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Abstract 
Background: Each year about 480 children in Sweden receive palliative care and a child’s 

death has a great impact on everyone involved with the child. Nurses have a responsibility to 

ensure that the child remains comfortable and experiences dignity until end of life. Caring for 

children in a palliative stage has shown to be overwhelming for nurses and there is of great 

importance to determine the nurses own experiences. Aim: The aim of this study was to 

describe nurses’ experiences of caring for children in a palliative stage. Method: The method 

used was a literature study with the aim to contribute to evidence based care with an analysis 

based on qualitative research. Twelve scientific articles were analyzed and three themes and 

nine subthemes emerged. Results: Relationships were created between the nurses, the children 

and their families. These relationships made it difficult for the nurses to maintain professional 

boundaries, which resulted in an emotional impact both during the care and after the child’s 

death. There were occasions when differences of opinion arose between the nurses and the 

guardians about the best interests of the child and during these circumstances the nurses needed 

to advocate for the child. Lack of resources and difficulties in symptom management was also 

challenging for the nurses during the end-of-life care. Support and additional knowledge was 

significant to enable further work within the area. Conclusions: Caring for children in a 

palliative stage is emotionally demanding which makes it difficult for nurses to remain 

professional. Since nurses have a responsibility to advocate for the children, differences in 

opinions will occur. Guardians need to be fully informed to make decisions based on the best 

interests of the child. There is also a need of resources, knowledge and support. 
 

Keywords: pediatric palliative care, nurses experiences, end-of-life care, children, pediatric 

nursing, caring for dying children 

 



Populärvetenskaplig sammanfattning  
Årligen vårdas omkring 480 barn i Sverige inför döden, vilket är emotionellt påfrestande för 

alla inblandade. Då vården fokuserar på att barnen och familjerna skall få det så bra som möjligt 

under denna svåra tid är det viktigt att inte glömma av hur sjuksköterskor påverkas av vården. 

Studien beskriver därför sjuksköterskors erfarenheter av vård av barn i palliativt skede.  

 

Resultatet framställdes genom analys av tolv vetenskapliga artiklar som söktes fram via två 

databaser. Under analysens gång identifierades nyckelfynd i artiklarna som sedan bearbetades 

till en ny helhet. Resultatet presenteras i tre teman och nio subteman som alla beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av vård av barn i palliativt skede.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor kommer barnen och familjerna nära inpå och att starka 

relationer utvecklas. Relationerna medför att det är svårt för sjuksköterskorna att vara 

professionella och att emotionella påfrestningar uppkommer hos dem både under vårdtiden och 

efter barnets död. Sjuksköterskorna blir överväldigade och känslor av ångest, hjälplöshet och 

sorg är vanligt förekommande. De stöter också på utmaningar i vården såsom svårigheter i 

samtal med vårdnadshavare gällande barnets framtid, meningsskiljaktigheter med 

vårdnadshavare, svårigheter i symtomlindring samt hur bristande resurser påverkar vården. 

Slutligen lyfter resultatet att sjuksköterskorna söker stöd hos kollegor för att hantera 

emotionella påfrestningar och svårigheter samt att de önskar mer kunskap och erfarenhet inom 

området.  

 

Denna studie tyder på att det finns ett ökat behov av kunskap och resurser för att 

sjuksköterskorna skall kunna bedriva en framgångsrik vård av de barn som vårdas i livets 

slutskede. Vården innebär emotionella påfrestningar och svårigheter för sjuksköterskorna och 

dessa är möjliga att hantera med hjälp av stöd och med mer utbildning samt erfarenhet inom 

yrket.  
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Inledning 
I Sverige bedöms årligen 70 000 - 75 000 personer ha ett behov av palliativ vård. Under år 

2015 rörde det sig om cirka 480 personer under 18 år som hade behov av vård i palliativt skede 

