuksköterskan står för en relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande 
insats där sjuksköterskan utgör den så kallade “spindeln i nätet” (Friedrichsen, 2005).  
 
Att bygga upp förtroendefulla relationer till såväl patient och närstående är en stor del av 
sjuksköterskans arbete inom den palliativa vården (Friedrichsen, 2005). För att det ska vara 
möjligt måste sjuksköterskan kunna möta patienten där patienten är samt gå in i patientens 
situation där gemensamma nämnare kan återfinnas. På så sätt kan ett band mellan 
sjuksköterskan och patienten knytas. Patienten ska ses som en person och inte endast en 
patient. Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient bör kännetecknas av balans och 
empati utan att sjuksköterskan förlorar sin objektivitet och professionalitet (ibid.).  
 
Sjuksköterskans kanske viktigaste funktion inom den palliativa vården är den stödjande 
rollen (Friedrichsen, 2005). Många gånger kan den stödjande funktionen innebära att helt 
enkelt vara närvarande snarare än att samtala eller utföra omvårdnadshandlingar. Det kan 
handla om en tyst gemenskap, en kommunikation utan ord, där patienten får känna sig sedd 
och uppmärksammad. Lika viktig är den uppmuntrande och underlättande delen vilken 
fokuserar på att hjälpa patienten och dennes närstående att ta tillvara på de möjligheter och 
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glädjeämnen som återstår i livet. Det är även viktigt att sjuksköterskan försöker underlätta för 
patienten och närstående att se det friska hos den sjuke och att försöka skapa verktyg för 
patienten att förverkliga de önskningar som finns. Sjuksköterskan behöver visa en följsamhet 
och anpassa omvårdnaden utifrån patienten samt visa ödmjukhet och respekt för patientens 
upplevelse (ibid.).  
 
2.5 Familjecentrerad omvårdnad 
Familjecentrerad omvårdnad innebär att fokus läggs på familjen och dess betydelse för 
patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt att familjen ses som ett system (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2015). Vad som definieras som familj och vilka som ingår i familjen 
kan endast avgöras av familjen själv. Utgångspunkten inom familjecentrerad omvårdnad är 
att det finns känslomässiga band mellan familjemedlemmarna. Den självdefinierade familjen 
bör ses som ett system där en del påverkar övriga delar, det vill säga att ohälsa hos en 
medlem inom familjen även påverkar övriga medlemmar. Familjen kan både öka och minska 
välbefinnande eller lidande och spelar därför en betydande roll inom omvårdnaden. Det är 
viktigt att familjemedlemmarna bemöts som en enhet och tillåts vara delaktiga i beslut som 
påverkar deras livssituation (ibid.). Delaktigheten blir särskilt viktig inom den palliativa 
vården av barn då föräldrarna ofta känner osäkerhet, hopplöshet och ångest kring situationen 
(Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2004). Föräldrarnas roller förändras vilket 
skapar förvirring och en känsla av att mista kontrollen. Genom information, undervisning och 
uppmuntran från sjuksköterskan kan föräldrarna återta kontrollen över situationen och på så 
sätt vara ett bättre stöd för sitt barn (ibid.).  
 
2.6 Lidande 
Verbet ”att lida” innebär att genomlida eller utstå någonting (Arman, 2017). Lidande är ett 
begrepp som i många fall associeras med något negativt, en mörkare sida av existensen. Det 
kan anses stå i motsats till välbefinnande och är ett kärnbegrepp inom vårdvetenskapen då det 
hör till alla vårdande verksamheters hjärta. Med lidande kommer även medlidande, en 
naturlig reaktion av omsorg hos den som står bredvid och ser på. För personal som arbetar 
inom hälso- och sjukvården är medlidande något ofrånkomligt (ibid.). Att känna medlidande 
handlar om att bli berörd och kräver att sjuksköterskan sätter sin egen bekvämlighet på spel 
då sjuksköterskan möter, utmanar och accepterar sina egna känslor för att vara kvar med 
patienten i det som kan kännas svårt. Det handlar om en form av etisk akt och hållning där 
engagemang och tillgänglighet hos sjuksköterskan kommer till uttryck (Wiklund Gustin, 
2017). 
 
2.7 Problemformulering 
Palliativ omvårdnad ingår i en sjuksköterskas arbetsuppgifter och ställer krav på 
sjuksköterskans bemötande, kommunikationsförmågor, kunskaper om symtomlindring samt 
förmåga till samarbete med såväl andra professioner som anhöriga. Enligt tidigare forskning 
är palliativ vård av barn något av det mest krävande inom sjuksköterskans yrkesroll då vård 
av döende barn anses vara onaturligt. Vid palliativ vård av barn ingår även familjen i 
omvårdnaden och det är sjuksköterskan som spenderar mest tid med barnet och familjen 
vilket kan vara påfrestande psykiskt och emotionellt. När ett barn avlider fortsätter den 
palliativa omvårdnaden för den efterlevande familjen och sjuksköterskan förväntas stötta och 
trösta familjen, arbetsuppgifter som kan vara påfrestande för sjuksköterskan.  
 
Genom en sammanställning av tidigare forskning kommer en överskådlig bild av 
sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede framträda. En översikt av 
tidigare forskning gör det således möjligt att identifiera behov av strategier för sjuksköterskan 
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att använda sig av i sitt arbete vilket skulle kunna förbättra vården för såväl barnet som 
familjen.  
 
3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn i ett 
palliativt skede.  
 
4. Metod  
4.1 Design 
Studiens design var en deskriptiv litteraturstudie, vilket innebär att studiens resultat är en 
sammanställning av tidigare forskningsresultat vilka söktes fram genom en systematisk 
litteratursökning (Kristensson, 2014).  
 
4.2 Sökstrategi 
Litteratursökningarna genomfördes som databassökningar i de tre databaserna Cinahl, 
Medline och PsycInfo. Enligt Kristensson (2014) bör nyckelbegrepp identifieras och 
specifika sökord användas för att sökningen ska resultera i relevant litteratur. Sökord 
identifierades utifrån det formulerade syftets nyckelbegrepp; “barn”, “erfarenheter”, 
“palliativt skede”, “sjuksköterska” och “vårda”. För att sökningen skulle bli så bred som 
möjligt identifierades även synonymer till sökorden. Sökorden översattes till engelska med 
Svensk MeSH och söktes därefter fram som ämnesord i respektive databas. De sökord som 
inte gick att finna som ämnesord i de olika databasernas ämnesordlistor söktes som fritext 
med trunkering för att täcka in olika varianter av ordet och därmed generera ett mer 
omfattande resultat (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Likartade sökord söktes med den booleska operatorn OR och samlades i ett sökblock vilket 
representerade de aktuella sökorden för varje nyckelbegrepp. Totalt genererade sökningarna 
fyra olika sökblock (se Tabell 1). Därefter användes operatorn AND mellan de olika 
sökblocken för att begränsa sökningen och göra sökningens resultat smalare (Forsberg & 
Wengström, 2016). 
 
Tabell 1. Översikt av sökord inom respektive databas och sökblock 
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De avgränsningar som gjordes var att studierna skulle vara peer-reviewed, skrivna på 
engelska, publicerade inom en 11-årsperiod samt innefatta barn i åldrarna 2 till 18 år. Genom 
att formulera nämnda avgränsningar säkerställdes att de vetenskapliga studier som söktes 
fram var aktuella, behandlade rätt målgrupp samt var vetenskapligt förankrade (Kristensson, 
2014).  
 
4.3 Urval  
De inklusionskriterier som formulerades var att studierna skulle beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter, uppfattning eller upplevelser av palliativ vård av barn upp till 18 år samt vara 
kvalitativa. Studier som exkluderades var bland annat de som handlade om familjens 
perspektiv, specialistsjuksköterskor eller andra professioner inom hälso- och sjukvården samt 
studier med kvantitativ metod.  
 
Till en början granskades studiernas titlar för att på ett överskådligt sätt sortera ut vilka 
studier som kunde tänkas vara relevanta och svara mot litteraturstudiens syfte. Sammanlagt 
lästes 552 titlar. Därefter lästes abstrakten på de studier som klarat den första gallringen, 
totalt lästes 80 abstracts varefter 36 studier sparades ner för en mer ingående granskning. De 
36 studier som sparades ner lästes av författarna på varsitt håll. Därefter valdes 15 studier ut 
för att genomgå en sista gallring och slutligen valdes 10 studier ut. Sökningens steg redovisas 
i bilaga 1, sökmatris.  
 
Även en manuell sökning gjordes där utvalda studiers referenslistor granskades. De 
referenser som ansågs vara relevanta och svara mot det formulerade syftet söktes upp och 
granskades. Den manuella sökningen genererade i ytterligare en studie till litteraturstudiens 
resultat.  
 
4.4 Värdering 
Enligt Kristensson (2014) är det viktigt att litteraturen som ska ingå i en studie genomgår en 
noggrann kritisk granskning i flera steg för att säkerställa studiernas kvalitet, det vill säga 
deras trovärdighet. Samtliga 11 studier granskades kritiskt och värderades utifrån Forsberg 
och Wengström (2016) checklista för kvalitativa studier. Samtliga punkter i checklistan 
bedömdes men särskilt fokus lades på granskning av studiernas syften, urvalsförfaranden, 
datainsamlingsmetoder, analysmetoder samt resultatens trovärdighet. Då litteraturstudiens 
syfte var att undersöka sjuksköterskor erfarenheter var det viktigt att de studier som 
granskades använde sig av lämpliga metoder för att samla in och analysera data. 
Granskningarna gjordes enskilt varefter resultaten jämfördes och diskuterades gemensamt. 
Av de studier som valts ut och värderats bedömdes samtliga hålla en god kvalitet och ingen 
studie exkluderades.  
 
4.5 Bearbetning och analys 
Studierna granskades och analyserades genom en enkel form av innehållsanalys, utan 
kondensering, vilken fokuserar på att identifiera likheter och olikheter i texter (Forsberg & 
Wengström, 2016). Först lästes studierna igenom separat och meningsbärande enheter som 
ansågs svara mot syftet togs ut. Därefter jämfördes uttagna meningsbärande enheter för att 
urskilja likheter och olikheter och konsensus nåddes om vilka meningsbärande enheter som 
svarade mot syftet. De meningsbärande enheterna som valts ut sorterades utifrån innehåll 
vilket resulterade i följande huvudkategorier; Utmaningar, Emotionella reaktioner, Lindra 
lidande och Strategier för att orka. Under huvudkategorierna identifierades sedan tio 
underkategorier (se Tabell 2).  
 



 

 

   6 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Enligt lagen om etikprövning (SFS 2003:460, 7 §) får forskning endast bedrivas om den kan 
utföras med respekt för människovärdet. Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, u.å) beskriver 
fyra grundläggande huvudkrav som forskning bör uppfylla för att vara etiskt försvarbar; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.).  
 
