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Sammanfattning 
Bakgrund: En ökning av studier kring palliativ vård har skett i Sverige. Trots det finns ett 

fortsatt behov av forskning och fler studier kring palliativ vård av barn. Utbildning av 

personal och en tydligare struktur för hur arbetet kring barn som är i behov av palliativ vård 

behöver utformas och krävs. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

barn i behov av palliativ vård på sjukhus. 

Metod: Studien utfördes som ett litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk 

sökning. 13 artiklar som svarade mot syftet kvalitétsgranskades och 10 stycken artiklar 

analyserades och presenterades i resultatet.  

Resultat: Sjuksköterskor hade erfarenhet av att bli emotionellt påverkade vid palliativ vård av 

barn. Många känslor framträdde, djupa relationer bildades och behovet av ett positivt avslut 

fanns hos både föräldrar och sjuksköterskor. Oenighet kring när brytpunken i vården borde 

inträffa samt svårigheter att påbörja samtal kring övergången beskrevs. En känsla av 

kunskapsbrist, brister i teamarbetet och ett behov av stöd framkom vidare i relation till 

sjuksköterskors erfarenheter. 

Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård av barn på sjukhus bör 

uppmärksammas. Dels för att en vidareutveckling av den palliativa vården av barn på sjukhus 

behövs och dels för att förbättra grundutbildningen av palliativ vård av barn på sjukhus för 

sjuksköterskor.  

 

Nyckelord: barn, familjefokuserad omvårdnad, litteraturstudie, palliativ vård, sjukhus, 

sjuksköterskors erfarenheter 
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Bakgrund 
Palliativ vård 

Det finns två olika vårdinriktningar som kan användas vid behandling av sjukdom, kurativ 

vård och palliativ vård. Kurativ vård innebär att vården ges med syfte att bota sjukdomen. 

Palliativ vård innebär lindrande vård, ordet kommer från latinets pallium, som betyder mantel. 

Pallium har en symbolisk mening, i den lindrande vården sveps manteln om patienten som ett 

skydd. Trots att patientens sjukdom inte längre kan botas finns det många åtgärder som kan 

göras för att förbättra patientens och familjens situation. Palliativ vård är en aktiv vårdform 

för att effektivt komma fram till åtgärder för att hjälpa den svårt sjuka personen och personens 

familj (Axelsson, 2007). Den palliativa vården kan ges i flera olika vårdformer där 

sjukhusvård är en. Årligen avlider cirka 90 000 individer i Sverige varav cirka 75 000 är i 

behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Palliativ vård är ett förhållningssätt med syfte 

att förbättra livskvaliteten för patienten och anhöriga genom att förebygga och lindra lidande. 

Det är inte bara det fysiska lidandet som behöver lindras, även det andliga och psykosociala 

lidandet behöver identifieras och lindras. Målet är att patienten ska kunna leva ett så aktivt liv 

som möjligt innan döden. Den förväntade döden skall varken påskyndas eller skjutas upp 

(World health organization [WHO], 2017).  

 

En god palliativ vård eftersträvas och skall också ges i livets slutskede oberoende av diagnos 

och ålder samt utgå från fyra hörnstenar. De fyra hörnstenar som vården utgår från är 

symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående (SOU 

2001:6; Socialstyrelsen, 2013). Symtomkontroll innebär en aktiv helhetsvård med lindring av 

smärta och andra svåra symtom samt psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till patienten 

(SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2013). McCourt, Power och Glackin (2013) beskriver att 

symtomhantering anses vara en av de viktigaste aspekterna vid palliativ vård. Framförallt att 

smärtan lindrades belystes som viktigt. Multiprofessionellt samarbete innebär att flera 

professioner, som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och kurator är med 

och inblandade i vården kring patienten. Även patienten och närstående ska inkluderas i 

vårdteamet (SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2013). Patienter som haft tillgång till ett 

multiprofessionellt vårdteam var nöjdare med den vård de erhållit än patienter utan ett 

multiprofessionellt vårdteam (Gade et al., 2008). Hörnstenen kommunikation och stöd till 

närstående berör vikten av att ha en god kommunikation inom arbetsgruppen, till patienten, 

närstående och familj. En god kommunikation ger patienten och anhöriga möjlighet att bli 

delaktiga i och påverka vården, för att livskvaliteten ska bli så god som möjligt (SOU 2001:6; 

Socialstyrelsen, 2013). Gurková, Andraščíková & Čáp (2015) beskriver hur föräldrar haft 

positiva upplevelser av kommunikation med vårdteamet när de fått ärlig information kring 

barnets tillstånd. Stöd till närstående under vårdtiden kan vara att bjuda in dem till att 

medverka i omvårdnaden (SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2013; Kisorio & Langley, 2016). 

 

Målet med den palliativa vården är att patienten ska få bästa möjliga vård och må så bra som 

möjligt, samt att familjen får ett positivt bemötande (Wallerstedt & Andershed, 2007). Etiska 

svårigheter uppkommer ofta inom den palliativa vården när patienten själv inte kan framföra 

sina åsikter kring olika vårdbeslut (Hernandéz-Marrero, Martins Pereira och Carvalho, 2016). 

Barn utgör en patientgrupp där framförandet av egna åsikter ibland är svårt (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

Palliativ vård av barn 
Mindre än 1 procent av de cirka 90 000 personer som dör varje år utgörs av barn. Vilket 

innebar cirka 480 stycken barn år 2015 (Socialstyrelsen, 2016). En ökning av studier kring 
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palliativ vård har skett i Sverige. Trots det finns fortfarande för få studier om barn i behov 

palliativ vård (Henoch et al., 2016). Vården av personer med palliativt vårdbehov kräver 

utveckling och förbättring. Några av de områden som behöver förbättras är utbildning av 

personalen samt en tydligare struktur för hur arbetet kring barn som är i behov av palliativ 

vård skall utformas (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Under den palliativa vården ska barnet tillsammans med familjen vårdas som en helhet. Det 

holistiska synsättet innefattar både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. 

Barnet ska ha möjlighet att ta del av vården både i sitt hem och på sjukhus (WHO, 2017). 

Självbestämmande kring den palliativa vården är en aspekt som skiljer mellan barn och 

vuxna. Barnet har inte kunskap och mognad att själv fatta beslut och vårdnadshavare har rätt 

att besluta åt barnet. Vårdnadshavare har i den bemärkelsen en stor roll i den palliativa 

vården. Kommunikation hos barn och vuxna i ett palliativt skede kan också skilja sig åt, 

därför är det viktigt att vårdteamet har kunskap om att kommunicera på den nivån barnet 

befinner sig. Upplevelser och uppfattningar om vad som händer kring den palliativa vården 

kan skilja mellan barnet själv, anhöriga och föräldrar. Barnets bortgång har också en större 

inverkan på såväl familj som vårdpersonal. Ofta blir människorna i barnets omgivning mer 

emotionellt påverkade jämfört med om en vuxen person dör. Sorgen kan kännas svårhanterlig, 

vara över en lång period samt vara mer ihållande (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Barn som är i behov av palliativ vård och sjukhusvård vårdas på speciella barnavdelningar 

tillsammans med andra barn. Barns upplevelser av sjukhusvistelser kan variera, vissa barn 

upplever det som traumatiskt och andra barn upplever det inte som något obehagligt alls. 

(Enskär & Golsäter, 2014). Trots att barnen vårdas på sjukhuset ska ett så “normalt liv” som 

möjligt främjas. Det innebär upprätthållande av skolgång, möjlighet att träffa vänner och leka 

samt aktiviteter som påminner barnet om en normal miljö (Socialstyrelsen, 2013; Enskär & 

Golsäter, 2014). Lekterapi är också en del av barnens aktiviteter på sjukhuset. Genom 

lekterapin kan sjukhusperioden, omvårdnad och de medicinska åtgärder som sker bearbetas 

(Enskär & Golsäter, 2014). Leken gör att barnen får möjlighet till en miljö som liknar den 

vanliga hemmiljön med leksaker och kompisar. Det är även ett sätt att glädja barnen och få 

dem att tänka på annat än sin sjukdom (Albuquerque-Soares, Faria Da Silva, Mattos do 

Santos & Bastos Depianti, 2016). Leken förbättrar kommunikationen och hjälper barnen att 

förmedla och hantera känslor (Sezici, Ferda-Ocakci & Kadioglu, 2017). 