(Socialstyrelsen, 2016). Att barn dör före vuxna har inverkan på många människor och denna 

sorg är mer komplicerad än den sorg som upplevs då en person i vuxen ålder avlider 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Sjuksköterskeprofessionen är ett av de yrken som kommer i kontakt med barnet och dess 

föräldrar under denna påfrestande och svåra tid. Sjuksköterskor har ett ansvar att säkerställa att 

barnet får uppleva trygghet och ett värdigt avslut på livet och för att nå detta krävs en 

individanpassad vård efter varje barns behov. Därför är det viktigt sjuksköterskor har god 

kunskap och kompetens samt en förmåga att kunna hantera ofrånkomliga känslomässiga 

påfrestningar. Sjuksköterskor har dock varierande erfarenheter och reagerar på olika sätt, 

därmed finns ingen garanti för att det är så verkligheten ser ut.  

 

En del familjer beslutar idag att spendera den sista tiden av barnets liv i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2013), något som innebär att sjuksköterskor inom såväl hemsjukvård, hospice 

och på sjukhus kan komma att bli involverade i vården. En bredare kunskap kring 

sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård av barn kan öka möjligheterna för att en 

framgångsrik vård skall kunna bedrivas, samt skapa förståelse för hur sjuksköterskor erfar 

denna onaturliga och emotionella situation. Studien avser därför att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter för att fler skall kunna ta del av denna kunskap. 

 

Bakgrund 
Palliativ vård 

Enligt World Health Organization (WHO) är syftet med palliativ vård att förbättra 

livskvaliteten hos individer och familjer som upplever svårigheter relaterat till livshotande 

sjukdom som inte går att bota (WHO, 2002). För att främja livskvalitet skall lidande förebyggas 

och lindras genom att tidigt identifiera, felfritt bedöma och behandla de problem som uppstår i 

samband med livsförkortande sjukdom. Enligt Socialstyrelsen (2013) skall vården ta hänsyn 

till sociala, psykiska, fysiska och existentiella behov hos den drabbade samt verka som stöd till 

närstående. Genom en noggrann analys kan dessa behov identifieras och sedan behandlas för 

att lindra och förebygga lidandet hos individen. Vidare beskrivs att ett palliativt förhållningssätt 

präglas av en vård som utgår från människan som en helhet oavsett diagnos och ålder och syftar 

till att ge stöd till individen så att denne får uppleva värdighet och välbefinnande fram till livets 

slut. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008b) placeras palliativ vård i prioriteringsgrupp 

ett av Riksdagens prioriteringsordning inom hälso- och sjukvård, vilket innebär att palliativ 

vård är lika högt prioriterad som akuta livshotande sjukdomar. 

 

Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar som är utformade av Socialstyrelsen (2013) med 

utgångspunkt i den definition WHO (2002) framställt. Den första hörnstenen innefattar 

symtomlindring, där svåra symtom och smärta skall lindras utan att förbise individens 

autonomi och integritet. Symtomlindringen berör ej enbart fysiska behov, utan skall tillgodose 

människans alla dimensioner vilket också innefattar psykiska, existentiella och sociala behov. 

Den andra hörnstenen behandlar vikten av samarbete inom ett multiprofessionellt arbetslag. 

Multiprofessionella arbetslag består vanligtvis av sjuksköterskor, läkare, fysio- och 

arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor. En nödvändig grund för att kunna 

bedriva framgångsrik palliativ vård är att samarbetet mellan olika vårdgivare fungerar. Den 

tredje hörnstenen innefattar tillmötesgående relationer och dess kommunikation. För att främja 
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och tillgodose individens livskvalitet krävs en god relation och kommunikation både i 

förhållande till individen och de närstående samt inom arbetslaget. Slutligen omfattar den 

fjärde hörnstenen närståendes rätt till att under individens sjukdomstid samt efter döden 

erbjudas att deltaga i vården och att få stöd (Socialstyrelsen, 2013). När ett barn vårdas 

palliativt skall både barnets kropp och själ, samt familj beaktas i omvårdnaden. Vården skall 

kunna bedrivas framgångsrikt både på sjukhus och i barnets hem oberoende av resurser (WHO, 

2002).  