En uppsats på grundläggande nivå behöver inte genomgå någon formell etisk prövning 
(Kristensson, 2014). Det innebär inte att uppsatsen inte bör ha ett etiskt förhållningssätt eller 
granskas kritiskt. Under hela processen har ett etiskt och kritiskt förhållningssätt varit 
närvarande. Samtliga 11 studier som inkluderades i resultatet hade godkännanden från etiska 
kommittéer vilket var viktigt då studierna inkluderade människor och berörde känsliga 
samtalsämnen och uppgifter (Kjellström, 2017). Således förutsattes att studierna tog hänsyn 
till och uppfyllde de fyra grundläggande kraven.  
 
Samtliga sökningar som gjorts och studier som använts till resultatet har redovisats. All 
information som bedömdes svara mot studiens syfte har tagits med för att undvika oredlighet 
och säkerställa att resultatet blir så korrekt som möjligt (Kjellström, 2017). Genom att läsa 
igenom allt material separat har en objektivitet bibehållits. 
 
5. Resultat 
Resultatet baseras på 11 vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Studierna var 
genomförda i Australien (n=2), Malaysia (n=1), Nordirland (n=2), Skottland (n=1) och USA 
(n=5). Totalt 156 sjuksköterskor medverkade i studierna varav fem var män. Åldern på 
studiedeltagarna varierade mellan 23 och 63 år och arbetslivserfarenheten inom sjukvården 
varierade mellan 1 och 44 år. Analys av studiernas resultat genererade fyra huvudkategorier 
och tio underkategorier vilka redovisas i resultatet (se Tabell 2). Under varje huvudkategori 
har en summering av kategorins innehåll gjorts.  
 
Tabell 2. Översikt av resultatets kategorier och underkategorier  

 
 
 
5.1 Utmaningar 
Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede var att de dagligen 
ställdes inför utmaningar i att kommunicera med såväl barnet som familjen och att sätta upp 
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och bibehålla professionella gränser. De beskrev även att de erfor sig ha bristande kunskaper 
relaterade till dålig förberedelse och lite utbildning om barn och palliativ vård vilket 
medförde svårigheter i omvårdnaden av både barnet och familjen.  
 
5.1.1 Dålig förberedelse och bristande utbildning  
Sjuksköterskorna som vårdade barn i ett palliativt skede kände sig inte tillräckligt förberedda 
eller utbildade inom området. De menade att utbildning om barn och palliativ vård av barn 
brast både under utbildningstiden men även på arbetsplatsen efter avslutad grundutbildning 
(Kellogg, Barker & McCune, 2014). Sjuksköterskornas erfarenhet var att deras enda 
utbildning inom området var deras praktiska erfarenhet från arbetsplatsen (ibid.) och 
efterfrågade mer utbildning för att förbättra sina kunskaper (Chong & Abdullah, 2017). 
Känslan av att inte ha tillräckligt med utbildning och kunskaper inom området gjorde att 
många sjuksköterskor kände sig osäkra inför att agera självständigt (Hendricks-Ferguson et 
al., 2015). Särskilda svårigheter som sjuksköterskor erfor handlade om symtom- och 
smärtlindring för barnet, identifiering av tecken på att döden närmade sig och dåligt 
självförtroende i omvårdnaden av barnet (ibid.). De beskrev även svårigheter i hur de skulle 
vårda barnet efter att det gått bort på ett sätt som var respektfullt och tog familjens behov i 
beaktande (ibid.).  
 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att bristfälliga kunskaper och dålig förberedelse även hade 
en negativ inverkan på kommunikationen med familjen (McConnell & Porter, 2017). De 
beskrev att det var nödvändigt att besitta särskilda kommunikationsfärdigheter för att kunna 
ge en god omvårdnad till såväl barnet som familjen (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte kände sig redo att på egen hand samtala om svåra ämnen 
med familjen. Osäkerheten medförde att de inte kände att de kunde hjälpa familjen att 
förbereda sig för vad som skulle hända, svara på deras frågor eller vara ett känslomässigt stöd 
inför, under och efter barnets bortgång (ibid.).  
 
Flertalet sjuksköterskor uttryckte att det inte enbart var de teoretiska och praktiska 
kunskaperna som blev lidande när utbildningen var bristfällig utan även kunskaperna om den 
emotionella påverkan arbetet hade på sjuksköterskorna (Kellogg et al., 2014). De beskrev att 
de var emotionellt oförberedda på de känslor som uppstod både under vårdtiden men även 
efter barnets bortgång (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Reid, 2013). Svårigheterna med att 
förbereda sig för och hantera de känslomässiga aspekterna av arbetet ansågs vara ett problem. 
Sjuksköterskorna beskrev att mer utbildning inom området skulle kunna medföra en mer 
effektiv hantering av de egna känslorna (Kellogg et al., 2014).  
 
5.1.2 Sätta upp och korsa gränser 
’Gränser’ definierades som att balansera på en fin linje mellan att vara professionell och 
personlig med barnet och familjen (Cook et al., 2012). Många sjuksköterskor ansåg att 
förmågan att kunna sätta tydliga gränser var viktig för att de skulle kunna utföra sitt arbete 
utan att bli allt för känslomässigt involverade (Cook et al., 2012; Curcio, 2017). Andra 
sjuksköterskor menade att ordet gränser indikerade att sjuksköterskan “inte brydde sig om 
patienten” rent emotionellt - att sjuksköterskan saknade empati och inte kunde ge tillräckligt 
god omvårdnad (Cook et al., 2012). Med vissa familjer var det nödvändigt att ha mer tydliga 
gränser än med andra för att sjuksköterskorna skulle kunna hålla ett visst emotionellt avstånd 
och på så sätt kunna fortsätta sitt arbete och samtidigt förebygga utbrändhet (Cook et al., 
2012; Curcio, 2017). Sjuksköterskor som arbetat ett par år beskrev hur de tidigt i sin karriär 
upplevde att gränserna varit svårdefinierade och att de då varit mer känslomässigt 
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involverade i barnet och familjen men att de med tiden hittade sin egna professionella gräns 
vilket underlättade deras arbete (Cook et al., 2012).  
 
Svårigheterna i att sätta upp tydliga gränser medförde att många sjuksköterskor beskrev att de 
ibland korsade dem genom att bli vänner med familjen, komma dem nära och känna sig som 
en ‘pseudo-medlem’ i familjen (Reid, 2013; Stayer & Lockhart, 2016). De beskrev att trots 
att de fått lära sig att inte fästa sig vid barnet eller familjen så var det ibland omöjligt att inte 
göra det (Curcio, 2017). Deras erfarenhet var att det kändes lättare att vårda patienter som 
inkom på grund av trauman då det sällan fanns tid att utveckla en relation till familjen (ibid.). 
I flera fall beskrev sjuksköterskorna att deras relation till barnet och familjen medförde att de 
ofta “gjorde det lilla extra” (McCloskey & Taggart, 2010) och att de gång på gång korsade 
den professionella gränsen för att kunna ge, enligt dem själva, god omvårdnad (Cook et al., 
2012). Vissa ansåg det vara opassande då sjuksköterskans egna känslor och reaktioner kunde 
påverka familjens sista tid med barnet negativt (Curcio, 2017).  
 
Konsekvenserna av att utveckla en relation med barn och familj som sträckte sig över 
gränserna drabbade många sjuksköterskor hårt när barnet avled (McCloskey & Taggart, 
2010). Vissa sjuksköterskor hade svårare att släppa taget om barnet och familjen än andra 
(Cook et al., 2012) vilket resulterade i känslor av förlust och sorg (McCloskey & Taggart, 
2010) som kunde följa sjuksköterskan under lång tid framöver (Hendricks-Ferguson et al., 
2015).  
 
5.1.3 Kommunicera med barnet och familjen  
Sjuksköterskors erfarenheter var att kommunikationen med barn och ungdomar var mer 
utmanande och tog längre tid än kommunikation med vuxna (Chong & Abdullah, 2017). Den 
krävde mer tanke och färdigheter då barn och ungdomars tankar och handlingar upplevdes 
mindre logiska och mer emotionella än vuxnas. Ord och meningar behövde därför vara enkla 
(ibid.). Att diskutera döden och döendet med barn och ungdomar upplevdes utmanande, inte 
bara för att det krävde mer tanke och färdighet, utan även för att sjuksköterskorna behövde ta 
hänsyn till och respektera föräldrarnas tillåtelse och önskningar (Chong & Abdullah, 2017; 
Stayer & Lockhart, 2016).  
 
Även kommunikationen med familjen beskrevs många gånger vara en utmaning såväl 
praktiskt som emotionellt (McConnell & Porter, 2017). Något som beskrevs vara svårt för 
sjuksköterskorna var ärlighet, särskilt när familjen ställde frågor om vad de själva hade gjort 
om det var ombytta roller (Stayer & Lockhart, 2016). Sjuksköterskorna beskrev även 
svårigheter med ärlighet när det fanns en allmän kännedom om barnets försämrade tillstånd 
men en osäkerhet om föräldrarnas och barnets förståelse och acceptans (Hendricks-Ferguson 
et al., 2015). Flera refererade till “elefanten i rummet” där sjukvårdspersonalen samtalade om 
allt förutom det som egentligen var i fokus; barnets tillstånd och försämrade prognos (Stayer 
& Lockhart, 2016). Sjuksköterskor beskrev att det var svårt att svara rakt och ärligt när 
föräldrarna ställde frågor om barnets prognos då många sjuksköterskor tyckte sig veta vad 
familjen ville höra (Hendricks-Ferguson et al., 2015). De visste samtidigt att ett ärligt svar i 
många fall skulle ta familjens sista hopp ifrån dem, något som i sin tur väckte känslor av 
skuld (Stayer & Lockhart, 2016).  
 
När det handlade om att diskutera barnets tillstånd och prognos ansåg de flesta sjuksköterskor 
att det var viktigt att hålla barnet i centrum och fokusera på barnet som en levande individ 
med en egen livsvärld (Bloomer, O’Connor, Copnell & Endacott, 2015). Det fanns behov av 
att erkänna och respektera barnet som en egen person (Bloomer, Endacott, Copnell & 
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O’Connor, 2015). Om så var lämpligt skulle barnets röst göras hörd och barnets egna tankar 
och beslut respekteras, särskilt då flera sjuksköterskors erfarenhet var att barnet i många fall 
var mer förstående och insatt i situationen än vad föräldrarna förstod (Stayer & Lockhart, 
2016). Genom att hålla barnet och dess livsvärld och önskningar i fokus vid samtal var 
erfarenheten att diskussioner och beslut om livets slutskede upplevdes mer positiva av såväl 
sjuksköterskor som familjen (Bloomer et al., 2015b). Det fanns dock de fall där föräldrarna 
av olika orsaker inte var ärliga mot sina barn om deras tillstånd vilket medförde svårigheter 
för sjuksköterskorna. Då barn inte är myndiga är det vårdnadshavarna som har sista ordet och 
möjligheten att respektera och möta barnets egna önskningar försvårades för 
sjuksköterskorna, något som väckte känslor av frustration och hjälplöshet (Chong & 
Abdullah, 2017; Hendricks-Ferguson et al., 2015).  
 