  

Barns rättigheter 
Ett barn är en person som är under 18 år, om inte lagen i det land barnet bor i uppger annat 

(UNICEF Sverige, 2009). I Sverige är en person klassad som ett barn upp till 18 års ålder 

(Socialstyrelsen, 2013). Barnkonventionen är en konvention som innefattar femtiofyra 

punkter som handlar om barns rättigheter, varav fyra utgör grundpelarna. De fyra pelarna är 

att beslut alltid ska grundas i barnets bästa, barn har rätt att leva och utvecklas, alla barn har 

lika värde, barn har rätt till åsikter som respekteras (UNICEF Sverige, 2009). UNICEF arbetar 

för att konventionen följs och att barns rättigheter ska ha en given plats på jorden. Barn har 

samma människovärde som en vuxen person men är i behov av ett speciellt skyddsnät och 

stödåtgärder. Barn har precis som en vuxen person rätt till att yttra sina åsikter kring den vård 

som ges, men med hänsyn till barnets mognadsgrad och ålder (UNICEF Sverige, 2009). Är 

barnet ungt och mognadsgraden låg kan barnet ha svårt att själv fatta beslut. Föräldrarna har 

då rätt att fatta besluten åt sitt barn (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden som genomförs i partnerskap med patienten och 
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närstående så att integritet och värdighet bevaras. Med utgångspunkt i patientens egen 

berättelse ska sjuksköterskan identifiera vad hälsa betyder för den enskilda individen och 

skapa förutsättningar för att hälsan främjas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Personcentrerad vård förespråkas och det innebär att personen som är i behov av vård är i 

centrum och inte själva sjukdomen. Hur sjuksköterskan agerar kring vården har en stor 

betydelse för om vården blir personcentrerad eller inte (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Vid palliativ vård ska omvårdnaden vara personcentrerad. Omvårdnaden ska utgå från respekt 

och förståelse av patientens egen vilja, självkänsla, delaktighet och engagemang. Omvårdnad 

av patienter i livets slutskede är ett arbete med många olika nyanser som måste utföras med en 

professionell skicklighet som främjar värdighet och respekt av patienten (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Att som sjuksköterska fokusera på den unika patienten 

under den sista tiden anses viktigt (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Sjuksköterskan har möjlighet att positivt påverka patienter och familjers situation vid palliativ 

omvårdnad (Morgan, 2009). Palliativ vård av barn kan vara en långdragen process och hela 

familjen måste göras delaktig i vården (Enskär & Golsäter, 2014) Att tillgodose familjens 

behov och erbjuda dem det stöd de behöver ingår i arbetet i palliativ vård av barn. Behovet av 

stöd som familjen behöver kan variera under sjukdomsförloppet. Varje enskild familj har ett 

specifikt behov. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha en god dialog med barnet och 

familjen för att identifiera behoven och erbjuda stöd med hänsyn till dem (Socialstyrelsen, 

2013). Barn förstår ofta allvaret med sin sjukdom, att de kommer att dö. Att erbjuda barn en 

möjlighet att få prata om döden ökar chansen att barnen får en värdig död. Får barnen en 

möjlighet att prata om döden kan det hjälpa föräldrarna att acceptera situationen. Som 

sjuksköterska är det viktigt att stötta både barn och förälder så att dialogen kan ske vilket gör 

att båda parter har en möjlighet till en god sista tid tillsammans (Enskär & Golsäter, 2014). 

 

Teoretisk referensram – Familjefokuserad omvårdnad 
Palliativ vård av barn kräver att hela familjen är delaktig. Föräldrar utgör ofta en trygghet för 

barnet när barnet är under vård och behandling. Utan föräldrarna vid sin sida kan upplevelsen 

av sjukhusvård bli traumatisk (Enskär & Golsäter, 2014). Familjefokuserad omvårdnad är ett 

koncept där familjen ses som en enhet, påverkan på en familjemedlem påverkar även övriga 

familjemedlemmar. Vilka som är inräknade i en familj definierar familjen själva, det kan 

handla om den klassiska kärnfamiljen, grannar, vänner, avlägsna släktingar eller andra 

personer. Likväl som att en person utan blodsband kan anses som en familjemedlem kan även 

en person med blodsband vara exkluderad (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Syskon till 

det sjuka barnet kan ha både positiva och negativa erfarenheter. De positiva erfarenheter kring 

vården handlar om när familjen kämpade tillsammans. De negativa erfarenheter var det 

motsatta; när de inte ansågs som en del av teamet och istället kände sig åsidosatta (Bradley-

Eilertsen, Lövgren, Eilegård-Wallin, Kreicbergs, 2017). Melin-Johansson, Axelsson, Jonsson-

Grundberg & Hallqvist (2014) beskriver föräldrars liknande positiva upplevelser när de får 

möjlighet av att vara en del av teamet och ges möjlighet att diskutera vården och beslut som 

tas kring det sjuka barnet. Svensk sjuksköterskeförening (2015) anser att sjuksköterskan bör 

tänka på att det inte ska finnas någon hierarki i den familjefokuserade omvårdnaden. 

Sjuksköterskans kompetens och familjens erfarenheter och kunskaper ska komplettera 

varandra och alla har rätt att få sin röst hörd och bli respekterad. Tillsammans utgör 

sjuksköterskan, andra yrkesprofessioner inom vården, patient och anhöriga ett team. 

Problemformulering 
Det finns ett stort behov av palliativ vård i Sverige, då cirka 75 000 personer har behov av 

palliativ vård årligen. Barn är en speciell patientgrupp som kräver ett kompetent vårdteam. 
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Barn har ofta ett annat sätt att uttrycka sig och kommunicera än vuxna samt andra behov 

under vårdperioden. Sjuksköterskan har en viktig roll kring vården av barnet på sjukhus, både 

att främja hälsa och utforma vården. Trots den ökning som skett av studier kring palliativ vård 

i Sverige finns fortsatt en kunskapslucka kring den palliativa vården av barn. Socialstyrelsen 

(2016) beskriver att både en tydligare struktur kring vården av barn och utveckling av 

personal krävs (ibid). Sjuksköterskan arbetar nära barnet och familjen under den palliativa 

vården på sjukhus. Vilket gör att de har inblick i hur vården fungerar samt en stor möjlighet 

att utforma och påverka vården. Att ta del av sjuksköterskors erfarenheter kring ämnet är 

därför viktigt. Både för att få en förståelse kring den palliativa vården av barn på sjukhus och 

för att belysa sjuksköterskors erfarenheter och dra lärdom av kunskapen. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att vårda barn i behov av 

palliativ vård på sjukhus. 

Metod 
Val av design 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk 

sökning (Kristensson, 2014). Examensarbetet innefattar artiklar av studier med kvantitativ och 

kvalitativ design. 

 

Litteratursökning och urval 
De meningsbärande orden i syftet identifierades, vilket var sjuksköterska, erfarenhet, palliativ 

vård, barn och sjukhus. Synonymer samt relevanta engelska översättningar av orden arbetades 

fram med hjälp av Svensk MeSH (Medical Subject Headings). Databaserna CINAHL, 

Medline och PsycINFO användes för att söka fram relevanta artiklar som svarade mot syftet. 

För att få fram relevanta ämnesord användes databasernas respektive thesaurus, Cinahl 

subject headings i Cinahl, MeSH i MedLINE och Thesaurus i PsycINFO. Fritextsökningar 

med trunkering gjordes på orden sjuksköterska, erfarenhet och barn för att få med alla 

böjningar av orden. Ämnesord och fritextsökningar kombinerades med de booleska 

sökoperatorerna AND och OR, se bilaga 1. Begränsningarna som användes var engelskt språk 

och årtalen 2009 - 2019 i samtliga databaser. I Cinahl och Psycinfo användes även 

begränsningen Peer-reviewed. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle svara på 

syftet genom att beröra sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i behov av palliativ vård 

på sjukhus. Samt att de genomgått en etisk granskning och godkänts av en 

etikprövningsnämnd alternativt att noggranna etiska överväganden gjorts. Artiklar som hade 

huvudfokus kring sjuksköterskans erfarenhet av neonatal vård, vård i annan inrättning än 

sjukhus eller som endast var inriktade mot specialistsjuksköterskor exkluderades. Även 

studenters och familjens erfarenheter samt översiktsartiklar exkluderades 

  

Tre slutgiltiga databassökningar gjordes, en i vardera databas. I urvalsprocessen ingick tre 

urval. I det första urvalet lästes titlar, i det andra urvalet lästes abstrakt och i det tredje lästes 

artiklarna i sin helhet. De artiklar som svarade mot syftet inkluderas sedan i examensarbetet. 

Totalt lästes 649 titlar, 177 abstrakt och 34 artiklar, efter att alla dubbletter exkluderats, i sin 

helhet. Vilket resulterade i att 13 stycken artiklar återstod för kvalitétsgranskning. 
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Kvalitetsgranskning 
Författarna kvalitétsgranskade alla 13 artiklar först enskilt, för att sedan stämma av och 

jämföra bedömningarna. Artiklarna granskades med utgångspunkt i Kristensson (2014) 

bedömningsmallar av kvalitativ och kvantitativ forskning. Tillförlitligheten av studierna med 

kvantitativ metod, trovärdigheten av studierna med kvalitativ metod samt styrkor och 

svagheter diskuterades. De styrkor och svagheter som diskuterades hade utgångspunkt i 

studiernas syften, metod-, resultat- och diskussionsdel. Triangulering, urval, analysprocess, 

datainsamlingsmetod samt hur resultatet presenteras är några av de delar som diskuterades. En 

slutgiltig bedömning gjordes sedan av artiklarnas kvalitet, vilket ledde till att 10 artiklar 

inkluderades i litteraturstudien. Se bilaga 2, artikelmatris. Litteraturstudien innefattar totalt 7 

stycken studier med kvalitativ metod och 3 stycken studier med kvantitativ metod, alla 

svarade upp mot syftet. 

 

Analys 
Litteraturstudiens resultat sammanställdes genom en integrerad analys. En integrerad analys 

innebär att artiklarna som blivit utvalda läses igenom för att hitta gemensamma nämnare och 

olikheter. De gemensamma nämnarna som hittas bildar sedan kategorier och resultaten 

presenteras under dem (Kristensson, 2014). Författarna läste samtliga 10 artiklar enskilt. 

Gemensamma nämnare och kategorier som författarna identifierade på varsitt håll jämfördes 

och diskuterades sedan. Det resulterade i 4 stycken kategorier och 9 underkategorier. 

Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna som valdes ut till examensarbetet var alla etisk godkända. Författarna till en 

vetenskaplig studie eller ett vetenskapligt arbete får inte plagiera andras arbete, förfalska, 

förvränga resultat eller undanhålla information som framkommer under studien oavsett om 

den stödjer eller motsäger forskarnas egna teorier (Kjellström, 2017). Författarna har 

presenterat resultatet så ärligt som möjligt med utgångspunkt i studiens syfte. Åsikter, 

värderingar och författarnas förförståelse har bortsetts i möjligaste mån. 