 

Barn och vårdnadshavare - definitioner 
Enligt Barnkonventionen är barn alla individer under 18 år och vid alla beslut som rör barn 

skall barnets bästa ha högsta prioritet och alla barn har rätt till sjukvård och hälsa (UNICEF, 

2009). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har hälso- och sjukvården som mål att uppnå 

god hälsa på lika villkor för hela Sveriges befolkning (SFS 2017:30). När patienten är ett barn 

skall hälso- och sjukvården framförallt beakta barnets bästa och den aktuella vård eller 

behandling som skall bedrivas skall också klarläggas utifrån barnets inställning, baserat på 

barnets mognad och ålder (SFS 2014:821).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är något av det värsta som kan hända en person att förlora ett barn 

och förlusten medför en intensiv och långdragen sorg. Därför är stöd till vårdnadshavare viktigt 

i dessa situationer (SOU 2001:6). Barnets föräldrar eller de som utsetts via rättsväsendet att ha 

vårdnaden om barnet definieras som vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2004). I denna studie 

används benämningen vårdnadshavare för barnens föräldrar eller andra som har vårdnaden om 

barnet. Benämningen familj i denna studie innefattar både barn, vårdnadshavare och andra som 

har en nära relation till barnet. 

 

Lidande 
Travelbee (1971) menar att smärta och lidande är en del av livet som inte går att undvika och 

att alla människor kommer få uppleva lidande förr eller senare. Omvårdnadens funktion är att 

hjälpa individer att hantera och finna mening i det som sjukdom och lidande för med sig.  
 

Sjuksköterskors handlingar kan lindra patientens psykiska, existentiella, fysiska och 

emotionella lidande och de skall också ta sig tid till att lära känna och se hela patienten 

(Travelbee, 1971). Vidare skall varje patient ses som en unik individ, vilket ligger till grund 

för att en relation skall kunna skapas. När närhet och kontakt etablerats finns förutsättningar 

för att känna empati. Empati beskrivs som förmågan att förstå och delta i det psykologiska 

tillstånd med känslor och tankar som den andra individen befinner sig i, däremot är det egna 

jaget fortfarande separerat. Fortsättningsvis lägger empati grunden för att kunna känna sympati 

och till skillnad från empati som är en neutral förståelse så handlar sympati om en önskan om 

att hjälpa individen och handla därefter. Således innebär empati att uppfatta och förstå den 

andres lidande medan en sympatisk person i själva verket upplever den andres lidande och 

därför vill lindra tillståndet genom aktiva handlingar. Det innebär att lidande kan utvecklas 

även utan närvaro av sjukdom eftersom det också kan utvecklas av psykisk smärta och 

förluster. När ett hot uppstår mot någon eller något som värdesätts kan lidande uppstå (a.a.). 

  

Att utstå och genomleva smärta innebär att lida (Arman, 2012). Lidandet förklaras vara en 

subjektiv upplevelse som kan bero på kroppsliga orsaker såsom sjukdom och smärta, men 

också på känslomässiga orsaker som sorg och förlust. Ett lidande beskrivs kunna resultera i att 

människan stänger av sina känslor för att skydda det egna jaget vilket kan mynna ut i det 

avstängda och outhärdliga lidandet för att undvika sammanbrott. Slutligen beskrivs motivet för 

all vårdverksamhet vara att lindra lidande och vilja att lindra lidande är lika naturligt som 
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lidandet i sig. Vidare ger gemenskap med andra kraft som är nödvändig för att orka kämpa och 

finna mening (a.a.). 

 

Den professionella relationen  
En allmänt vedertagen definition av professionell hållning innebär att den professionella skall 

styras av det som främjar individens behov på kort och lång sikt och ej styras av egna känslor, 

impulser eller behov (Birgegård, 2013). Att vara professionell innebär således inte att vara 

kylig eller distanserad, utan snarare att särskilja sina egna behov från individens. Den 

professionella rollen uppfylls även genom strävan efter information om individens behov och 

genom reflektion över det egna arbetssättet. En distans till individen skall också upprätthållas 

då det är känslomässigt belastande att komma för nära de individer som är svårt sjuka. Denna 

belastning blir i längden svår att orka med samtidigt som en för stor närhet inte alltid är till 

patientens största nytta (a.a.).  