5.2 Emotionella reaktioner 
Att vårda barn i ett palliativt skede beskrevs av sjuksköterskorna som känslosamt. De erfor 
hur det dagligen uppkom känslor av orättvisa, frustration och sorg över att ett barn inte skulle 
få leva sitt liv. Även känslor av tillfredsställelse beskrevs då de erfor sig göra skillnad genom 
sitt arbete och de inspirerades av barnet och familjen som i svåra tider lyckades behålla en 
positiv inställning. Stress var en vanligt förekommande känsla och moralisk stress uppgavs 
som oundvikligt i sjuksköterskornas arbete.  
 
5.2.1 Inspiration och tillfredsställelse  
De flesta sjuksköterskor fick kämpa med insikten om att barnet skulle dö samtidigt som den 
väckte känslor av humanitet och medlidande (Curcio, 2017). De erfor sig berörda över och 
beundrade hur barnet och familjen hanterade den svåra situationen de befann sig i (Chong & 
Abdullah, 2017). Flera sjuksköterskor beskrev att de många gånger kände sig inspirerade av 
den styrka de såg hos barnen och att även ett litet leende hos ett döende barn var en 
inspiration (Curcio, 2017). Att bli inspirerad av människor i deras mest sårbara ögonblick 
hjälpte sjuksköterskorna att identifiera och prioritera vad som var viktigt i livet (ibid.).  
 
Trots de sorgliga omständigheterna som var en oundviklig del av arbetet beskrev 
sjuksköterskorna att arbetet var givande och att det mest positiva med deras arbete var 
upplevelsen av att göra skillnad (McConnell & Porter, 2017). De uppgav att varje barn och 
familj lärde dem något nytt och att de utvecklades och växte in i sin yrkesroll mer och mer för 
varje arbetspass (Chong & Abdullah, 2017). Många sjuksköterskor beskrev en stolthet i att 
vårda barnet och familjen i en svår, privat och förkrossande tid i livet (Reid, 2013). De talade 
om det unika i omvårdnaden och hur omvårdnaden gav dem en känsla av att göra skillnad 
genom att göra livet bättre för barnet snarare än att bara förlänga det (Bloomer et al., 2015b; 
McConnell & Porter, 2017). Möjligheterna att ge en individualiserad omvårdnad, göra slutet 
lättare, lindra barnets symtom och stötta familjen skapade känslor av tillfredsställelse hos 
sjuksköterskorna (McConnell & Porter, 2017). De beskrev ett starkt engagemang i att ge en 
god, värdig och meningsfull omvårdnad till barnet och familjen såväl i livets slutskede som 
efter barnets bortgång (Hendricks-Ferguson et al., 2015).  
 
5.2.2 Hopplöshet och sorg  
Att vårda barn i ett palliativt skede väckte känslor av sorg, frustration, ilska och hjälplöshet 
hos många sjuksköterskor (Kellogg et al., 2014). Det fanns även de sjuksköterskor som 
beskrev känslor av skuld för att de inte kände känslor som de “borde känna” när en patient 
avled (Cook et al., 2012). Att vårda ett döende barn sågs som en del av jobbet trots att det var 
känslomässigt krävande (Stayer & Lockhart, 2016).  
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I ett yrke där fokus normalt ligger på att bota upplevdes det av vissa sjuksköterskor vara svårt 
att döden var oundviklig vilket framkallade känslosam smärta hos sjuksköterskorna (Kellogg 
et al., 2014). Att ett barn var döende och inte skulle få leva sitt liv beskrevs som orättvist och 
svårt att greppa för sjuksköterskorna då det fanns en uppfattning om att barn inte ska dö 
(Curcio, 2017).  En gemensam syn var att barn är individer som ska leva aktiva, friska och 
lyckliga liv (ibid.). De sågs som oskyldiga och döden sågs som något som inte borde inträffa 
under barndomen. Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var onaturligt att vårda ett döende 
barn och att det väckte känslor av sorg, frustration, orättvisa och meningslöshet (ibid). 
Vetskapen om att sjuksköterskorna inte kunde förändra situationens utgång framkallade även 
känslor av sårbarhet (Kellogg et al., 2014). Flera sjuksköterskor beskrev hur de investerade 
tid, omsorg och känslor i ett barn som sedan försvinner och att det i många fall innebar en 
svår förlust för dem (ibid.). De beskrev tomheten efter ett barns bortgång som ett vakuum och 
att de förödande känslorna av sorg, smärta och hopplöshet hade en stor känslomässig 
påverkan på dem (Kellogg et al., 2014).  
 
Flera sjuksköterskor beskrev hur ett barns bortgång i vissa fall påverkade dem personligen 
även långt efter att dödsfallet inträffat, särskilt om det var deras första dödsfall (Cook et al., 
2012; Hendricks-Ferguson et al., 2015). Att stå bredvid och se familjen förlora sitt barn 
beskrevs som överväldigande för många sjuksköterskor (Chong & Abdullah, 2017; Stayer & 
Lockhart, 2016) och de fick kämpa hårt med sina egna känslor och reaktioner både innan och 
efter barnets bortgång (Curcio, 2017). Känslor av skuld och ånger kunde uppkomma långt  
efter att barnet gått bort trots att sjuksköterskan visste att allt som kunde göras för patienten 
hade gjorts (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Särskilt påverkade blev de sjuksköterskor som 
själva hade barn eller barn i sin närhet som var i samma ålder som det döende barnet (Chong 
& Abdullah, 2017).   
 
5.2.3 Stress  
Att vårda barn och familj i ett palliativt skede associerades med stress för sjuksköterskan 
(McCloskey & Taggart, 2010). Att bemöta föräldrar med orimliga förväntningar och 
respektera beslut som sjuksköterskorna visste inte var i barnets bästa var prövande för många 
(Chong & Abdullah, 2017; Stayer & Lockhart, 2016). En god relation med familjen 
värderades högt och ansågs vara tillfredsställande varför avsaknaden av en god relation till 
familjen erfors vara en stressor (McCloskey & Taggart, 2010). En annan stress som beskrevs 
av sjuksköterskorna var den moraliska stressen som uppstod när de skulle vara barnets 
advokat och samtidigt respektera föräldrarna som inte alltid delade sjuksköterskornas 
uppfattning. En problematisk relation mellan sjuksköterska och familjen resulterade ofta i 
frustration och ilska mot sjuksköterskan vilket förvärrade den moraliska stressen hos 
sjuksköterskorna ytterligare (ibid.). Flera sjuksköterskor beskrev ett överväldigande behov av 
att “försöka göra allting bättre för alla” (Kellogg et al, 2014) och menade på att den moraliska 
stressen förvärrades när de erfor att vården av barnet och familjen inte var tillräckligt god 
(McCloskey & Taggart, 2010).  
 
Flertalet sjuksköterskor lyfte fram ambivalensen i att vårda ett barn trots att det var uppenbart 
att barnet led av det (Curcio, 2017). Ofta ifrågasatte sjuksköterskorna om vården var etiskt 
försvarbar eller om den orsakade mer smärta och lidande för barnet (Curcio, 2017; Stayer & 
Lockhart, 2016). Vetskapen om att barnet i vissa fall fick utstå behandlingar och omvårdnad 
som orsakade smärta och lidande trots vetskapen om att barnet var nära döden väckte känslor 
av frustration, ångest och moralisk stress hos sjuksköterskorna (Bloomer et al., 2015b).  
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Ytterligare faktorer som orsakade stress hos sjuksköterskorna var arbetsbelastning, 
omöjligheten att förutse arbetsdagens förlopp och administrativa uppgifter som tog tid från 
omvårdnaden. Även bemötande av krav som ställdes och en korrekt prioritering av 
arbetsuppgifter beskrevs som stressande (McCloskey & Taggart, 2010). Likväl som inom 
övriga delar av sjukvården beskrev sjuksköterskorna att brist på personal och begränsade 
ekonomiska resurser påverkade deras arbete negativt vilket framkallade stress (ibid.).  
 
Den stress sjuksköterskor erfor på arbetet påverkade dem både professionellt och personligt 
(McCloskey & Taggart, 2010) och trots att många försökte att inte ta med sig arbetet hem så 
var det i princip omöjligt att inte göra det (Stayer & Lockhart, 2016). Flera sjuksköterskor 
beskrev en oförmåga att “slå av” och att de “absorberade familjens stress”. De tog med sig 
stress och ångest från arbetet och in i det privata livet vilket upplevdes sakta bryta ner dem 
psykiskt (McCloskey & Taggart, 2010).  
 
5.3 Lindra lidande 
Sjuksköterskorna beskrev hur deras högsta prioritet var att barnet under sin sista tid i livet 
skulle vara smärtfritt och att miljön var behaglig för att barnet skulle känna trygghet och lugn. 
Erfarenheten var att deras roll skiftade ju närmare döden barnet kom då allt mer fokus 
hamnade på familjen och att lindra deras lidande. Det var viktigt att ge barnet och familjen så 
mycket tid tillsammans som möjligt och att barnet presenterades på ett sätt som framhöll det 
friska hos barnet.  
 
5.3.1 För barnet 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att effektiv smärtlindring var det absolut viktigaste för 
dem när de vårdade barn som befann sig nära döden (Stayer & Lockhart, 2016). I övrigt låg 
fokus på att skapa en behaglig miljö för barnet. För att lindra det döende barnets lidande 
ansåg många sjuksköterskor att det var viktigt att skapa en lugn och harmonisk miljö. En 
atmosfär av autentisk närvaro ansågs vara värdefullt (Curcio, 2017). Sjuksköterskorna 
beskrev hur tålamod och empati var grundläggande för att en värdig miljö som skänkte barnet 
lugn och bekvämlighet skulle kunna skapas (ibid.). Deras bemötande förändrades och blev 
mer mjukt och försiktigt ju närmare döden barnet kom. Flera sjuksköterskor beskrev att det 
var viktigt för dem att vården blev mer personlig. Om det var möjligt klädde de barnen i 
privata kläder, använde hudprodukter som barnen använt hemma, satte upp fotografier och 
såg till att barnen hade de personliga tillhörigheter de önskade såsom filtar och gosedjur 
(Stayer & Lockhart, 2016).  
 