Resultat 
Resultatet baseras på 10 stycken artiklar varav 7 stycken är studier med kvalitativ metod och 3 

stycken är studier med kvantitativ metod. Studierna var utförda i Sverige, USA, Belgien, Iran, 

Kanada och Storbritannien. I resultatet framkom 4 huvudkategorier och 9 underkategorier. Se 

tabell 1. 

Tabell 1. Överblick av kategorier och underkategorier.   

Kategorier Känslostorm Övergången 

till palliativ 

vård 

Svårigheter under 

vårdförloppet 

Behov av stöd men 

samtidigt vara 

stödjande 

Under-

kategorier 

1. Professionell – 

men fortfarande 

människa 

2. Känslomässigt 

svall 

3. Behovet av ett 

positivt avslut 

1. En elefant i 

rummet 

2. Oenighet 

kring 

brytpunkt 

1. En känsla av 

kunskapsbrist 

2. Ett splittrat 

vårdteam – en 

barriär för god 

palliativ vård 

1. En axel att luta 

sig mot 

2. Att stötta 

föräldrars val av 

behandling 
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Känslostorm 

Professionell – men fortfarande människa 
När sjuksköterskor arbetar nära barn och familjer inom palliativ vård är det lätt att fästa sig 

och bilda en djup relation (Pearson, 2013; Hendricks-Ferguson et al., 2015; Stayer & Such 

Lockhart, 2016; Curcio, 2017). Trots att de i utbildningen får lära sig att inte skapa en för djup 

relation med patienterna (Curcio, 2017). Sjuksköterskor är professionella yrkespersoner, men 

trots det är de fortfarande människor. Ibland arbetar de nära ett barn och familjen under en 

lång period, ibland flera år, vilket gör det svårt att inte skapa djupa relationer (Pearson, 2013). 

När en djupare relation till barnet och familjen bildas, anser sjuksköterskorna att de egentligen 

har gått över gränsen (Stayer & Such Lockhart, 2016). Ibland kunde de inte hjälpa att de fäste 

sig vid barnen. De mindes varje barn och namnet på barnen som de vårdat. I vissa fall 

upplevde barnen en lika stark relation (Curcio, 2017). 

 

Känslomässigt svall 
Att vårda barn i behov av palliativ vård rör upp många olika känslor och de varierar beroende 

på situation (Pearson, 2013; Stayer & Such Lockhart, 2016; Montgomery, Sawin & 

Hendricks-Ferguson, 2017; Curcio, 2017; Muskat et al., 2019). Att vårda ett barn som 

kommer avlida genererar många känslor, framför allt sorg hos sjuksköterskorna (Stayer & 

Such Lockhart, 2016; Curcio, 2017). Tankar kring att ett oskyldigt barn som inte ens har 

hunnit starta livet närmar sig slutet gjorde flera av sjuksköterskorna sorgsna. Även att tänka 

på att det här barnet faktiskt har en familj och att det inte är naturligt att ett barn dör samt att 

se barnet lida genererade sorg (Curcio, 2017). Att se barnens lidande kunde även ge en känsla 

av hopplöshet (Pearson, 2013). Frustration var en annan känsla som ibland blossade upp hos 

sjuksköterskorna (Stayer & Such Lockhart, 2016). Frustration uppstår lätt i situationer där 

föräldrar inte delger barnet ärlig information om läget, utan förskönar sanningen. 

(Montgomery et al., 2017).  

 

Även positiva känslor i form av att känna sig inspirerad beskrevs (Curcio, 2017), samt att 

utvecklas på det personliga och professionella planet (Curcio, 2017; Muskat et al., 2019). Att 

känna att de gjort skillnad och ta med sig lärdomar från varje enskilt barn de vårdat ledde till 

personlig utveckling (Curcio, 2017; Muskat et al., 2019). Barnen inspirerade även 

sjuksköterskorna, bland annat när det mot alla odds blev en bättre period för barnen. En 

sjuksköterska berättade om ett barn som alltid var glad, vilket inspirerade henne (Curcio, 

2017). 

 

Behovet av ett positivt avslut 
Den stund då barnet tog sina sista andetag upplevdes som jobbigt. Magen vrider sig varje 

gång, känslorna tar över, att gråta och sörja tillsammans med familjen samt att det är lika 

jobbigt varje gång var några av erfarenheterna sjuksköterskorna delgav. I vissa fall kunde de 

gå ut ur rummet för att inte brista helt (Stayer & Such Lockhart, 2016). En aspekt som ansågs 

viktig var att se till att föräldrarna hade möjlighet att hålla och vara nära barnet när det dog 

samt efter att döden inträffat, för att få ett positivt avslut (Beckstrand, Rawle, Callister & 

Mandleco, 2010; Hendricks-Ferguson et al., 2015). När barnet avlidit var det även viktigt att 

kunna göra det fint hos barnet inför föräldrarna (Beckstrand et al., 2010). Att ge barnet 

smärtstillande var en annan aspekt som var viktig. För att försäkra sig om att barnet inte lider 

under sin sista stund (Stayer & Such Lockhart, 2016). När barnet har avlidit ska rummet 

städas och göras iordning för nästkommande patient. Vilket gör det svårt för sjuksköterskorna 

att hinna sörja ordentligt och få ett positivt avslut (Montgomery et al., 2017). 
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Övergången till palliativ vård 

En elefant i rummet  
En situation som upplevdes som jobbig var när sjuksköterskorna hade vetskap om barnets 

dåliga prognos men föräldrarna inte visste om läget (Beckstrand et al., 2010; Iranmanesh, 

Banazedeh & Azizzadeh Forozy, 2016). Samt upplevelser av att läkare hade svårt att initiera 

eller undvek att ha en dialog med barnet och familjen kring hur framtiden såg ut var vanlig 

(Beckstrand et al., 2010; Hendricks-Ferguson et al., 2015; Iranmanesh et al., 2016). Att 

läkarna inte påbörjade dialogen när det var uppenbart och att ett behov av dialog fanns, 

skapade irritation hos sjuksköterskorna (Stayer & Such Lockhart, 2016). Det skapade en 

osäkerhet i deras egen roll att prata om framtiden med barn och föräldrar. Det medförde dock 

en förståelse till varför läkare kunde ha svårt att initiera den typen dialog (Hendricks-

Ferguson et al., 2015). De olika professionerna pratade om allt förutom det uppenbara som det 

behövdes pratas om, att sjukdomen inte längre gick att bota. Dialogen beskrevs som en elefant 

i rummet, alla visste om den men ingen pratade om det (Hendricks-Ferguson et al., 2015; 

Stayer & Such Lockhart, 2016). 

 

Oenighet kring brytpunkt 
Synpunkter kring brytpunkten, när vården skulle övergå till palliativ vård, varierade mellan 

läkare, sjuksköterskor och föräldrar. Alla parter hade olika synpunkter kring när den 

inträffade eller skulle inträffa. Konflikter kunde uppstå mellan parterna på grund av de 

varierande åsikterna (Bartholdson, Lützen, Blomgren & Pergert, 2015). Omställningen med 

att gå från en vård fokuserad på att bota till en vård fokuserad på att lindra beskrevs som att 

vara en utmaning (Muskat et al., 2019). 

 

Läkare som hade en för optimistisk inställning kring barnets chans att överleva beskrevs som 

ett hinder för den palliativa vården (Beckstrand et al., 2010; Iranmanesh et al., 2016). När 

behandlingar som inte längre var nödvändiga och som orsakade onödigt lidande hos barnet 

ordinerades upplevde sjuksköterskorna svårigheter med att genomföra ordinationerna 

(Beckstrand et al., 2010; Iranmanesh et al., 2016; Stayer & Such Lockhart, 2016). Att fortsätta 

med behandlingen var inte alltid det bästa för barnet (Inghelbrecht, Bilsen, Pereth, Ramet & 

Deliens, 2009). 
 

Svårigheter under vårdförloppet 

En känsla av kunskapsbrist 
Sjuksköterskor beskrev att palliativ vård var en komplex process och att en djupare kunskap 

kring processen saknades (Pearson, 2013; Hendricks-Ferguson et al., 2015). Palliativ vård var 

ett område som inte berördes speciellt mycket under utbildningen. Kunskapen kring vad en 

god palliativ vård var och hur vårdformen användes för att förbättra livskvaliteten hos barn 

och föräldrar ansågs bristfällig (Beckstrand et al., 2010; Pearson, 2013; Iranmanesh et al., 

2016). Kunskap kring palliativ vård kom främst från tidigare praktikplatser eller genom 

erfarenheter från privatlivet (Pearson, 2013).  

 

Att inte veta hur symtomen skulle hanteras när sjukdomen var i ett senare stadie beskrevs som 

ett problem (Pearson, 2013). Att effektivt kommunicera med barn och föräldrar för att lindra 

barnets lidande ansågs vara ett obekant moment (Hendricks-Ferguson et al., 2015). En känsla 

av hjälplöshet beskrevs kring symtomlindringen och att hantera föräldrarnas frustrationer när 

barnet var lidande på grund av otillräcklig symtomlindring. En utökad utbildning kring 

specifika sjukdomar och symtom var något som efterfrågades (Pearson, 2013). En osäkerhet 
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kring att identifiera tecken som tydde på att barnets död var nära och att självständigt agera 

med hänsyn till tecknen beskrevs. Osäkerheten ledde till att det upplevdes svårt att förbereda 

föräldrarna på att barnets död var nära (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

 

Ett splittrat vårdteam – en barriär för god palliativ vård 
Ett välfungerande teamarbete mellan flera olika professioner förbättrar kommunikationen 

mellan professionerna, i en studie beskrev sjuksköterskor att teamarbetet saknades 

(Bartholdson et al., 2015). Ett problem som beskrevs var att läkare spenderade för lite tid med 

barnet och föräldrarna (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Irritation uppstod när 

sjuksköterskorna inte blev inkluderad av läkarna vid viktiga dialoger med barn och föräldrar 

kring vården. Läkarna kunde ha en diskussion med barnet och föräldrarna utan att involvera 

det övriga teamet. Läkaren lämnade sedan familjen med många frågor som sjuksköterskan då 

försökte svara på (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Montgomery et al., 2017). En önskan att 

tillsammans med läkaren ha dialogen kring vården med familjen fanns (Inghelbrecht et al., 

2009). Samt en önskan att andra medlemmar inom teamet spenderade mer tid med familjen 

och att de lyssnade på barnet och föräldrarna (Bartholdson et al., 2015).  