 

Ett professionellt vårdande involverar kompetens, omsorg samt kontakt och för att kunna skapa 

denna kontakt behövs professionell intimitet med samtidigt bibehållande av professionell 

distans (Halldórsdóttir, 1996). Professionell intimitet beskrivs som en förståelse för hur 

individen känner angående sitt tillstånd och det möjliggör en individanpassad vård. Vidare 

behövs en trygg distans av respekt och medkänsla, vilket innebär att sjuksköterskan arbetar 

med och för individen i en nära relation men ändå bibehåller en viss avskildhet. Detta definieras 

som den professionella distansen. Både den professionella intimiteten och den professionella 

distansen behöver vara närvarande för att kunna upprätthålla den professionella relationen 

(a.a.). 

 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
Målsättningen för all omvårdnad är att främja hälsa hos varje enskild individ och 

sjuksköterskans uppgift är att arbeta personcentrerat, vilket innebär att utifrån individens 

perspektiv skapa sig en förståelse för dennes uppfattning av hälsa, sjukdom och lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Vidare beskrivs personcentrerad vård medföra att 

omvårdnaden ska utformas utifrån varje unik individs behov. UNICEF (2009) beskriver att alla 

barn har rätt till att få sin röst hörd och uttrycka sin mening i de frågor som rör barnen, i 

förhållande till barnets mognad och ålder skall barnets åsikt också beaktas. 

 

Barn som är svårt sjuka kan ha en begränsad förmåga att uttrycka sina behov (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2008a). Legitimerade sjuksköterskor skall ta hänsyn till vårdens unika 

kontext och använda sig av de metoder som är lämpligast för individen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Vidare förklaras att en heltäckande, god och säker vård kräver 

delaktighet av flera kompetenser och därav skall sjuksköterskor ha förmåga att samarbeta med 

andra professioner. Sjuksköterskor skall också kunna kommunicera på ett lyhört, respektfullt 

och empatiskt sätt med medarbetare, patienter och närstående (a.a.). 

 

Sjuksköterskor ansvarar självständigt för att ta kliniska beslut som skall bidra till att främja 

hälsa och ge individen möjlighet att hantera sin sjukdom för att därmed uppnå livskvalitet och 

välbefinnande fram till livets slut (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid palliativ vård 

behöver sjuksköterskor kunna bedöma individers omvårdnadsbehov, såväl psykiska, 

existentiella som kulturella (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008b). När ett barn vårdas skall 

aktuell vård klarläggas utifrån barnets inställning med beaktande av barnets mognad och ålder 

(SFS 2014:821). 
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Sjuksköterskor skall kunna tillhandahålla stöd vid förändringar i individens livssituation samt 

identifiera hur andra och hur sjuksköterskorna själva påverkas innan, under och efter döden 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Vid palliativ vård skall professionella sjuksköterskor 

även kunna identifiera egna behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008b) och skall enligt 

International Council of Nurses (ICN) ansvara för att bedöma sin egen kompetens inom det 

verksamma området (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Sjuksköterskan i praktiken 
Att barn dör är onaturligt och medför en stor sorg för alla inblandade då framtida drömmar och 

mänsklig potential går förlorad (Morgan, 2009). När ett barn vårdas inom palliativ vård finns 

en önskan och ett behov hos vårdnadshavare att få tillbringa så mycket tid som möjligt med 

barnet (Monterosso, Kristjanson, & Phillips, 2009). Vårdnadshavarna beskrivs också önska att 

barnets sista tid i livet skall få vara bekväm och smärtfri. Tiden innan barnets död kan upplevas 

som lång och skrämmande, men sjuksköterskor har möjlighet att skapa en ljusare resa för 

familjen och barnet (Morgan, 2009). Hälso- och sjukvårdspersonal har visat sig kunna skapa 

goda relationer och positiva minnen för drabbade familjer genom medkänsla och vänlighet 

(Monterosso et al., 2009). Vårdnadshavare vänder sig ofta i första hand till sjuksköterskor för 

att diskutera bekymmer då dessa anses mer lättillgängliga än andra professioner (Dalberg et 

al., 2013). 