5.3.2 För familjen 
Vanliga känslor hos familjen till ett barn som befann sig i livets slutskede var ångest, sorg 
och rädsla för förlust (Chong & Abdullah, 2017). För att lindra familjens lidande under den 
svåra tid i livet de befann sig i ansågs det viktigt att ge familjen tid att komma till insikt, 
tillåta dem att visa och uttrycka sina känslor och hjälpa dem att förbereda sig på vad som var 
på väg att ske (Bloomer et al., 2015b; Stayer & Lockhart, 2016). Sjuksköterskorna beskrev att 
ingen vanligtvis är beredd på döden, allra minst en förälder till ett barn, (Stayer & Lockhart, 
2016) och ibland ansågs det vara nödvändigt med fortsatta livsuppehållande åtgärder för att 
familjen skulle få mer tid med barnet (Bloomer et al., 2015b).  
 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att deras roll förändrades ju närmare barnet kom döden 
och hur allt mer fokus lades på familjen (Bloomer et al., 2015a). För att familjen efter barnets 
bortgång skulle kunna se tillbaka på och minnas barnets sista tid i livet som positiv var det 
viktigt för sjuksköterskorna att försöka skapa fina minnen (Bloomer et al., 2015a; Hendricks-
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Ferguson et al., 2015; Stayer & Lockhart, 2016) genom att till exempel fotografera och samla 
minnessaker i lådor (Bloomer et al., 2015a). Det ansågs särskilt viktigt att familjen fick 
spendera så mycket tid som möjligt med barnet, både innan och efter barnets bortgång  
(Bloomer et al., 2015a; Hendricks-Ferguson et al., 2015). För att familjen skulle få möjlighet 
att minnas barnet så som barnet sett ut och varit under sitt liv var det viktigt att både barnet 
och miljön runt omkring var så naturlig som möjligt och presenterades för familjen på ett fint 
och respektfullt sätt (Bloomer et al., 2015a). På så sätt var det möjligt att hålla fokus på 
barnet och familjen snarare än den medicinska miljön runt omkring (Bloomer et al., 2015a, 
2015b) och att skifta fokus från det döende till det levande (Cook et al., 2012). I de fall där 
omvårdnad av särskilda skäl inte var möjlig att genomföra beskrev sjuksköterskorna att det i 
kommunikationen med familjen var viktigt att fokusera på barnets goda egenskaper och drag 
för att fokus skulle ligga på det levande och inte på det sjuka (Bloomer et al., 2015a).  
 
För att hjälpa familjen att hantera situationen var det viktigt med goda 
kommunikationsfärdigheter (Reid, 2013) och att lyssna på och möta familjens behov (Chong 
& Abdullah, 2015; Stayer & Lockhart, 2016). Sjuksköterskorna erfor att det var viktigt för 
dem att lägga tid på att samtala med familjen och försöka hjälpa dem igenom den svåra tid de 
befann sig i och hade framför sig (Bloomer et al., 2015b). Flera sjuksköterskor beskrev hur de 
prioriterade att möta önskningar från familjerna så gott de kunde (Bloomer et al., 2015a). I 
många fall erfor sjuksköterskorna att den intima relation som skapades med familjen var lika 
viktigt för sjuksköterskan själv i sjuksköterskans egen sorgeprocess (McCloskey & Taggart, 
2010).  
 
5.4 Strategier för att orka  
Sjuksköterskornas erfarenheter var att det behövdes strategier för att orka vårda barn i ett 
palliativt skede. För att orka hålla uppe energin såväl på som utanför arbetsplatsen beskrev 
sjuksköterskorna hur det var viktigt med stöd från kollegor. Vissa sjuksköterskor hittade stöd 
och tröst hos familjen medan andra beskrev att utomstående aldrig skulle kunna förstå vad de 
går igenom på arbetet. Sjuksköterskorna erfor även att det var viktigt att hitta strategier och 
metoder för att handskas med de egna känslorna utanför arbetet, till exempel genom att träna, 
meditera eller läsa.  
 
5.4.1 Stöd utanför arbetet  
För att klara av arbetet och de känslor och påfrestningar som det medförde var det viktigt för 
sjuksköterskorna att hitta sina egna sätt hantera sina känslor beroende på deras personliga 
upplevelser och erfarenheter (Kellogg et al., 2014). Trots känslor av orättvisa försökte de 
finna en mening i barnets liv och uppskatta det för vad det hade varit. Många sjuksköterskor 
beskrev att det var viktigt att tillåta sig själv att sörja för att klara av arbetet (McConnell & 
Porter, 2017). De erfor att varje barn innebar ett lärotillfälle och att de kunde finna tröst i att 
de tack vare barnet och familjen hade lärt sig något nytt och nu var en bättre sjuksköterska 
(Curcio, 2017).  
 
För att hantera och bearbeta de egna känslorna fanns det sjuksköterskor som använde sig av 
meditation och träning (Chong & Abdullah, 2017; Kellogg et al., 2014) medan andra fann 
tröst i religion, hushållsarbete, böcker, mindfulness eller umgänge med vänner och familj 
(McConnell & Porter, 2017). Det fanns även de sjuksköterskor som hanterade situationen 
genom att distansera sig från sina känslor för barnet och familjen (Cook et al., 2012) och helt 
enkelt fortsätta som vanligt (Kellogg et al., 2014). De behöll ett mentalt fokus och intalade 
sig att de inte kunde rädda alla eller fixa allting alltid (Chong & Abdullah, 2017). Många 
sjuksköterskor fann tröst i att det för barnet var mer fridfullt att få somna in än att fortsätta 
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lida och i vetskapen att de gjort allt de kunnat (Curcio, 2017). De försökte därefter acceptera 
att döden var en del av både arbetet och livet (Bloomer et al., 2015b).  
 
För många sjuksköterskor var det viktigt att ha någon typ av ventilation utanför arbetet för att 
kunna upprätthålla energi för både arbete och privatliv (McConnell & Porter, 2017). Vissa 
beskrev det som en lättnad att få samtala om sina upplevelser med den närmaste familjen och 
beskrev makar, makor och barn som viktiga stöttepelare (Chong & Abdullah, 2017; Kellogg 
et al., 2014). Andra ansåg det motsatta och inte ville tala om upplevelser utanför jobbet (Cook 
et al., 2012). För dessa sjuksköterskor var en tydlig gräns mellan arbete och privatliv viktigt 
för att de skulle kunna släppa arbetet när de var lediga (Kellogg et al., 2014). De beskrev att 
de kortfattat använde sig av uttrycket “en dålig dag” för att tala om att ett barn hade avlidit 
och sedan släppte samtalsämnet (Cook et al., 2012).  
 
5.4.2 Stöd av kollegor 
En viktig aspekt för att orka med de känslomässiga påfrestningar som arbetet medförde var 
stödet från arbetskollegor (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Kellogg et al., 2014). Många 
sjuksköterskors erfarenhet var att de enda som kunde förstå vad de gick igenom var 
kollegorna som befann sig i samma situation och att de på så sätt aldrig var ensamma, varken 
på en professionell eller personlig nivå (McConnell & Porter, 2017). Bara någon som själv 
upplevt situationen kunde veta vad som bör sägas och vad som skänker tröst och ger kraft att 
fortsätta (Cook et al., 2012; Stayer & Lockhart, 2016). Genom att diskutera jobbiga 
situationer med kollegor beskrev sjuksköterskorna att de fick en möjlighet att “lätta på 
trycket” och sedan komma till avslut i en trygg miljö där de inte behövde oroa sig för att bli 
missförstådda eller bryta sekretessen. Tillsammans med kollegorna gick de igenom det 
outhärdliga (McConnell & Porter, 2017; Stayer & Lockhart, 2016). Även kollegor från andra 
professioner beskrevs vara ett bra stöd (Hendricks-Ferguson et al., 2015; McConnell & 
Porter, 2017). Genom att efter ett barns bortgång tillsammans diskutera och reflektera över 
vad som hänt beskrev sjuksköterskorna att de fann mycket stöd och tröst samt att den 
moraliska stressen minskade då de fick bekräftelse att de gjort allt det kunnat för barnet och 
familjen (ibid.). För vissa sjuksköterskor var dessa tillfällen ovärderliga i sorgeprocessen 
medan andra sjuksköterskor inte gillade konceptet och hade andra strategier för att hantera 
situationen (Cook et al., 2012).  
 
5.5 Resultatsammanfattning 
Att vårda barn i ett palliativt skede beskrevs som svårt för sjuksköterskorna. Det medförde 
känslor av frustration och sorg men även av tillfredsställelse och inspiration. 
Sjuksköterskorna erfor hur bristen på utbildning och praktisk träning inom området medförde 
en osäkerhet inför såväl omvårdnad av barnet som bemötande av familjen. De beskrev 
svårigheter i att sätta upp tydliga gränser men även svårigheter som uppstod när de korsade 
dessa gränser. Situationer där barnet och familjen visade ett uppenbart lidande väckte känslor 
av moralisk stress. För att lindra lidande för barnet erfor sjuksköterskorna att smärtlindring 
var deras högsta prioritet följt av en lugn, behaglig och trygg miljö för barnet. För familjens 
skull försökte sjuksköterskorna göra miljön mindre medicinsk, samla in minnen och lyfta 
fram det friska och vackra hos barnet. Strategier som sjuksköterskorna tog till för att orka och 
kunna hantera sitt arbete handlade om samtal med kollegor, stöd hemifrån och att hitta sätt att 
slappna av och sysselsätta sig på fritiden. 
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6. Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda barn i ett 
palliativt skede. En litteraturstudie ansågs mest lämplig för att besvara det formulerade syftet 
vilket innebar en sammanställning av tidigare forskningsresultat (Kristensson, 2014). En 
annan metod som hade kunnat vara lämplig för att besvara syftet var en intervjustudie. Att 
genomföra en intervjustudie för att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i 
ett palliativt skede hade inneburit att urvalet och variationen blivit mindre och resultatets 
överförbarhet hade då sannolikt minskat.  
 
För att säkerställa att litteratursökningens resultat skulle ha en hög sensitivitet, det vill säga 
fånga in alla relevanta referenser, identifierades alla sökord som kunde relatera till syftet 
(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Samtliga sökord söktes fram som 
ämnesord i respektive databas för att kontrollera att sökorden användes korrekt. Samtliga 
sökord som gick att finna som ämnesord i de olika databaserna användes vid sökningen men 
det kan diskuteras om det fanns ytterligare synonymer till sökorden som hade kunnat 
generera fler sökord. 
 
För att undvika publiceringsbias, det vill säga att urvalet blir snedvridet, så söktes litteratur i 
flera olika databaser (Willman et al., 2016). Genom att söka i databaser som hade 
omvårdnadsfokus men med varierande inriktningar så ökades resultatets trovärdighet då 
sökningens sensitivitet blev högre (ibid.) och chanserna att hitta relevanta studier ökade 
(Henricson, 2017).   
 