 

Att läkare ofta hade en annan syn på hur palliativ vård av barn skulle gå till beskrevs som en 

barriär för att erbjuda en god vård (Iranmanesh et al., 2016). Att vara mer involverad i beslut 

som berörde behandlingen var något som önskades samt att föräldrarna blev mer involverade 

(Inghelbrecht et al., 2009). Föräldrar till barnet tackade ibland nej till viss vård för att deras 

religiösa ledare stod för något annat (Montgomery et al. 2017). Religion och kultur var en 

aspekt som kunde påverka utformningen av vården kring det sjuka barnet (Pearson, 2013; 

Curcio, 2017; Montgomery et al. 2017). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att en barriär för 

en god vård kunde vara när familjerna inte hade en stöttande, religiös ledare (Iranmanesh et 

al., 2016). När åsikter och synpunkter kring riktningen av vården inte respekterades av andra i 

vårdteamet eller att de inte blev hörda beskrevs också som en barriär (Beckstrand et al., 2010; 

Bartholdson et al., 2015; Iranmanesh et al., 2016). När kommunikationen mellan de olika 

professionerna i vårdteamet inte fungerade upplevdes det svårt att ge en god vård (Beckstrand 

et al., 2010). 
 

Behov av stöd men samtidigt vara stödjande 

En axel att luta sig mot 
Att hantera och diskutera sina egna känslor ansågs viktigt (Pearson, 2013; Stayer & Such 

Lockhart, 2016; Muskat et al., 2019). Debriefing var en typ av stöttande åtgärd som upplevdes 

som positiv (Pearson, 2013; Muskat et al., 2019). Positiva upplevelser fanns också av att 

diskutera och finna stöttning i kollegor (Pearson, 2013; Hendricks-Ferguson et al., 2015; 

Stayer & Such Lockhart, 2016; Muskat et al., 2019). En känsla av trygghet infann sig när 

möjligheten att vända sig till kollegor fanns för stöttning i olika lägen (Hendricks-Ferguson et 

al., 2015). Att diskutera med kollegorna hjälpte sjuksköterskorna att lätta på det emotionella 

trycket och hitta en mening med sitt arbete. De beskrev hur kollegor fanns där när de lämnade 

barnens rum på avdelningen för att muntra upp och stötta genom jobbiga situationer (Stayer & 

Such Lockhart, 2016).  

 

Sjuksköterskorna fann även stöttning i närstående. Att omge sig med familj och vänner som 

inte själva arbetade inom vården upplevdes positivt och stödjande. De kunde fungera som en 

distraktion (Muskat et al., 2019). Men att inte ta med arbetet hem upplevdes som svårt. En 

sjuksköterska berättade att hon ibland talade om vissa händelser som inträffat på arbetet med 

sin man (Stayer & Such Lockhart, 2016). 
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Att stötta föräldrarnas val av behandling  
En känsla av att barnen ofta förstod i vilket riktning vården gick och att det inte kommer att 

överleva beskrevs (Curcio, 2017; Stayer & Such Lockhart, 2016). Föräldrarna däremot hade 

ofta svårare att acceptera fakta (Beckstrand et al., 2010; Bartholdson et al., 2015; Iranmanesh 

et al., 2016). Erfarenheter av att barnen skyddade sina föräldrar beskrevs. De skyddade 

föräldrarna genom att inte delge dem sin insikt i sjukdomsförloppet (Montgomery et al. 2017). 

Vården av barnen fortskred ibland trots att det inte ansågs vara det bästa för barnet. Men 

föräldrarna hade inte kommit till samma punkt i bearbetningen och de vägrade att ge upp 

(Pearson, 2013; Stayer & Such Lockhart, 2016). Att vårda föräldern var ett begrepp 

sjuksköterskorna använde. Som innebar att fortsätta behandling av barnet trots att den 

egentligen inte var nödvändig för barnet (Pearson, 2013). Sjuksköterskor som hade egna barn 

kunde dock relatera till situationen och se den från två perspektiv. De kunde se situationen ur 

sitt professionella perspektiv men även sitt privata. Sjuksköterskorna menar att de antagligen 

hade agerat likadant och inte velat ge upp om sitt barn. De stod med ett ben i varje läger. Å 

ena sidan stöttade de föräldrarna som hade svårt att släppa taget å andra sidan visste de att 

vården inte var nödvändig (Stayer & Such Lockhart, 2016). 

 

Resultatsammanfattning 
I studierna framkom det fyra övergripande kategorier som beskriver hur sjuksköterskan 

upplever det att arbeta med barn som är i behov av palliativ vård på sjukhus. En av 

kategorierna var känslostorm som beskriver den emotionella påverkan. En blandning av 

känslor uppstod där sorg, hopplöshet, frustration samt att känna sig inspirerad var vanligt. Att 

bilda en för djup relation till barnet och familjen samt behovet av ett positivt avslut hos 

föräldrar och sjuksköterskorna var erfarenheter som också framträdde. Övergången till 

palliativ vård är en kategori där en elefant i rummet och oenighet kring brytpunkt beskrevs. 

Att inte vara överens om brytpunkt var vanligt, både mellan olika professioner och mellan 

vårdteam och föräldrar. Svårigheter att påbörja en diskussion kring övergången till palliativ 

vård belystes också. En tredje kategori var svårigheter under vårdförloppet. Svårigheter som 

upplevdes var både en känsla av för lite kunskap kring palliativ vård av barn samt att 

vårdteamet inte alltid samarbetade på ett välfungerande sätt. Den sista kategorin, behov av 

stöd men samtidigt vara stödjande, belyste sjuksköterskans behov av stöd samt att stödja 

föräldrars val av behandling.  

Diskussion  
Metoddiskussion 
Studien har utförts med litteraturstudie som metod. En aspekt att lyfta är att studien kunde ha 

utförts som en empirisk studie. Författarna anser att en intervjustudie hade lämpat sig bättre 

än en litteraturstudie. Både för att få fram så färska och mer erfarenheter som möjligt från 

sjuksköterskor. Men också på grund av den lilla mängd studier som fanns att tillgå inom 

ämnet för litteraturstudien. Författarna valde trots det att utföra studien som en litteraturstudie. 

Tidsramen ansågs vara för snäv för att kunna presentera ett välbearbetat resultat vid en 

empirisk studie. 

 

Försök att smala av syftet mot en mer specifik kontext för att kunna presentera ett mer 

specifikt resultat riktat mot en typ av avdelning gjordes. Databassökningar gjordes kring 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn i behov av palliativ vård på olika typer 

avdelningar. Till exempel pediatrisk intensivvårdsavdelning och pediatrisk onkologisk 

avdelning. Alla sökningar genererade dock för små träffar med otillräcklig mängd litteratur 
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för att svara på syftet. Därför valdes sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i behov av 

palliativ vård på sjukhus som syfte.  

 

Vid flera provsökningar såg författarna att ordet End of Life ofta användes i sammanhanget 

tillsammans med eller istället för Palliative care. Därför valdes ordet att ta med i kommande 

sökningar för att utöka antalet träffar. I Cinahl och MedLINE fanns termen End of life inte 

med som ett eget ämnesord och ingen synonym föreslogs, vilket ledde till att en fritextsökning 

av ordet gjordes i kombination med Palliative care. I PsycINFO föreslogs synonymen 

Palliative care istället för End of life, vilket gjorde att ordet uteslöts i sökningen i PsycINFO. 

Synonymer och översättningar av det meningsbärande ordet sjukhus valdes bort i de 

slutgiltiga sökningarna. Hospitals och Hospitals, Pediatric valdes bort då sökningen blev för 

smal med de termerna. Child hospitalized i en OR sökning gav inga artiklar extra av relevans 

och valdes därför också bort.  

  

Tre olika databaser valdes för att få med så relevant forskning som möjligt. Samtliga 

sökningar i databaserna genererade stora träffar. Författarna provade otaliga sökblock i 

respektive databas för att begränsa antalet träffar mer, men sökningarna blev då för 

begränsade och relevant litteratur föll bort. Till exempel blev alla sökningar med termerna 

som inkluderade sjukhus för snäva. Därför togs beslutet att använda sökblock som genererade 

mer träffar för att sedan manuellt gå igenom dem och handplocka de mest relevanta artiklar 

som svarade mot syftet. Risken att gå miste om för mycket relevant litteratur ansågs annars 

vara för stor.  

 

Både studier med kvantitativ metod och studier med kvalitativ metod valdes ut till 

examensarbetet då båda typerna är relevanta inom forskning kring hälso- och vårdvetenskap 

(Kristensson, 2014). Författarna granskade studierna med utgångspunkt i Kristensson (2014) 

granskningsmallar, men gjorde även en egen bedömning utifrån begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet. Datainsamling, urvalsprocess, analysprocess, hur resultatet presenterades samt 

om de mätinstrument som användes var validitets- och reliabilitetstestade var några av de 

aspekter som diskuterades. Författarna valde sedan att läsa igenom och analysera samtliga 

artiklar på varsitt håll för att sedan jämföra vad som framkommit. Enligt Kristensson (2014) 

ökar tillförlitligheten om flera personer läser igenom artiklarna och analyserar dem. Risken 

blir då mindre att författarnas förförståelse avspeglas i resultatet.  