 

Vid palliativ vård av barn anses sjuksköterskor vara en stark källa till stöd då vårdnadshavarna 

upplever att det alltid finns någon närvarande som bryr sig om och vårdar hela familjen (Currie 

et al., 2016). Närvaro av sjuksköterskor medför även en känsla av trygghet och vårdnadshavare 

upplever att de genom sjuksköterskornas hjälp blir mer förberedda på sitt barns död. Trots att 

sjuksköterskor generellt sett anses vara ett stort stöd uppkommer ändå konflikter i de fall då 

vårdnadshavare upplever att sjuksköterskor ej är tillmötesgående gällande deras behov (a.a.). 

 

Enligt Forster och Hafiz (2015) är hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar ett barn i ett 

palliativt skede involverade i en tid som är intim och känsloladdad för alla inblandade. Palliativ 

vård har visat sig kunna generera emotionella och moraliska svårigheter vilket är påfrestande 

för hälso- och sjukvårdspersonalen (Brazil, Kassalainen, Ploeg, & Marshall, 2010). Överlag 

ställs det stora krav på sjuksköterskor vid palliativ vård av barn och de stöter på många 

utmaningar (Morgan, 2009). Vidare kan uppgiften bli överväldigande och resultera i att 

personal inom detta område blir utarbetad eller väljer att söka sig till andra verksamheter (a.a.). 

 

Problemformulering 
Palliativ vård av barn är onaturligt och känsloladdat. Att barn dör innebär en stor sorg för alla 

inblandade och under denna svåra tid finner vårdnadshavarna trygghet och stöttning hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskor har därmed en betydande roll och en förmåga att göra skillnad 

för den drabbade familjen. Tidigare forskning har dock visat att det finns svårigheter och 

utmaningar inom denna typ av vård och att uppgiften kan bli överväldigande för 

sjuksköterskorna. Situationen blir då problematisk eftersom denna vård är högt prioriterad och 

skall bedrivas på ett värdigt sätt oberoende av resurser. 

 

Det finns idag en bred kunskap om familjers erfarenheter då ett barn vårdas inom palliativ vård, 

dock är kunskapen begränsad om sjuksköterskornas erfarenheter vid denna typ av vård. Vården 

har visat sig vara komplex men det är viktigt att utröna vad som ligger till grund för den 

komplexa vården. En bredare kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård av 

barn är nödvändig för att öka beredskapen för de sjuksköterskor som saknar erfarenhet inom 

området. En djupare kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård av barn ökar 
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också förutsättningar för att kunna bedriva en god omvårdnad av barn vid livets slutskede. Det 

är därför viktigt att tydligare beskriva hur sjuksköterskor erfar denna typ av vård.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vård av barn i 

palliativt skede. 

 

Metod 
I denna studie användes metoden litteraturstudie med tillvägagångssättet att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i kvalitativa studier. Metoden utgår från tidigare 

forskning med syftet att öka förståelse kring ett specifikt fenomen, skapa en ny helhet samt 

omsätta den nya kunskapen till praktisk kunskap (Friberg, 2012). Metoden utformar också en 

vägledning om hur fenomenet som studeras kan hanteras inom vårdarbetet (a.a.). 

 

Det valda fenomenet som avses att studeras skall höra till allmänsjuksköterskans 

kompetensområde samt motiveras ur ett vårdvetenskapligt perspektiv (Friberg, 2012). 

Fenomenet skall sedan relateras till en viss kontext för att avgränsa det område som avses att 

studeras. Utifrån fenomenet och dess kontext skall därefter en litteratursökning påbörjas. 