En begränsning som formulerades vid sökningarna var att studierna inte fick vara äldre än 11 
år, det vill säga inte vara publicerade tidigare än 2007. Enligt Forsberg och Wengström 
(2016) är forskning en färskvara och en studie bör vara tre till fem år gammal för att 
forskningen ska vara aktuell. Av de studier som inkluderades i resultatet var det endast två 
studier som var äldre än fem år vilket stärker resultatets tillförlitlighet då resultatet baseras på 
aktuell forskning. En annan begränsning som formulerades var att sökningarna skulle 
innefatta barn i åldrarna 2-18 år. Trots detta så resulterade sökningen i studier som handlade 
om yngre barn. Majoriteten av studierna hade med ämnesordet “infant” och det gick inte att 
finna studier som endast handlade om barn över 2 år. För att säkerställa att litteraturstudiens 
resultatet skulle bli representativt för en grundutbildad sjuksköterska och hålla en god kvalitet 
exkluderades de studier som handlade om för tidigt födda barn men studier där deltagarna 
även vårdade barn under 2 år inkluderades.  
 
Samtliga studier som inkluderades i resultatet var peer reviewed, det vill säga att de hade 
granskats av experter inom området innan de publicerades (Willman et al., 2016). Alla studier 
hade en kvalitativ design förutom en studie vilken använde sig av en mixad metod. I den 
mixade studien togs endast den kvalitativa delen med i resultatet. Att samtliga studier hade 
samma design innebar att litteraturstudiens trovärdighet stärktes (Henricson, 2017).  
 
Genom en systematisk gallring av sökningarnas resultat säkerställdes att irrelevanta studier 
sorterades bort och att de studier som slutligen valdes ut var relevanta och svarade mot det 
formulerade syftet (Kristensson, 2014). Titlarna lästes tillsammans men abstrakten och 
studierna i sin helhet separat. Därefter diskuterades vilka studier som var aktuella att 
inkludera, på så sätt säkerställdes att de utvalda studierna var relevanta och att 
litteraturstudiens resultat höll en god kvalitet (Henricson, 2017). De studier som inkluderades 
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granskades sedan kritiskt med hjälp av en granskningsmall, först separat och sedan 
gemensamt, för att ytterligare stärka resultatets kvalitet och trovärdighet (ibid.).  
 
Studien av McConnell och Porter (2017) och studien av Reid (2013) undersökte erfarenheter 
hos all sjukvårdspersonal på en avdelning och inte uteslutande sjuksköterskors erfarenheter. I 
studiernas resultat beskrevs tydligt vad som sades av sjuksköterskor och vad som sades av 
annan personal varför de ändå ansågs vara relevanta och därför inkluderades.  
 
Studiernas resultat analyserades enligt Forsberg och Wengström (2016) modell om 
innehållsanalys vilket ansågs vara ett lämpligt sätt att sammanställa resultatet i en 
litteraturstudie. Studierna lästes igenom separat och meningsbärande enheter identifierades. 
Därefter jämfördes och diskuterades de meningsbärande enheter som framkommit och 
gemensamt beslutades vilka som skulle ingå i resultatet. På så sätt säkerställdes att resultatet 
var objektivt, det vill säga att det inte färgades av förförståelse (Kristensson, 2014), samt att 
det höll en god kvalitet.  
 
De studier som inkluderades i resultatet genomfördes i olika länder runt om i världen. 
Majoriteten av studierna var genomförda i USA, de övriga studierna var genomförda i 
Malaysia, Australien, Skottland och Nordirland. Att flertalet studier från ett stort geografiskt 
område redovisar liknande resultat talar för en hög överförbarhet till västerländska länder 
vilket ytterligare stärker litteraturstudiens tillförlitlighet (Henricson, 2017). En hög 
överförbarhet talar således för att resultatet även skulle kunna överföras på vårdavdelningar i 
Sverige.  
 
Att under litteraturstudiens gång delta i en handledningsgrupp anses ha påverkat studiens 
resultat positivt då det har inneburit möjligheter till reflektion och diskussion av idéer 
(Henricson, 2017). Möjligheten att få feedback och kritik från såväl handledare som 
gruppkamrater har inneburit att litteraturstudiens problemformulering och resultat har 
granskats ur flera perspektiv vilket har genererat djupare förståelse (ibid.).  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade att erfarenheter av bristande utbildning och dålig förberedelse var 
mer regel än undantag hos sjuksköterskor som vårdade barn i ett palliativt skede. 
Sjuksköterskorna beskrev att deras utbildning inom området främst var deras praktiska 
erfarenhet från arbetsplatsen och att de välkomnade mer utbildning. Särskilda svårigheter 
som beskrevs var att identifiera tecken på att döden närmade sig, symtomlindring och 
smärtlindring. Liknande resultat beskrevs av Pearson (2013) där sjuksköterskorna redogjorde 
för känslor av hjälplöshet när de inte hade tillräckliga kunskaper för att stötta familjen och 
lindra det döende barnets symtom och smärtor. Däremot framkom i en studie att 
sjuksköterskorna ansåg, oavsett om de hade ofullständiga kunskaper i symtom- och 
smärtlindring, att de ändå kunde bidra till en mer behaglig sista tid i livet genom att vara 
lugna, empatiska och närvarande för barnet och familjen (Furingsten, Sjögren & Forsner, 
2015). Emellertid beskrev sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat att bristen på 
utbildning och förberedelse skapade en osäkerhet hos sjuksköterskorna som gjorde att de inte 
vågade agera självständigt, något som skulle kunna försvåra förmågan att behålla lugnet och 
visa empati i situationer som är främmande eller skrämmande.  
 
I en studie av Lee, Dupree och Fellow (2008) framgår vikten av god kommunikation. 
Sjuksköterskorna beskrev att en rak och tydlig kommunikation med såväl familj som kollegor 
var grundläggande för en god omvårdnad och för att undvika missförstånd. Liknande resultat 
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framkom i litteraturstudiens resultat vilket beskrev att sjuksköterskorna ansåg att goda 
kommunikationsfärdigheter var nödvändiga för en god omvårdnad till såväl barnet som 
familjen. Vikten av att sjuksköterskorna kunde förse barnet och familjen med känslomässigt 
stöd beskrevs av Mullen, Reynolds och Larson (2015) där föräldrar vars barn avlidit på en 
pediatrisk intensivvårdsavdelning beskrev att tillgänglig, omtänksam och ärlig personal var 
det mest betydelsefulla under tiden på sjukhuset. Däremot beskrev sjuksköterskorna i 
litteraturstudiens resultat också att kommunikationen med familjen var en av de största 
utmaningarna de mötte på arbetet. De beskrev svårigheter i att vara ärlig mot familjen samt 
känslor av hopplöshet och ångest när de tog familjens sista hopp ifrån dem. En reflektion var  
att sjuksköterskors upplevda svårigheter i att kommunicera och samtidigt förse barnet och 
familjen med det stöd och den omvårdnad som är nödvändig sannolikt är en daglig utmaning. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenheter var att kommunikationen med barn tog 
mer tid och var med komplicerad än med vuxna samt att barnen vanligtvis var mer insatta än 
vad både föräldrarna och sjuksköterskorna förstod. Det var för sjuksköterskorna viktigt att 
barnet och dess livsvärld hela tiden var i centrum för all kommunikation vilket försvårades i 
fall där familjen inte ville att barnet skulle informeras. Pearson (2010) skildrade liknande 
resultat i sin studie där det även framkom att vuxna oftast var den största barriären för en 
ärlig kommunikation med ett sjukt barn och att det trots detta var viktigt att vara ärlig och 
berätta sanningen för barnet. I en studie av Mitchell och Dale (2015) framkom att barnen i 
många fall ville vara med och bestämma själva över vården och att det uppstod konflikter 
inom familjerna när föräldrarna inte tillät dem vara delaktiga. Enligt Hill och Coyne (2012) 
ska den palliativa vården av barn fokusera mer på livskvalitet och välbefinnande hos barnet 
än på döden och det skulle då kunna diskuteras hur väl välbefinnandet främjas hos ett barn 
som inte får vara med och påverka hur den sista tiden i livet ska utformas.  
 
Gränser definierades i resultatet som att balansera på en fin linje mellan att vara personlig och 
professionell. Sjuksköterskorna redogjorde för att de hade svårt att sätta upp och bibehålla 
gränser till barnet och familjen trots att de ansåg att gränser var nödvändiga för att de själva 
skulle klara av de emotionella påfrestningar som arbetet medförde. Hopia et al. (2005) 
beskrev däremot att det var viktigt att sjuksköterskan inte “bara” var sjuksköterska utan även 
någon som kunde sätta sig ned med familjen, samtala, ställa frågor och finnas där. I resultatet 
framkom att sjuksköterskorna erfor att de många gånger korsade gränserna genom att skapa 
relationer med familjen och att de ansträngde sig långt mer än de behövde för barnet och 
familjens skull. Liknande problem framkom i Pearson (2013) studie där sjuksköterskorna 
beskrev hur de fäste sig vid barnen och familjerna och att deras relationer blev allt mer 
intensiva ju mer tid de spenderade tillsammans. I studiens resultat framkom emellertid att 
sjuksköterskorna blev bättre på att sätta gränser med tiden vilket gjorde att de emotionella 
påfrestningarna minskade och utbrändhet kunde förebyggas. En egen reflektion var hur 
påverkade sjuksköterskorna hinner bli innan de hittar sin egen professionella gräns och vilken 
inverkan det har på dem i det “långa loppet”. Troligtvis skulle det bli lättare för 
sjuksköterskorna att distansera sig om de hade strategier och verktyg att använda sig av. 
Furingsten et al. (2015) beskrev bland annat vikten av självkännedom. I studien framkom att 
sjuksköterskornas erfarenheter var att det blev lättare att hantera de emotionella påfrestningar 
som arbetet medförde och distansera sig genom att vara medvetna om sina egna styrkor, 
svagheter, behov och begränsningar.  
 
I studiens resultat framkom att sjuksköterskor beskrev vikten av att familjens upplevelse 
skulle bli så positiv som möjligt under omständigheterna. Att skapa en miljö för barnet och 
familjen utan slangar och maskiner var viktigt för att familjen skulle minnas barnet som 
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levande och friskt snarare än sjukt. Sjuksköterskorna redogjorde för en moralisk stress som 
uppstod inombords när de erfor att omvårdnaden till barnet och familjen inte var tillräckligt 
god. Liknande resultat beskrev Pearson (2013) i sin studie där sjuksköterskornas erfarenheter 
var att viljan att göra upplevelsen positiv för familjen skapade nervositet och stress. De 
beskrev att vetskapen om att de endast hade en chans att “göra rätt” för familjen upplevdes 
påfrestande och ångestframkallande då de visste att upplevelsen skulle vara med dem för 
resten av livet (ibid.). Familjen har en stor betydelse för hur barnet upplever hälsa och 
välbefinnande likväl som barnets sjukdom påverkar familjen negativt (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2015). En reflektion var att en positiv upplevelse för familjen således 
sannolikt skulle kunna påverka välbefinnandet under barnets sista tid positivt.  
 