 

Författarna valde att endast inkludera artiklar i studien som blivit etiskt godkända. För att vara 

säkra på att deltagarna i respektive artikel behandlats på ett etiskt korrekt sätt, att deltagarnas 

rättigheter och värde skyddats samt att deltagandet varit frivilligt (Kjellström, 2017) 

 

De artiklar som blev inkluderade i examensarbetet var utförda i Sverige, USA, Belgien, Iran, 

Kanada och Storbritannien. En bred spridning av artiklarnas ursprung kan ses som en styrka 

då sjuksköterskors erfarenhet från olika länder analyseras och likheter framträder. 

Överförbarhet innebär, enligt Kristensson (2014), att resultatet som framkommit är giltigt i 

andra sammanhang. Författarna anser dock inte att resultatet som framkommit i 

examensarbetet är generaliserbart. Skulle samma syfte undersökas igen skulle resultatet kunna 

se annorlunda ut. Då erfarenheter är något som är individuellt och förändras över tid.  

 

Några av de artiklar som inkluderades i examensarbetet beskrev flera olika professioners 

erfarenhet. Endast de stycken som berörde sjuksköterskors erfarenhet analyserades och 

presenterades i litteraturstudiens resultat. En artikel som inkluderades i studien beskrev 

registrerade barnsjuksköterskors erfarenhet (Pearson, 2013). Författarna ansåg dock att 
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artikeln var relevant att ta med i studien då sjuksköterskorna hade max 2 års erfarenhet. 4 av 7 

deltagare hade dessutom examinerats med diplom medan resterande hade en examen. I övriga 

artiklar som enligt titeln fokuserade på specialistutbildade sjuksköterskor hade majoriteten av 

deltagarna en utbildning som motsvarar grundutbildningen för sjuksköterskor i Sverige. En 

styrka är därför att de artiklarna inte exkluderades vid urvalet. Till exempel hade 84% av 

sjuksköterskorna i artikeln av Inghelbrecht et al. (2009) en bachelors degree trots att titeln 

hänvisar mot pediatriska intensivvårdssjuksköterskor. 

 

Resultatdiskussion 
I resultatet beskriver sjuksköterskor att föräldrarna var i behov av stöd för att acceptera och 

hantera sin situation. Att vårda föräldern var ett begrepp som nämndes, när behandlingen av 

barnet fortskred trots att den enda anledningen var att fortsätta och behandla för att 

föräldrarna ännu inte var redo att släppa taget om sitt döende barn. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor har liknande erfarenheter. De beskriver det som att barnets röst inte längre blir 

hörd, utan endast förälderns röst blir hörd (Harrington Jacobs, 2005; Klassen, Gulati & Dix, 

2012). I dagens samhälle finns det ett antagande att föräldrarna är de som är mest kapabla till 

att fatta ett beslut med hänsyn till vad som är bäst för barnet. Det vanligaste är att föräldrarna 

har barnets bästa i åtanke och besluten tas med utgångspunkt i rekommendationer från 

sjukvårdspersonal. Trots det uppstår situationer där föräldrar och sjukvårdspersonal inte är 

överens och vårdteamet ställs inför ett etiskt dilemma. En vanlig situation som uppstår är att 

föräldrarna fortsätter att efterfråga olika behandlingar i hopp om att det fortfarande finns en 

chans att bota sjukdomen. Men föräldrarna har inte haft en dialog med barnet kring vad barnet 

vill. I vissa fall inser barnet att det inte längre finns möjlighet att bota sjukdomen och har 

accepterat situationen. Barnet kan berätta för sjuksköterskan om sina känslor och synpunkter, 

men de vill inte göra sina föräldrar besvikna så de säger inget om hur de känner till dem. När 

det sker hamnar sjuksköterskan i ett etiskt dilemma. Sjuksköterskan har vetskapen om att 

vården endast fortskrider för att föräldrarna fortfarande inte vill släppa taget (Harrington 

Jacobs, 2005). Informationen kring diagnos, behandling och prognos som vårdpersonalen ger 

till föräldrar ges ofta på ett otydligt sätt och kan vara lätt att missförstå (Harrington Jacobs, 

2005; Akard, Hendricks-Freguson & Gilmer, 2019). Vilket kan leda till att föräldrarna 

misstolkar informationen och tror att de fattar beslut med hänsyn till barnets bästa (Harrington 

Jacobs, 2005). 

 

Foster, Lafond, Reggio och Hinds (2010) beskriver sjuksköterskans centrala roll vid 

kommunikation och beslut som berör vården, med föräldrar och barn. Sjuksköterskans ansvar 

är att det sker med utgångspunkt i familjens värderingar och att det sker med hänsyn till det 

som är bäst för barnet (ibid). Patienten är inte den enda som påverkas, även familjen påverkas 

av det som sker under vårdens gång. Därför bör sjuksköterskan arbeta utifrån ett 

familjefokuserat perspektiv där familjen utgör en enhet. Familjesamtal är en del i den 

familjefokuserade omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Familjer beskrev att 

familjesamtal hade en positiv inverkan och att samtalen ledde till en ökad förståelse för 

familjemedlemmarnas olika synpunkter (Benzein, Olin & Persson, 2015). Genom att erbjuda 

en fördjupande diskussion mellan föräldrar och barn får båda en möjlighet att berätta om sina 

synpunkter och önskningar kring vården. Diskussionen är ett effektivt sätt för alla inblandade 

att få sin röst hörd. Det kan göra det enklare för barnet att lyfta upp sina synpunkter kring 

exempelvis att fortsätta med behandlingen eller inte. (Harrington Jacobs, 2005). Teorin om 

samskapad palliativ vård handlar om att hjälpa patienten och familjen att nå vitala mål nära 

livets slut. Den samskapande processen är uppbyggd av flera delprocesser. Huvudprocessen 

kan till exempel handla om att den sjuka personen verkligen lyckas nå sitt vitala mål som en 

praktisk möjlighet, trots svår sjukdom. Samtidigt som huvudprocessen fortgår finns 
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subprocesser och mikroprocesser som också är viktiga. Subprocesser kan handla om familjens 

upplevelse, till exempel närståendes oro för att patienten inte vill ta ett visst läkemedel. 

Mikroprocesser är mindre processer som är relaterade till huvudprocessen. Till exempel 

biverkningar av mediciner. Alla delar är sammankopplade och påverkar varandra, i den 

samskapande processen. Vilket gör att alla delar också bör tas i beaktning och anses viktiga 

(Bergdahl, Ternestedt, Berterö & Andershed, 2018). Hittills har teorin endast utvärderats i 

palliativ vård av vuxna som vårdas i hemmet. Författarna anser att teorin kan vara av värde att 

implementera inom den palliativa vården av barn på sjukhus också. 

 

Barnets röst är lika mycket värd som förälderns röst, speciellt vid beslut som potentiellt kan 

orsaka barnet onödigt lidande (Harrington Jacobs, 2005). Barn och föräldrar som blir erbjudna 

en möjlighet att prata med varandra om sin syn på vården kan minska känslor som ångest och 

rädsla som kan finnas hos båda parter (Akard et al., 2019). Att barn och föräldrar blir 

inkluderade i kommunikationen och beslut kring vårdens riktning har visat sig ha en positiv 

påverkan på föräldrarnas sorg efter att barnet gått bort. Att barnen får en mer 

självbestämmande roll har även det visat sig ha en positiv påverkan på upplevelsen av vården. 

I de fall där en dialog mellan barn och föräldrar har skett framkommer det att föräldrarna inte 

har ångrat att de lyssnade mer på barnets önskningar. Att barn och föräldrar får prata om sina 

tankar och känslor med varandra i ett forum där alla har en möjlighet att få sin röst hörd har 

visat sig ha en positiv påverkan på kvaliteten på vården (Weaver et al., 2016). Enligt 

författarna kan uppkomsten av etiska dilemman av det här slaget möjligen minimeras genom 

att arbeta med familjefokuserad omvårdnad och med utgångspunkt i teorin om samskapad 

vård. Där både sjuksköterskan, föräldrar och barn är lika delaktiga i vården och allas åsikter 

lyfts fram (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde sig ha för lite kunskap kring palliativ 

vård av barn. En önskan om vidare utbildning inom olika sjukdomar och symtom som är 

vanliga inom palliativ vård fanns. Kommunikation med barnet och föräldrar ansågs också 

svårt. Sjuksköterskorna hade oftast en liten erfarenhet av palliativ vård då utbildningen inte 

erbjöd mycket undervisning i ämnet. Antingen hade de stött på vårdformen under tidigare 

praktiker eller genom privatlivet. I en studie av Khraisat, Alakour & O’Neill (2017) framkom 

det också att sjuksköterskorna upplevde sig ha för lite kunskap av att vårda barn i livets 

slutskede. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017a) ska vården sjuksköterskan utformar 

anpassas efter individens och familjens behov och vara grundade på evidensbaserad kunskap 

och beprövad erfarenhet. Vilket kräver att sjuksköterskan ska besitta kunskap kring den vård 

och omvårdnad som ges (ibid). Palliativ vård ingår i sjuksköterskans grundutbildning men 

mängden undervisning kan variera. Många anser att för få timmar erbjuds vilket leder till att 

sjuksköterskorna känner sig osäkra. Ingen förälder skulle vilja föda sitt barn med uppbackning 

av en barnmorska som endast fått en timmes undervisning inom ämnet. Varför skulle då 

palliativt sjuka barn med familjer känna sig trygga med en sjuksköterska som fått minimal 

undervisning i palliativ vård (Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 2007)? En ökad 

kunskap kring vad palliativ vård för barn är och vad det innebär krävs. Inte endast på ett fåtal 

sjukhus utan både på samhällsnivå och världen över.  

 

En annan aspekt som framkom i resultatet var svårigheter kring teamarbete. Sjuksköterskor 

upplevde att de inte alltid bjöds in till dialoger om vårdens inriktning. 

Kommunikationssvårigheter kring att initiera obekväma samtal samt att inte alltid sträva mot 

samma mål lyftes upp. Att kunna arbeta tillsammans som ett team inom palliativ vård ansågs 

vara viktigt. Archambault-Grenier et al. (2018) beskriver också svårigheter kring teamarbete i 

vården. Aspekter som tas upp är brister i färdigheter i att kommunicera på ett välfungerande 
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sätt, att alla i teamet inte är delaktiga i beslutsfattande samt att olika värderingar kan skapa 

svårigheter. Sjuksköterskan ska, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a), kunna arbeta i 

team. Då teamarbete utgör en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Teamarbete handlar om 

att kunna samarbeta, planera, ta emot och ge information samt att kunna kommunicera med 

såväl andra professioner som patient och anhöriga (ibid). Om samtal som bör ske inte gör det 

kan oro och stress uppstå, både hos föräldrarna och vårdteamet. Sjuksköterskor känner ofta en 

osäkerhet att själva starta en konversation med föräldrarna om vårdens framfart. Då en 

osäkerhet kring vad läkarna har sagt finns (Akard et al., 2019). Kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare har beskrivits som en av de största utmaningarna. De två olika 

professionerna i vårdteamet har fått lära sig att kommunicera på ett sätt som skiljer sig från 

den andre. Att på ett systematiskt sätt överföra information och kommunicera kan både höja 

säkerheten, effektivisera, öka delaktigheten och leda till att både patient och familj lättare kan 

bli involverad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Slutsatsen är att ett mer välfungerande 

vårdteam kan utforma en bättre och säkrare vård där kommunikation utgör en stor 

grundpelare.  

 

I alla de artiklar där det gick att utläsa könet på deltagarna var majoriteten alltid kvinnor. 

Totalt var 768 stycken deltagare med i studierna där könet på deltagarna framkom. 719 av 

deltagarna var kvinnor och 49 var män. Vilket ger en procentsats på cirka 94% kvinnor och 

cirka 6% män. Författarna har själva varit neutrala i genusperspektivet i litteraturstudien. Men 

trots det anser författarna att resultatet kan vara färgat av kvinnor och mest beskriva deras 

erfarenheter. Vidare studier med ett fokus mot männens erfarenhet skulle vara av intresse för 

att se om erfarenheterna skiljer sig åt. 

 

Slutsats 
Resultatet som framkommit i litteraturstudien ger en överblick över sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda barn i behov av palliativ vård på sjukhus. Låg kunskap kring palliativ 

vård av barn på sjukhus, svårigheter med teamarbetet och en upplevelse av att vårda föräldrar 

istället för barnet, är några av erfarenheterna som beskrevs. Erfarenheterna kan användas i den 

fortsatta utbildningen. Sjuksköterskor är viktiga personer för att i framtiden kunna utforma en 

god palliativ vård. Den utbildning som erbjuds bör sträva efter att anpassas med hänsyn till 

det som sjuksköterskorna efterfrågar. Det kan göra att den grund som sjuksköterskorna står på 

senare i arbetslivet är mer stabil. Att arbeta med familjefokuserad omvårdnad har också belyst 

som en viktig del i den palliativa vården av barn på sjukhus. Kanske bör även det ämnet 

framträda mer i framtida utbildning? Familjefokuserad omvårdnad är inte bara relevant i 

vården av sjuka barn. Familjer och anhöriga möter sjuksköterskan i all typ av vård och på alla 

avdelningar.  

 

Författarna anser att en fortsatt forskning kring manliga sjuksköterskors erfarenheter skulle 

vara av nytta. För att se om erfarenheterna skiljer sig åt och om fler förbättringsområden 

framträder. Mer forskning med barnens perspektiv inom den palliativa vården anses också 

behövas. Då mycket av forskningen i dagsläget utgår från ett föräldra- eller 

sjuksköterskeperspektiv. 
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Sökmatris, Cinahl                                                                                                        Bilaga 1 

Databas 
Sökord 

Begränsningar 

Resultat 

av 

sökning 

Lästa 

titlar 

Urval 1 

Lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Lästa 

artiklar 

Urval 3 

Artiklar till 

examensarbetet 

Cinahl 

20190410 

10:13 

S1. Nurs* 819964     

 
S2. 

Experience* 
353537     

 
S3. (MH 

”Perception”) 
26745     

 

S4. (MH 

”Palliative 

care”) 

30979     

 S5. End of life 28356     

 S6. Child* 681391     

 
S7. (MH 

”Pediatrics”) 
14211     

 
S8. (MH 

”Adolescence”) 
453153     

 

S9. (MH 

”Child, 

preschool”) 

180571     

 
S10. (MH 

”Infant”) 
147570     

 

S11. (MH 

”Pediatric 

nursing”) 

12188     

 S12. S2 OR S3 375578     

 S13. S4 OR S5 53346     

 

S14. S6 OR S7 

OR S8 OR S9 

OR S10 OR 

S11 

955586 

 

 

 

 

 

   



 
 

 

S15. S1 AND 

S12 AND S13 

AND S14 

352     

 

S16. S1 AND 

S12 AND S13 

AND S14 

 

 

Peer-reviewed 

Engelskt språk 

2009 - 2019 

212 212 69 19 7 

 

  



 
 

Sökmatris, PsycINFO 

Databas 
Sökord 

Begränsningar 

Resultat 

av 

sökning 

Lästa 

titlar 

Urval 1 

Lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Lästa 

artiklar 

Urval 3 

Artiklar till 

examensarbete 

PsycINFO 

20190410 

14:28 

S1. Nurs* 158169     

 
S2. 

Experience* 
631160     

 
S3. (DE 

”perception”) 
32856     

 

S4. (DE 

”palliative 

care”) 

12561     

 S5. Child* 835284     

 
S6. (DE 

”Pediatrics) 
24743     

 S7. S2 OR S3 657200     

 S8. S5 OR S6 837258     

 

S9. S1 AND 

S4 AND S7 

AND S8 

148     

 

S10. S1 AND 

S4 AND S7 

AND S8 

 

 

Peer-reviewed 

Engelskt språk 

2009 - 2019 

 

107 107 36 17* 2 

*6 dubbletter från Cinahl  

 

  



 
 

Sökmatris MedLINE 

Databas 
Sökord 

Begränsningar 

Resultat 

av 

sökning 

Lästa 

titlar 

Urval 

1 

Lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Lästa 

artiklar 

Urval 3 

Artiklar till 

examensarbetet 

MedLINE 

20190411 

13:53 

S1. Nurs* 804011     

 
S2. 

Experience* 
982460     

 
S3. (MH 

”Perception”) 
31827     

 

S4. (MH 

”Palliative 

care”) 

50393     

 S5. End of life 77386     

 S6. Child* 2572494     

 
S7.(MH 

”Pediatrics”) 
50935     

 
S8. (MH 

”Adolescent”) 
1923782     

 

S9. (MH 

”Child, 

preschool”) 

875731     

 
S10. (MH 

”Infant”) 
757630     

 

S11. (MH 

”Pediatric 

nursing”) 

13297     

 S12. S2 OR S3 1008975     

 S13. S4 OR S5 121347     

 

S14. S6 OR S7 

OR S8 OR S9 

OR S10 OR 

S11 

3696800     



 
 

 

S15. S1 AND 

S12 AND S13 

AND S14 

489     

 

S16. S1 AND 

S12 AND S13 

AND S14 

 

Engelskt språk 

2009 - 2019 

330 330 72 25* 1 

*14 dubbletter från Cinahl, 7 dubbletter från PsycINFO 

 

  



 
 

Artikelmatris                                                                                                                                                                                                   Bilaga 2 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Bartholdson, C., Lützén, 

K., Blomgren, K., & 

Pergert, P. (2015). 

Experiences of ethical 

issues when caring for 

children with cancer. 

Cancer Nursing, 38(2), 

125–132. 

doi:10.1097/NCC.000000

0000000130 

 

Sverige 

To describe healthcare 

professionals’ experiences 

of ethical issues and ways 

to deal with these when 

caring for children with 

cancer 

 

Population: undersköterskor, 

sjuksköterskor & läkare som arbetar 

på pediatrisk onkologisk avdelning, 

avdelning med barn som har kronisk 

sjukdom eller avdelning med barn som 

har neurologisk sjukdom. 

exklusionskriterier framkommer ej. 

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

Strategiskt urval. Frågeformulär 

placerades i anställdas personliga 

”brevlåda” på sjukhusen. Deltagare 

från en av avdelningarna svarade på 

formuläret under en utbildning. 

Bortfall: ca 54, då ett exakt antal ej 

kan fastställas.  

Slutlig studiegrupp: 87 deltagare varav 

15st läkare, 34 sjuksköterskor och 38 

undersköterskor. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär.  

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys 
 

Styrkor: Frågeformuläret 

användes i en pilotstudie 

innan användning, citat i 

resultat.  

 

Svagheter: Användning av 

frågeformulär istället för 

intervjuer, bortfall otydligt 

beskrivet.  

Olika åsikter kring när den 

kurativa vården ska 

övergå till palliativ vård 

leder ofta till konflikter 

enligt sjuksköterskor. 

Läkarna ser inte patienten 

och vården på samma sätt 

som sjuksköterskan. 

Läkarna respekterade inte 

sjuksköterskors åsikter 

och synpunkter kring 

riktningen på vården. 