Sjuksköterskorna beskrev i resultatet att de ville möta familjens önskningar om att få extra tid 
med sitt barn samtidigt som det väckte känslor av ambivalens och att de bara sköt upp det 
oundvikliga. De beskrev hur de i vissa fall ansåg det vara berättigat att förlänga barnets liv 
för att familjen skulle få en chans att förlika sig med situationen och ta ett ordentligt farväl 
vilket ansågs kunna lindra familjens lidande. Liknande resultat beskrevs av Pearson (2013) 
där uttrycket “treating the parents” framkom vilket syftade till att livsuppehållande 
behandling förlängdes för familjens skull trots att det vore mer humant mot barnet att avsluta 
behandlingen. I studien ställdes frågan “Vad orsakar egentligen mest skada? Att ge barnet 
droger eller göra familjen upprörd när deras barn ligger för döden?” vilken syftade till att 
rättfärdiga den livsuppehållande behandlingen (ibid.). Även Lee et al. (2008) beskrev i sitt 
resultat att livsuppehållande åtgärder ibland fortsatte trots att det var tydligt att “barnet inte 
längre var där”. Däremot framkom i en annan studie att sjuksköterskorna ansåg att familjen 
inte informerats tillräckligt väl om de negativa konsekvenser den livsuppehållande hade för 
barnets sista tid i livet (Mitchell & Dale, 2015). Inom den palliativa vården av barn utgör 
familjecentrerad omvårdnad en stor del och familjen ska tillåtas vara delaktig. Vad som 
emellertid utgör essensen inom familjecentrerad omvårdnad är att familjen ska bidra till en 
bättre hälsa och livskvalitet för barnet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2015) vilket sannolikt 
inte är fallet när barnets sista tid påverkas negativt av familjens beslut att förlänga barnets liv.  
 
Något som också kan diskuteras är hur de livsuppehållande åtgärderna påverkar lidandet för 
sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskrev i litteraturstudiens resultat att känslan av 
otillräcklig omvårdnad av såväl barnet som familjen väckte känslor av moralisk stress vilket i 
sin tur väcker frågan om vad sjuksköterskorna känner inför att öka barnets lidande för 
familjens skull. Sjuksköterskorna kan i sina försök att lindra lidandet för båda parter stöta på 
problem och etiska dilemman när valet står mellan barnet och föräldrarna. Vem lider mest? 
Vem är viktigast? I en studie av Morgan (2009) framkom att ett barns bortgång framkallade 
känslor av att sjuksköterskorna svek föräldrarna som hade anförtrott dem med det mest 
värdefulla i sina liv, något som troligtvis förvärrar den moraliska stressen och lidandet 
ytterligare hos sjuksköterskorna.  
 
Studiens resultat visade att sjuksköterskorna beskrev känslor av sorg både inför och efter ett 
barns bortgång. De beskrev att de sällan var emotionellt förberedda på de känslor som 
uppstod både under vårdtiden och efter barnets bortgång. De redogjorde även för hur ett 
barns bortgång väckte känslor av hjälplöshet, orättvisa, sorg, skuld och ilska inom dem - ett 
emotionellt lidande. Trots att sjuksköterskorna beskrev att de fick kämpa med insikten om att 
ett barn skulle dö så välkomnade de samtidigt känslor av medlidande, humanitet och 
inspiration. Sjuksköterskorna erfor att de genom barnen och familjerna de mötte på arbetet 
lärde sig att prioritera vad som verkligen var viktigt för dem i livet. Liknande resultat beskrev 
Lee et al. (2008) som i sin studie redogjorde för att sjuksköterskorna i många fall välkomnade 
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känslorna av sorg då det var ett tecken på deras mänsklighet och känslomässiga 
tillgänglighet. Furingsten et al. (2015) beskrev att sjuksköterskorna växte både personligt och 
professionellt när de var tvungna att möta och bearbeta sina känslor kring döden vilket 
sannolikt även kan appliceras på sjuksköterskorna i litteraturstudiens resultat. Det framkom 
dock i den studien att sjuksköterskorna erfor att det sällan fanns tid för att sörja barnen vilket 
beskrevs som frustrerande (ibid.).  
 
För att hantera de emotionella påfrestningar som arbetet medförde beskrev sjuksköterskorna i 
studien att det bästa stödet kom från kollegorna. Tid till att diskutera och reflektera erfors 
vara en ovärderlig källa till minskad stress och ökat välbefinnande. Liknande resultat 
beskrevs av såväl Furingsten et al. (2015), Pearson (2010) och Lee et al. (2008). Däremot 
beskrev Morgan (2009) i sin studie att det sällan fanns tid för reflektion och ett bristande stöd 
från chefer på avdelningen. Stödet från chefer och kollegor varierar sannolikt mellan olika 
avdelningar men det behov av stöd och reflektion som framkom både i resultatet och i andra 
studier talar för att förbättringar troligtvis kan ske på de flesta arbetsplatser, något som 
eventuellt skulle kunna förbättra vården för såväl sjuksköterskorna som barnet och familjen.  
 
En reflektion som uppkom under arbetets gång var om sjuksköterskornas erfarenheter skilde 
sig åt beroende på om de var kvinnor eller män. Av 156 studiedeltagare var endast fem män, 
något som skulle kunna tolkas som att det främst är kvinnor som arbetar med att vårda barn i 
det palliativa skedet. Då andelen manliga deltagare var såpass liten ansågs den inte 
representativ och det gick inte att dra några slutsatser om erfarenheterna skilde sig åt mellan 
könen i litteraturstudien.  
 
En annan reflektion var att bristen på utbildning och förberedelse hos sjuksköterskorna 
sannolikt innebar att vården inte var så effektiviserad som den skulle kunnat vara, något som 
troligtvis får konsekvenser för såväl sjuksköterskan, familjen, barnet, ekonomin och 
samhället i stort. Sedan millennieskiftet har möjligheterna för palliativ vård förbättrats men 
trots att allt fler utbildas inom området finns det kunskapsluckor (Socialstyrelsen, 2006) 
vilket även framkommer i litteraturstudiens resultat. Palliativ vård är enligt Socialstyrelsen 
(2006) ett lågprioriterat utbildningsområde vilket medför svårigheter för sjuksköterskorna i 
bland annat bemötande och etik, något som bekräftas av sjuksköterskorna i resultatet. För att 
kunna ge en god och individualiserad palliativ vård krävs det resurser och utbildning (ibid.). 
En reflektion var att om mer resurser lades på utbildning i palliativ omvårdnad för 
sjuksköterskor så skulle vården sannolikt kunna förbättras både för personal, patienter och 
ekonomiskt. På sikt skulle det troligtvis kunna medföra en högre vårdkvalitet utan ökade 
kostnader. 
 
7. Slutsats  
Att vårda ett barn i ett palliativt skede visade sig vara svårt för sjuksköterskorna. Svårigheter i 
att sätta upp gränser, kommunicera med familjen och möta familjens behov kan medföra 
känslor av moralisk stress, otillräcklighet och frustration. Ett barns bortgång beskrivs som 
onaturlig och att vårda döende barn väcker känslor av orättvisa, hopplöshet och sorg. De 
emotionella påfrestningar som sjuksköterskor ställs inför dagligen kan vara svåra att hantera. 
För att förebygga utbrändhet och minska på emotionella påfrestningar är det nödvändigt att 
sjuksköterskor hittar strategier och metoder för att hantera känslorna på ett bra sätt för att en 
god vård till barnet och familjen ska vara möjlig. 
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8. Klinisk nytta och fortsatt forskning  
Genom att identifiera sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn i ett palliativt skede skulle 
även behov av strategier för sjuksköterskorna kunna identifieras. Genom att sjuksköterskor 
innehar strategier för hantering och bearbetning av det som sker på arbetet skulle vården för 
såväl barnet som familjen sannolikt kunna förbättras utan att sjuksköterskans egen hälsa 
riskeras. Studiens resultat skulle kunna användas av avdelningschefer för att arbeta fram 
arbetssätt och utbildningar som kan underlätta sjuksköterskornas arbete. Resultatet kan även 
vara till nytta för högskolor och universitet för att lägga in mer utbildning om palliativ 
omvårdnad och bemötande av familjen i sjuksköterskans grundutbildning vilket skulle 
innebära en bättre förberedelse inför arbetslivet.  
 
I resultatet framkommer att brist på utbildning och förberedelse innebär prövningar och 
svårigheter för sjuksköterskan vid såväl smärt- och symtomlindring som kommunikation med 
och omvårdnad av den övriga familjen. Sjuksköterskan ställs inför utmaningar inom 
yrkesrollen men även personligt då ett barns bortgång kan vara svår att acceptera.  Trots att 
det finns tidigare forskning som belyser sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 
vårda barn i ett palliativt skede så anses ytterligare forskning var nödvändig. Ett perspektiv 
som skulle vara intressant att undersöka är föräldrarnas erfarenheter av vården kring deras 
barn samt hur syskonen upplever situationen. Djupare kunskaper kring föräldrarnas och 
syskonens erfarenheter skulle kunna vara till nytta för sjuksköterskan och generera en bättre 
vård för såväl barnet som familjen. Det skulle även vara intressant att undersöka om 
erfarenheterna av att vårda barn i det palliativa skedet skiljer sig åt mellan könen.   
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Australien 

Att beskriva sjuksköterskors 
strävan efter att skapa 
normalitet mitt i sorgen då ett 
barn dött på en pediatrisk 
eller neonatal 
intensivvårdsavdelning. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor, 
minst ett års erfarenhet från 
neonatal- eller pediatrisk 
intensivvårdsavdelning där 
de vårdat minst ett barn som 
dött. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval(bortfall): 
21 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
8 sjuksköterskor från den 
neonatala 
intensivvårdsavdelningen 
och 13 sjuksköterskor från 
den pediatriska 
intensivvårdsavdelningen 
deltog. 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupp- och individuella 
intervjuer. 
Analysmetod: 
Tematisk analys. 

Styrkor: 
Intervjutiden redovisas. 
 
Forskarna använde sig av 
triangulering vid analys av 
data. 
 
Citat från deltagarna 
används. 
 
Svagheter: 
Demografisk data om 
deltagarna saknas vilket hade 
skapat ett större djup i 
studien.  
 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Sjuksköterskorna beskrev att 
de visade mer empati mot 
familjen desto närmre döden 
kom. 
 
Sjuksköterskorna uttryckte 
vikten av att lyfta det 
positiva i barnet och skapa en 
miljö som inte fokuserade på 
sjukdomen. 
 
Att se familjen och lyssna på 
deras önskemål samt att 
skapa tid för föräldrarna att 
umgås med sitt barn var 
viktigt. 
 
Insamling av minnen såsom 
bilder och handavtryck 
ansågs viktiga. 
 
Sjuksköterskorna menade att 
de går långt för att tillgodose 
familjens behov och skapa en 
god miljö, längre än vad som 
sker på andra avdelningar. 
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tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Bloomer, M. J., O´Connor, 
M., Copnell, B., & Endacott, 
R. (2015). Nursing care for 
the families of the dying 
child/infant in paediatric and 
neonatal ICU: Nurse´s 
emotional talk and sources of 
discomfort. A mixed 
methods study. Australian 
Critical Care, 28, 87-92. 
 