Dåligt teamarbete där 

vårdpersonalen jobbar mot 

olika mål. 

 

Upplevda svårigheter 

kring vård av barn där 

föräldrarna vägrar inse 

fakta. Föräldrarna vill 

göra allt och rädda barnet 

trots att det är omöjligt.  



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Beckstrand, R. L., Rawle, 

N. L., Callister, L., & 

Mandleco, B. L. (2010). 

PEDIATRIC NURSES' 

PERCEPTIONS OF 

OBSTACLES AND 

SUPPORTIVE 

BEHAVIORS IN END-

OF-LIFE CARE. 

American Journal Of 

Critical Care, 19(6), 543-

552. 

doi:10.4037/ajcc2009497  
 

USA 

(1) what are the sizes 

(intensities) and 

frequencies of obstacles 

and supportive behaviors 

in providing end-of-life 

care to infants and 

children as perceived by 

PICU nurses?  

(2) what are the perceived 

obstacle magnitude 

(POM) scores?  

(3) What are the perceived 

supportive behavior 

magnitude (PSBM) 

scores? 

 

Population:  

Sjuksköterskor från American 

Association of Critical-Care Nurses 

som vårdade spädbarn och barn, 

behärskade engelska språket samt 

hade erfarenhet av vård i livets 

slutskede. Exklusionskriterier 

framkommer ej.  

Urval, urvalsförfarande & bortfall:  

Strategiskt urval. Frågeformulär och 

information om studien skickades till 

1047 stycken sjuksköterskor från 

American Association of Critical-Care 

Nurses. Bortfall: 573 st.  

Slutlig studiegrupp:  

474 deltagare varav 92,6% kvinnor. 

Åldersspann från 22 till 65 år.  

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär. 

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor:  

mätinstrument har blivit 

pre-testat. Stort urval. 

 

Svagheter:  

kort beskrivning av 

datainsamlingsmetod, 

stort bortfall. 

Hinder som ofta 

upplevdes inom vården 

vid livets slutskede var 

kommunikationssvårighet-

er, bristfällig utbildning 

kring palliativ vård och att 

familjen inte accepterar 

barnets dåliga prognos.  

 

De vanligaste stöttande 

beteendena var att 

familjen hade en möjlighet 

att hålla om och vara nära 

barnet under den sista 

tiden, fick ensamtid med 

barnet när det avlidit och 

se till att rummet och 

barnet är fina då barnet 

avlidit och föräldrarna ska 

ta farväl. 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Curcio, D. L. (2017). The 

Lived Experiences of 

Nurses Caring For Dying 

Pediatric Patients. 

Pediatric Nursing, 43(1), 

8–14. Från 

https://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true

&db=rzh&AN=12135359

7&site=ehost-live 

 

USA 

To explore, describe and 

understand the lived 

experiences of nurses 

caring for dying pediatric 

patients and to gather 

information that may help 

future nurses when caring 

for the dying child. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: 1 - 4 års erfarenhet av 

pediatrisk omvårdnad samt varit 

delaktig i vården av ett döende barn. 

Exklusionskriterier: Sjuksköterskor 

vars egna barn, eller ett barn i deras 

närmsta familj som hade dött. 

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

strategiskt urval samt snöbollsurval. 

Sjuksköterskor som matchade 

inklusionskriterierna identifierades 

genom nätverksarbete. Utifrån dessa 

personer gjordes sedan ett 

snöbollsurval. Bortfall framkommer 

ej. 

Slutlig studiegrupp: 9 stycken 

registrerade. Alla var av kvinnligt kön 

mellan åldrarna 24 - 37 år. 

Datainsamlingsmetod: Ljudinspelade 

semi-strukturerade  face-to-face 

intervjuer. 

Analysmetod: Analys i sex steg enligt 

van Manen metoden. 

 

Styrkor: Resultatet var 

enkelt att följa och många 

citat som stärker upp 

resultatet används. 

 

Svagheter: Svag 

beskrivning av 

urvalsförfarande.  

Sorg är en vanlig känsla 

hos sjuksköterskorna. 

Speciellt eftersom att det 

är ett barn som dör. Det 

döende barnet kan också 

bli en inspiration. 

Känslorna läggs dock åt 

sidan på jobbet. 

 

Sjuksköterskorna upplever 

att de ofta går över 

gränsen och skapar en 

relation med barnet och 

familjen. 

 

Sjuksköterskan upplever 

att barnet ofta vet om att 

det är på väg att avlida. 

 

Religion och kultur kan 

skapa svårigheter i vården 

av det döende barnet.  

 

 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hendricks-Ferguson, V. 

L., Sawin, K. J., 

Montgomery, K., Dupree, 

C., Phillips-Salimi, C. R., 

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

(2015). Novice Nurses’ 

Experiences With 

Palliative and End-of-Life 

Communication. Journal 

Of Pediatric Oncology 

Nursing, 32(4), 240-252. 

doi:10.1177/10434542145

55196  

 

USA 

Describe the (a) 

commonalities of 

perspectives and 

experiences of novice 

pediatric oncology nurses 

(ie, those with less than 1 

year of experience caring 

for children with cancer) 

and (b) pediatric oncology 

nurses’ perception of 

factors that facilitate and 

impede PC/EOL 

comunication with dying 

children, their families 

and other health care 

providers.  

 

Population:  

registrerade sjuksköterskor som jobbat 

på en pediatrisk onkologisk avdelning 

mindre än ett år. Samt har erfarenhet 

av att vårda minst ett döende barn i 

cancer och kan det engelska språket. 

Exklusionskriterier framkommer ej.  

Urval, urvalsförfarande & bortfall:  

strategiskt urval. Sjuksköterskor som 

matchande inklusionskriterierna 

valdes ut ur en anställningsdatabas. Ett 

mejl sickades till respektive 

sjuksköterska där de uppmanades att 

höra av sig för vidare kontakt. Bortfall 

framkommer ej. 

Slutlig studiegrupp:  

14 kvinnliga registrerade 

sjuksköterskor i åldern 25 – 30 år.  

Datainsamlingsmetod: ljudinspelade 

fokusgrupper. 

Analysmetod: anpassad version av 

Colaizzi’s 8-stegs metod. 

Styrkor: tydlig 

beskrivning av 

analysmetod, väl 

presenterat resultat med 

citat.  

 

Svagheter: endast en av 

fyra fokusgrupper 

användes till studien. 

Sjuksköterskorna vill få 

till ett bra avslut för både 

barn och familj. När 

barnet dör påverkas 

sjuksköterskan. Jobbigt 

och sorgligt eftersom de 

fäst sig vid barnet.  

 

En elefant i rummet. 

Sjuksköterskorna 

upplevde det som jobbigt 

att prata om palliativ vård, 

men det skapade också en 

förståelse varför andra 

tyckte det. Svårigheter 

med teamwork och 

kommunikation. 

 

Sjuksköterskorna har lite 

kunskap kring det döende 

barnet. Låg självkänsla 

och stress beskrevs 

relatera till detta.  

 

Viktigt att stötta varandra 

som kollegor för att klara 

av arbetet.  

 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Inghelbrecht, E., Bilsen, J., 

Pereth, H., Ramet, J., & 

Deliens, L. (2009). 

Medical end-of-life 

decisions: experiences and 

attitudes of Belgian 

pediatric intensive care 

nurses. American Journal 

of Critical Care, 18(2), 

160–168. 

doi:10.4037/ajcc2009515 

 

Belgien 

To investigate (1) how 

many belgian PICU nurses 

are confronted with end of 

life decisions and what 

types of end of life 

decisions, (2) the nature of 

nurses’ involvment in end 

of life decisions, and (3) 

how nurses think about 

end of life decisions in 

children.  

 

Population: Alla sjuksköterskor i 

Belgien som jobbar på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning. 

Exklusionskriterier framkommer ej. 

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

Strategiskt urval. Forskarna 

informerade de huvudansvariga 

sjuksköterskorna på 7 avdelningar. 

De delade i sin tur ut 

frågeformulären till de anställda 

sjuksköterskorna. Bortfall: 2 

avdelningar och 52 av de 141 

kvarvarande sjuksköterskorna. 

Slutlig studiegrupp: 89 

sjuksköterskor deltog i studien. 

Majoriteten var kvinnor, 84%. 

Majoriteten var <35år.  

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär. 

Analysmetod: statistisk analys. 

Styrkor: Tabeller tydligt 

skrivna och enkla att tolka. 

Validitets- och 

reliabilitetstestade 

mätinstrument; Fisher 

exact test, SPSS 15.0 & 

StatXact 6  

 

Svagheter: Stort bortfall, 

totalt 119 (externt och 

internt), utav en population 

på 208st (~57% totalt 

bortfall). 

 

Att fortsätta med 

behandlingen ansågs inte 

alltid vara ett beslut som 

fattades med hänsyn till 

barnets bästa. 

 

Sjuksköterskor hade en 

önskan att tillsammans 

med läkare och familj 

diskutera vården. 

 

Att vara mer involverade i 

beslutsfattande var en 

önskan sjuksköterskorna 

hade. Samt att involvera 

familjen.  

 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Iranmanesh, S., 

Banazadeh, M., & 

Azizzadeh Forozy, M. 

(2016). Nursing Staff’s 

Perception of Barriers in 

Providing End-of-Life 

Care to Terimally Ill 

Pediatric Patients in 

Southeast Iran. American 

Journal of Hospice and 

Palliative Medicine, 33(2), 

115 – 123. 

doi:10.1177/1049909 

114556878 

 

Iran 

Study that examined 

pediatric nurses’ 

perceptions of intensity 

and frequency occurence 

of selected barriers in 

caring for dying children 

Population: 

sjuksköterskor med minst sex års 

erfarenhet av att arbeta på generell 

pediatrisk avdelning, pediatrisk 

onkolgisk avdelning, pediatrisk 

intensivvårdsavdelning eller 

pediatrisk akutsjukvårdsavdelning 

och vårda döende barn. 