Australien 

Att utforska hur 
sjuksköterskor på neonatal- 
och pediatrikintensiven 
vårdar familjen före och efter 
döden; att utforska 
sjuksköterskornas perspektiv 
på förberedelsen/förmågan 
att tillhandahålla familjevård; 
och att bestämma det 
känslosamma innehållet i 
språket som används av 
sjuksköterskor. 

Metod: 
Mixad metod. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier:  
Legitimerade sjuksköterskor, 
minst ett års erfarenhet av 
neonatal- eller pediatrisk 
intensivvårdsavdelning, 
vårdat minst ett barn som 
dött på avdelningen. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval(bortfall): 
22 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
9 sjuksköterskor från 
neonatala 
intensivvårdsavdelningen 
och 13 sjuksköterskor från 
pediatriska 
intensivvårdsavdelningen på 
2 sjukhus i Australien. 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupp- och individuella 
intervjuer med semi-
strukturerade frågor. 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys. 
 

Styrkor: 
Intervjuerna transkriberades 
och analyserades genom 
triangulering. 
 
Citat används i studiens 
resultat. 
 
Svagheter: 
Information om deltagarnas 
kön, ålder och erfarenhet tas 
inte upp av etiska skäl. 
Möjligtvis hade det skapat 
större djup i studien. 
 
Studien använder sig av 
mixad metod, data som 
samlats från denna studie har 
endast samlats från dess 
kvalitativa del vilket var 
tydligt utmärkt. 
 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Vid vissa tillfällen var det 
lämpligt att förlänga livet för 
att skapa tid åt familjer som 
inte var förberedda inför 
barnets död. 
 
Att hålla barnet i centrum 
under kommunikation ansågs 
viktigt och underlättade 
besluten som tas i livets 
slutskede. 
 
Familjen behövde hjälp och 
empati på vägen, i den 
situationen var 
sjuksköterskan till stor hjälp. 
 
Döden sågs som en del av 
jobbet men vissa 
sjuksköterskor behövde 
fortfarande stöd. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Chong, L., & Abdullah, A. 
(2017). Community 
Palliative Care Nurses’ 
Challenges and Coping 
Strategies on Delivering 
Home-Based Pediatric 
Palliative Care: A Qualitative 
Study. American Journal of 
Hospice & Palliative 
Medicine, 34(2), 125-131. 
 
Malaysia 

Att utforska palliativa 
kommunala sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
tillhandahålla hemsjukvård 
till barn  

Metod: 
Kvalitativ 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval (bortfall): 
16 sjuksköterskor (1). 
Studiegrupp: 
Alla 16 sjuksköterskor var 
kvinnor, ålder 24-62  år 
(Md=29.5), 
arbetslivserfarenhet 1-25 år 
(Md=5), arbetade år som 
palliativ sjuksköterska var 1-
18 (Md=2.5). 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella semi-
strukturerade intervjuer. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Intervjutiden redovisas. 
 
Intervjuguiden som användes 
beskrivs i studien. 
 
Båda forskarna analyserade 
den transkriberade datan var 
för sig för att sedan jämföra 
och sedan formulera 
kategorier och teman. 
 
Information om deltagarnas 
ålder, erfarenhet och kön 
redovisas. 
 
Svagheter: 
Den sjuksköterska som visas 
som bortfall hade ingen 
erfarenhet av att vårda 
döende barn. 
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Det tog längre tid att upprätta 
en relation till barnen jämfört 
med vuxna. Enklare ord och 
mer tanke i konversationen 
krävdes. Samtal om känslor 
var begränsade eftersom 
patienternas logiska tänkande 
inte var lika utvecklat som 
hos vuxna. 
 
Sjuksköterskorna såg känslor 
som ångest och rädsla för att 
förlora barnet hos 
föräldrarna. 
 
De beskrev att föräldrarna 
bestämde vad som var tillåtet 
att samtala om samt att de 
ibland inte var ärliga mot 
sina barn.  
 
Sjuksköterskorna 
välkomnade mer utbildning 
för att utveckla sina 
förmågor. 
 
Känslan av att göra skillnad 
var motiverande. 
 
Att få stöd från var viktigt 



 

 

   

                                  4(11) 
Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Cook, A. K., Mott, S., 
Lawrence, P., Jablonski, J., 
Grady, R. M., Norton, D., & 
… Connor, A. J. (2012). 
Coping While Caring for the 
Dying Child: Nurses´ 
Experiences in an Acute 
Care Setting. Journal of 
Pediatric Nursing, 27, 11-21. 
 
USA 

Att beskriva och förstå 
beteende och coping 
strategier som användes av 
sjuksköterskor som vårdar 
döende barn på en sluten 
akutvårdsavdelning för 
kardiologi. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier:  
Legitimerad sjuksköterska 
som arbetar på den slutna 
akutvårdsavdelningen för 
kardiologi. Vårdat minst ett 
barn som varit akut sjuk och 
dött. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval(bortfall): 
22 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
7 sjuksköterskor hade 1-5 års 
klinisk erfarenhet, 5 
sjuksköterskor hade 6-10 års 
klinisk erfarenhet och 10 
sjuksköterskor hade mer än 
10 års klinisk erfarenhet. 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgruppintervju med 
semi-strukturerade frågor. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Frågorna som användes i 
intervjuerna granskades av 
en grupp experter för att 
säkerställa kvalitet. De frågor 
som användes redovisas i 
studien. 
 
Intervjutiden beskrivs i 
studien. 
 
Datan granskades av två 
personer, därefter jämfördes 
resultatet av granskningarna 
och kategorier framkom. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Att sätta gränser mellan 
professionellt och privat 
ansågs viktigt. Däremot 
korsades gränsen många 
gånger, samtidigt bör en 
känslomässig gräns hållas för 
att undvika att bli utbränd. 
 
Skapandet av minnen var av 
vikt för att hantera döden, 
både för personal och familj. 
 
För att skilja på sina egna 
känslor och de som var 
relaterade till patienten och 
familjen försökte deltagarna 
koppla bort jobbet privat.  
 
För att skydda sina nära och 
kära användes vissa ord för 
att dämpa de tunga känslorna 
som kunde uppkomma på 
jobbet. 
 
Resurser på arbetsplatsen och 
stöd från kollegor var till stor 
hjälp för att hantera jobbet 
och känslorna det medförde. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Curcio, L. D. (2017). The 
Lived Experiences of Nurses 
Caring For Dying Pediatric 
Patients. Pediatric Nursing, 
43(1), 8-14. 
 
USA 

Att utforska sjuksköterskors 
levda erfarenheter av att 
vårda döende pediatriska 
patienter. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
med 1-4 års klinisk 
erfarenhet. 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som hade 
egna barn eller barn i 
familjen som dött av dödlig 
sjukdom exkluderades. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval och 
snöbollsurval. 
Urval(bortfall): 
9 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
Kvinnor, aktivt anställda på 
pediatriska enheter, ålder 23-
37 år, 3 var gifta, 6 var 
singlar, 4 var mödrar, 8 
bodde i förorten och en 
bodde i centrum i en storstad 
i USA.  
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer med 
semi-strukturerade frågor. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Intervjutiden och de frågor 
som ställdes redovisas. 
 
Strategiskt urval genererar 
variation i urvalsgruppen. 
 
Svagheter: 
Sjuksköterskorna hade 
begränsade klinisk 
erfarenhet. 
 

Sjuksköterskorna beskrev 
barnen som oskyldiga och 
barn ska inte dö vilket 
skapade en känsla av empati. 
 
Känslor av ambivalens 
uppstod under vården då 
sjuksköterskorna frågade sig 
själva om behandlingen 
verkligen var relevant. 
 
Oundviklighet diskuterades 
genom att sjuksköterskorna 
och patienterna ofta visste att 
inget kunde göras för att bota 
sjukdomen. 
 
Inspiration kunde hämtas 
från barnen och den styrka 
som de visade i den tuffa 
situationen. 
 
En relation bildades mellan 
sjuksköterskorna och barnen 
samtidigt som en 
självbevarelsedrift gjorde det 
möjligt att fortsätta jobba. 
 
Sorg uppstod hos alla, vikten 
av att inte låta det påverka 
föräldrarna diskuterades. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Hendricks-Ferguson, L. V., 
Sawin, J. K., Montgomery, 
K., Dupree, C., Phillips-
Salimi, R. C., Carr, B., & 
Haase, E. J. (2015). Novice 
Nurses’ Experiences With 
Palliative and End-of-Life 
Communication. Journal of 
Pediatric Oncology Nursing, 
32(4), 240-252. 
 
USA 

Att utforska perspektiven på 
palliativ kommunikation av 
14 oerfarna 
onkologisjuksköterskor som 
vårdar barn. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: 
Engelsktalande, legitimerad 
sjuksköterska som arbetat 
mindre än 1 år på onkologisk 
avdelning, vårdat minst ett 
döende barn i cancer, villig 
att delta i studien. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval(bortfall): 
14 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
Sjuksköterskor från 3 större 
pediatriska avdelningar i 
västra USA, vita kvinnor, 
ålder 25-31(Md=28), 57 % 
var ogifta, ingen har utbildats 
i palliativ vård för barn. 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgrupp intervjuer. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Forskarna delade in 
sjuksköterskorna i 
fokusgrupper utefter 
erfarenhet för att identifiera 
hur de olika grupperna såg på 
den palliativa 
kommunikationen. 
 
Studiegruppen är väl 
beskriven. 
 
Hur datan analyserades 
redovisas i studien och även i 
en tabell. 
 
Sjuksköterskorna arbetade på 
3 olika avdelningar vilket 
stärker överförbarheten. 
 
Svagheter: 
Sjuksköterskorna har arbetat 
mindre än 1 år. 
 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 
 
 
 
 

Sjuksköterskorna hade en 
vilja att skapa meningsfulla 
interaktioner med barnet och 
familjen och dessutom skapa 
bra minnen av barnet. 
 
Sjuksköterskorna beskriver 
svårigheter att samtala om 
den palliativa vården med 
familjen, barnet och kollegor. 
 
Intrycken som 
sjuksköterskorna fick av 
barnet och familjen skapade 
känslomässiga reaktioner. 
 
Att hantera den komplexa 
situationen kring barnet 
kändes svårt och för att 
hantera den krävdes 
erfarenhet. 
 
Stöd från kollegor ansågs 
viktigt för att hantera 
arbetssituationen. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kellogg, B. M., Barker, M., 
& McCune, N. (2014). The 
Lived Experience of 
Pediatric Burn Nurses 
Following Patient Death. 
Pediatric Nursing, 40(6), 
297-300. 
 
USA. 

Att beskriva den levda 
upplevelsen hos 
sjuksköterskor som arbetar 
på en pediatrisk avdelning 
för brännskador och har 
vårdat en patient som dött. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: 
Arbetat på en pediatrisk 
avdelning för brännskador i 
minst ett år och har vårdat en 
patient som dött. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 
Urval(bortfall): 
7 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
Deltagare hade vårdat 3-12 
barn som dött (vissa sade 
flera men kom inte ihåg 
exakt antal), ålder 34-63, 5 
var kvinnor, 2 var män, 
vårderfarenhet var 7-44 år, 
intensivvårdserfarenhet var 
2-28 år, alla deltagare hade 
egna barn. 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella semi-
strukturerade intervjuer. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Sjuksköterskorna i studien 
var väl beskrivna samtidigt 
som konfidentialiteten 
respekteras genom 
pseudonymer. 
 
Citat används genomgående i 
resultatet. 
 
Strategiskt urval genererar 
variation i urvalsgruppen. 
 
Svagheter: 
De erfarenheter som tas upp i 
studien kan ha skett för en tid 
sedan vilket leder till att 
sjuksköterskorna möjligtvis 
inte minns situationen helt 
klart.  
 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 
 
 

Arbetet medförde känslor av 
sorg, hjälplöshet och 
bedrövelse. För 
sjuksköterskorna var det 
känslomässigt jobbigt. 
 
Sjuksköterskorna erfor ett 
överväldigande behov av att 
hela tiden behöva göra 
situationen bättre. 
 
Sjuksköterskorna utvecklade 
olika former av strategier för 
att klara av en patients död. 
 
Den bästa formen av stöd 
kom från kollegor. 
 
Alla sjuksköterskor beskrev 
att de inte fått tillräcklig 
utbildning för att hantera de 
känslor som uppstod vid ett 
barns död. 
 
Många ansåg att 
arbetslivserfarenhet var den 
enda utbildningen de fått 
inom området. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McCloskey, S., & Taggart, 
L. (2010). How much 
compassion have I left? An 
exploration of occupational 
stress among children´s 
palliative care nurses. 
International Journal of 
Palliative Nursing, 16(5), 
233-240. 
 
Nordirland 

Att utforska erfarenheterna 
av stress hos sjuksköterskor 
som bedriver palliativ vård 
till barn i en region i 
Storbritannien. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier:  
Sjuksköterskor som vårdat 
unga personer och deras 
familjer som levt med 
förestående död eller behov 
av palliativ vård under de 
senaste 12 månaderna. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urval(bortfall): 
18 sjuksköterskor. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 
Studiegrupp: 
9 sjuksköterskor arbetade på 
ett boende för barn, 7 
jobbade inom kommunala 
team och 2 arbetade på 
sjukhuset. 
Datainsamlingsmetod: 
Fokusgruppintervjuer. 
Analysmetod: 
Tematisk analys. 

Styrkor: 
Vid intervjuerna användes en 
intervjuguide. 
 
Citat används genomgående i 
resultatet. 
 
Strategiskt urval genererar 
variation i urvalsgruppen. 
 
Svagheter: 
2 sjuksköterskor var 
specialistutbildade, dock 
beskriver forskarna vem som 
sagt vad. 
 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Sjuksköterskorna hade 
erfarenheter av etiska 
konflikter då föräldrarna inte 
var av samma åsikt som 
sjuksköterskan. 
 
Stress skapades till följd av 
flertalet orsaker; när vården 
inte levde upp till de krav 
som sjuksköterskan hade, då 
för mycket tid gick till 
administration och när 
arbetsplatsens resurser inte 
räckte till. 
 
Svårigheter att hålla en 
professionell relation till 
barnet och familjen beskrevs. 
 
Ovissheten om hur 
arbetsdagen skulle bli ansågs 
svår att hantera. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McConnell, T., & Porter, S. 
(2017). The experience of 
providing end of life care at a 
children´s hospice: a 
qualitative study. BMC 
Palliative Care, 16(15), 1-6. 
 
Nordirland. 

Vårdlagets erfarenheter inom 
ett hospice för barn som utför 
palliativ vård till barn och 
deras familjer. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 
Urval(bortfall): 
11 sjuksköterskor, 3 
undersköterskor, 1 manager 
för vårdlaget. 
Studiegrupp: 
Erfarenheten av att jobba på 
avdelningen växlade mellan 
2 månader och 15 år, 
majoriteten hade tidigare 
arbetat med akutsjukvård. 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella och fokusgrupp 
intervjuer. 
Analysmetod: 
Tematisk analys. 

Styrkor: 
Intervjuerna transkriberades 
av en opartisk transkribent 
för att säkerställa kvalitet. 
 
En intervjuguide användes. 
 
Intervjutiden redovisas. 
 
Strategiskt urval genererar 
variation i urvalsgruppen. 
 
Svagheter: 
Studiegruppen innehöll 3 
undersköterskor. Den stora 
majoriteten var 
sjuksköterskor vilket stärker 
studiens lämplighet. 
Samtidigt redovisas vad som 
framkommer från 
sjuksköterskor respektive 
undersköterskor i texten. 
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Trots de sorgliga händelserna 
som är oundvikliga beskrev 
sjuksköterskorna många 
aspekter av arbetet som 
givande. 
 
Sjuksköterskorna beskrev 
”att göra skillnad” som en av 
den mest givande 
erfarenheten. 
 
Stöd från kollegor och att 
veta att de aldrig var 
ensamma ansågs vara viktigt. 
Stödet från arbetsplatsen i 
form av organiserade samtal 
uppskattat. 
 
Utmaningar i form av att 
minska stressen hos familjen, 
administrera rätt dos medicin 
beskrevs som jobbiga. 
 
Vikten av att aktivera sig på 
fritiden var av vikt för att ha 
energi till jobbet men även 
privat. 
 
Fortsatt utbildning, speciellt 
inom kommunikation ansågs 
vara viktigt att utveckla. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Reid, C. F. (2013). Lived 
experiences of adult 
community nurses delivering 
palliative care to children 
and young people in rural 
areas. International Journal 
of Palliative Nursing, 19(11), 
541- 547. 
 
Skottland 

Att beskriva några av de 
utmaningar som kommunala 
sjuksköterskor i 
landsbygdsområden upplever 
då de utför palliativ vård till 
ett barn eller en ung person 
och deras familjer i hemmet. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier:  
Framgår ej. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
Urval(bortfall): 
6 distriktsköterskor och 4 
sjuksköterskor (0). 
Studiegrupp: 
15-42 års erfarenhet 
(Md=29.5), 8 hade 
kommunala kvalifikationer, 4 
hade palliativa 
kvalifikationer, 2 
distriktsköterskor hade 
kvalifikationer för att vårda 
barn. 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella semi-
strukturerade intervjuer. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
Citat används för att styrka 
verifierbarheten i studien. 
 
Studiegruppen var tydligt 
beskriven. 
 
Svagheter: 
Studiegruppen bestod av 
både sjuksköterskor och 
distriktssköterskor, det 
beskrevs tydligt i resultatet 
vem som sagt vad. Endast 
information från 
sjuksköterskor inkluderades. 
 
Inklusions- och 
exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Sjuksköterskorna var 
känslomässigt oförberedda 
på den inverkan ett barns död 
hade. 
 
Sjuksköterskorna beskrev 
svårigheter att navigera 
mellan att vara professionell 
och medmänniska. Därtill 
diskuteras svårigheterna 
kring relationen till familjen 
då sjuksköterskorna ofta blev 
för involverade i familjen. 
 
Svårigheter att planera och 
koordinera vården kring 
patienten samt erfarenheten 
av att inte kunna ge den vård 
som sjuksköterskan önskade 
till följd av underbemanning 
och krävande arbetsuppgifter 
beskrevs. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Stayer, D., & Lockhart, S. J. 
(2016). Living with Dying in 
the Pediatric Intensive Care 
Unit: A Nursing Perspective. 
American Journal of Critical 
Care, 25(4), 350-356. 
 
USA 

Att beskriva och tolka 
essensen av sjuksköterskors 
erfarenheter av att bestå med 
palliativ vård till barn med 
livshotande sjukdomar och 
deras familjer på en 
pediatrisk 
intensivvårdsavdelning. 

Metod: 
Kvalitativ. 
Design: 
Deskriptiv. 
Inklusionskriterier:  
Legitimerad sjuksköterska, 
jobbat på pediatriska 
intensivvårdsavdelningen 
minst 18 månader, villig att 
delta i studien. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 
Urval(bortfall): 
12 sjuksköterskor. 
Studiegrupp: 
Ålder 23-49 (Md=35.4) år, 
42 % hade < 5 års erfarenhet 
som sjuksköterska, 58 % 
hade ingen formell 
utbildning i död och döende. 
3 manliga sjuksköterskor och 
9 kvinnliga sjuksköterskor. 
Datainsamlingsmetod: 
Individuella intervjuer med 
öppna frågor och 
fältanteckningar. 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 
En intervjuguide användes. 
 
Analysen av den insamlade 
datan redovisades genom en 
tabell i studien. 
 
Strategiskt urval genererar 
variation i urvalsgruppen. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier redovisas 
ej. 

Att vårda ett döende barn och 
se familjen gå igenom ett 
barns död ansågs vara 
känslomässigt krävande samt 
att det aldrig blev lättare. 
 
Sjuksköterskorna beskrev att 
de försökte göra något bra av 
situationen och skapa fina 
minnen för familjen. 
Samtidigt beskrevs 
svårigheter att hantera 
familjer som sörjer och möta 
familjens behov. 
 
Utmaningar innefattade 
känslan av att ta bort det sista 
hoppet för familjen, att 
orsaka mer smärta hos barnet 
under behandling samt att 
lyssna till barnet och 
respektera barnet samtidigt 
som föräldrarnas önskan 
möttes. 
 
Sjuksköterskorna beskrev att 
de många gånger klivit över 
den professionella linjen och 
blivit känslomässigt 
involverade i familjen. 
 



 

 

   

Bilaga 3 - Översikt av huvudkategorier och underkategorier samt i vilka studier de återfinns.  
 

Vetenskapliga 
studier (Nr 

från 
artikelmatris) 

Utmaningar Emotionella reaktioner Lindra lidande Strategier för att 
orka 

Dålig 
förberedelse 
och bristande 

utbildning 

Sätta upp 
och 

korsa 
gränser 

Kommunicera 
med familjen 

Inspiration och 
tillfredsställelse 

Hopplöshet 
och sorg Stress För 

barnet 
För 

familjen 

Stöd 
utanför 
arbetet 

Stöd från 
kollegor 

1   X     X   

2   X X  X  X X  

3 X  X X X X  X X  

4  X   X   X X X 

5  X  X X X X  X  

6 X X X X X   X  X 

7 X    X X   X X 

8  X    X  X   

9 X  X X     X X 

10 X X  X    X   

11  X X  X X X X  X 

 
 