Exklusionskriterier anges ej.  

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

Strategiskt urval. Frågeformulär och 

information delades ut till alla 

sjuksköterskor på avdelningarna, 

muntlig information gavs även på ett 

seminarium. Bortfall: 22 stycken. 

Slutlig studiegrupp:  

151 sjuksköterskor varav 149 

kvinnliga. Majoriteten mellan 31 – 

40 år.  

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: tydligt beskrivet 

instrument. Instrumentet 

blev pilot-testat innan 

användning i studien. 

Tydlig beskrivning av 

deltagare. 

 

Svagheter: Något otydligt 

resultat. 

Vanliga barriärer inom 

vård vid livets slutskede 

var att läkare inte 

respekterade 

sjuksköterskors 

synpunkter och åsikter 

kring riktningen på vården, 

att behandlingar som 

orsakade onödigt lidande 

ordinerades, bristfällig 

utbildning kring palliativ 

vård, familjen inte 

accepterade barnets dåliga 

prognos och att ingen 

stöttande religiös ledare 

fanns tillgänglig. 

  



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Montgomery, K. E., 

Sawin, K. J., & Hendricks-

Ferguson, V. (2017). 

Communication During 

Palliative Care and End of 

Life: Perceptions of 

Experienced Pediatric 

Oncology Nurses. Cancer 

Nursing, 40(2), E47–E57. 

doi:10.1097/NCC. 

0000000000000363 

 

USA 

To describe (a) 

commonalities of nurses’ 

individual experiences of 

communicating PC/EOL 

perspectives when caring 

for a dying child and (b) 

nurses’ perceptions of 

factors that facilitate and 

impede PC/EOL 

communication with 

dying children, their 

families and HCPs.  

 

Population: Sjuksköterskor med 

>5års erfarenhet eller 

specialistutbildade sjuksköterskor 

som arbetade på en pediatrisk 

onkologisk avdelning. 

Engelskt talande. Exklusionskriterier 

framkommer ej. 

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

Strategiskt urval. Urvalsförfarande 

och bortfall framkommer ej. 

Slutlig studiegrupp: 24st 

sjuksköterskor, alla kvinnor mellan 

åldrarna 27-54 år. 

(Utbildningsnivå: Associate’s degree 

4st, Bachelors degree 20st & 

Master’s degree 3st) 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppintervjuer som spelades 

in. 

Analysmetod: Analys enligt 

Coliazzis 8-stegs metod. 
 

Styrkor: Tabeller som är 

lätta att tyda som 

redovisar de olika teman 

som framkom i resultatet, 

citat. 

 

Svagheter: Saknar en 

tydlig beskrivning av 

urvalsförfarande, 

framkommer ej hur många 

fokusgrupper som 

redovisades i studien. 

 

Sjuksköterskorna bildade 

ofta en relation med barnet 

och familjen. Många 

känslor väcktes under 

vårdförloppet, bland annat 

frustration.  

 

Sjuksköterskors upplevelse 

av att inte vara en del av 

teamet leder till 

kommunikationssvårigheter 

med familjen.  

 

Barnet vet om att de ska dö 

men väljer att inte säga det 

till föräldrarna, för att 

föräldrarna inte ska 

påverkas emotionellt. 

 

Religion påverkar vården 

och vårdbeslut. 

 

Sjuksköterskan har 

begränsad tid att sörja det 

döende barnet. 

 



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Muskat, B., Greenblatt, 

A., Anthony, S., Beaune, 

L., Hubley, P., Newman, 

C., … Rapoport, A. 

(2019). The experiences 

of physicians, nurses, and 

social workers providing 

end-of-life care in a 

pediatric acute-care 

hospital. Death Studies, 1 

– 12. 

doi:10.1080/07481187 

.2018.1526829 

 

Kanada 

(1) What are the 

experiences of physicians, 

nurses, and social workers 

working with dying 

children and their families 

in an acute-care pediatric 

hospital? (2) What coping 

strategies do they employ? 

Population: Vårdpersonal som 

regelbundet vårdade barn med 

livsbegränsande sjukdom. 

Exklusionskriterier: vårdpersonal som 

enbart arbetade med palliativ vård av 

barn.  

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

Strategiskt urval och snöbollsurval. 

Först kontaktade intresserad 

vårdpersonal med olika erfarenhet. De 

tipsade sedan om fler deltagare. 

Bortfall anges ej.   

Slutlig studiegrupp: 25 vårdpersonal 

varav 8 stycken, 32%, var 

sjuksköterskor. 20 deltagare var 

kvinnor och 5 män. 

Datainsamlingsmetod:  

individuella face-to-face 

semistrukturerade intervjuer, som 

ljudinspelades.  

Analysmetod: kvalitativ analys. 

Styrkor: tydlig 

beskrivning av 

analysmetod. Lätt att följa 

resultat, citat.  

 

Svagheter: otydlig 

beskrivning av 

urvalsförfarande. 

Att arbeta med barn i 

livets slutskede ledde till 

personlig och 

professionell utveckling. 

Men arbetet är även 

emotionellt påfrestande. 

 

Övergången mellan 

kurativ och palliativ vård 

beskrevs som en 

utmaning.  

 

Debriefing och stöttning 

av kollegor viktigt. Skönt 

att ha närstående som 

stöttar.  

  



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pearson, H. N. (2013). 

"You've only got one 

chance to get it right": 

children's cancer nurses' 

experiences of providing 

palliative care in the acute 

hospital setting. Issues In 

Comprehensive Pediatric 

Nursing, 36(3), 188-211. 

doi:10.3109/01460862. 

2013.797520  

 

Storbritannien 

Explore the ”experience 

of” novice children’s 

nurses providing 

palliative care in the 

acute hospital setting to 

evaluate current support, 

educational, and pastoral 

preparation.  

 

Population:  

registrerade barnsjuksköterskor som 

examinerats de senaste 2 åren, som är 

nybörjare och som inte har tidigare 

erfarenhet av palliativ vård. 

Exklusionskriterier framkommer ej. 

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

Strategiskt urval. Ett brev skickades till 

12 sjuksköterskor som matchade 

inklusionskriterierna om möjlighet att 

delta i studien. De intresserade skickade 

et brev tillbaka och blev sedan 

kontaktade igen. Bortfall: 5 stycken. 

Slutlig studiegrupp:  

7 kvinnliga sjuksköterskor mellan 22 – 

25 år. 

Datainsamlingsmetod:  

ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod:  

analys enligt metod av Strauss & 

Corbin. 

Styrkor:  

tydlig beskrivning av 

datainsamlingsmetod, väl 

presenterat resultat, citat. 

 

Svagheter: 

en av forskarna arbetade 

på en av de avdelningar 

som ingick i studien.  

Upplevelser av lite 

kunskap & erfarenhet av 

palliativ vård. Svårt att 

tolka symtom och agera 

med hänsyn till dem. 

Önskan om vidare 

utbildning.  

 

Känsla av att vårda 

föräldrarna istället för 

barnet.  

 

Sjuksköterskorna bildade 

ofta en relation med barnet 

& familjen. Jobbet kunde 

ibland väcka en känsla av 

hopplöshet.  

 

Tid att bearbeta egna 

känslor upplevdes som 

viktigt. Debriefing, 

stöttning av kollegor och 

teamwork var viktigt.  

 

Religion och kultur 

påverkar vården.  

  



 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Stayer, D. & Such 

Lockhart, J. (2016). 

Living with Dying in the 

Pediatric Intensive Care 

Unit: A Nursing 

Perspective. American 

Journal of Critical Care, 

25(4), 350-356. 

doi:10.4037/ajcc2016251 

 

USA 

To describe and interpret 

the essence of the 

experiences of nurses in 

pediatric intensive care 

units who provide 

palliative care to children 

with life-threatening 

illnesses and the 

children’s families 

Population: Registrerade 

sjuksköterskor som jobbat på 

barnintensiven minst 18månader. 

Exklusionskriterier framkommer ej. 

Urval, urvalsförfarande & bortfall: 

framkommer ej. 

Slutlig studiegrupp: 12 sjuksköterskor, 

9 kvinnliga och 3 manliga. 

Ålder på deltagarna var mellan 23-

49år. Bortfall framkommer ej. 

Datainsamlingsmetod: Ljudinspelade 

enskilda intervjuer med en extra träff 

efteråt för att klargöra eventuella 

oklarheter kring svar och 

fältanteckningar för ickeverbala 

reaktioner som skedde under intervjun. 

Analysmetod: Cohen’s hermeneutisk 

fenomenologiska process. 

 

Styrkor: Tabeller som 

redovisas är tydliga och 

lätta att förstå. Flera 

personer var inblandade i 

analysprocessen. Citat. 

 

Svagheter: saknar tydlig 

beskrivning av urval, 

urvalsförfarande och 

bortfall.  

 

Jobbigt att vara med när 

barnet tar sina sista 

andetag och dör. Viktigt 

att få till ett bra avslut och 

se till att barnet inte lider. 

 

Sjuksköterskorna står med 

en fot i varje läger. Förstår 

föräldrar som inte vill ge 

upp samtidigt som deras 

yrkesroll säger något 

annat.  

 

Upplevelser av att skapa 

en relation med barnet och 

familjen. Att ta hand om 

barnet ledde till känslor 

som sorg, frustration, 

hjälplöshet. 

 

En elefant i rummet. 

Pratar om allt utom det 

väsentliga. 

 

Kollegorna är en viktig 

stöttande del i arbetet. 

 