Fortsättningsvis utgör val av adekvata sökord en grund för att kunna finna nödvändig och 

lämplig vetenskaplig forskning till det valda problemområdet. De studier som identifieras 

under litteratursökningen skall därefter kvalitetsbedömas via granskning för att avgöra vilka 

studier som skall väljas bort och vilka som skall ingå i analysen. Det beskrivs också vara viktigt 

att de studier som väljs ut för analys ökar förståelsen för det fenomen som skall studeras (a.a.). 

 

Litteratursökning 
En inledande litteratursökning genomfördes i CINAHL 2017-10-20. Inledande 

litteratursökningar bör enligt Östlundh (2012) genomföras för att få en uppfattning om hur väl 

området är beforskat inom de olika informationskällorna och lägger även grunden för den mer 

målanpassade och precisa systematiska sökningen. Den inledande litteratursökningen till denna 

studie gav information om hur väl området var beforskat och vilka sökord som var relevanta 

för de senare systematiska sökningarna.  

 

Den egentliga informationssökningen genomförs via systematiska sökningar för att få fram det 

slutgiltiga urval av litteratur som kommer att användas (Östlundh, 2012). Cinahl och PubMed 

är båda databaser som bland annat samlar artiklar från tidskrifter som behandlar omvårdnad 

och medicinsk vetenskap (Polit & Beck, 2017). Systematiska sökningar för denna studie 

utfördes i CINAHL mellan 2017-10-23 - 2017-11-02. Trunkeringar (*) användes i sökningarna 

och de gjordes i olika kombinationer med operatorerna AND och OR.  Enligt Östlundh (2012) 

används trunkeringar för att skapa ett bredare sökområde då databasen söker på ordstammen 

och ger träffar på alla artiklar som innehåller ordet i någon böjningsform. Operatorer beskrivs 

användas för att bestämma de samband sökorden skall ha till varandra. Operatorn AND 

används för att koppla ihop två sökord och operatorn OR används för att få sökträff på det ena 

eller det andra sökordet (a.a.). 

 

Ämnesord som användes i sökningarna var “Hospice and palliative nursing”, “Palliative care” 

och “Terminal care”. I abstrakt användes primärt sökord såsom “Child”, “Paediatric”, 

“Pediatric”, “Children”, “Young persons”, “Adolescent”, “Youth”, “Teenager”, 

“Experience*”, “Nurs*” och “General nurse”. En systematisk sökning genomfördes också i 

PubMed 2017-10-26 där “Palliative care” användes som ämnesord och “Child*”, “Nurs*” och 
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“Experience*” söktes i Abstract/Title. Sökorden som användes avspeglar sig i studiens syfte, 

då relevanta artiklar skulle handla om sjuksköterskans erfarenheter, barn samt palliativ vård. 

För att finna aktuell och professionellt granskad forskning i CINAHL begränsades sökningarna 

med artiklar från de senaste tio åren samt “peer reviewed”. Artiklarna begränsades också till 

det engelska språket. I PubMed gjordes begränsningar på 10 år, engelska och att abstract skulle 

finnas tillgängligt (Bilaga I). 

 

En artikel som valdes till studiens resultat hade på grund av stort resultat delats upp i två 

separata artiklar. Därav genomfördes en osystematisk sökning i databasen CINAHL 2017-11-

02 för att finna den andra delen. En artikel använde sig av både kvalitativ och kvantitativ data, 

det vill säga en mixad metod. Resultatet i denna artikel var tydligt uppdelat och det fanns det 

inga svårigheter att utläsa vilken del som var relevant för denna studie.  

 

Urval 
Inklusionskriterierna för denna studie var de artiklar som gav kvalitativ data till studiens 

resultat då metoden baseras på kvalitativ forskning. Artiklarna skulle innehålla sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ vård av barn. Två av artiklarna som valdes till studiens resultat 

behandlade endast erfarenheter hos sjuksköterskor med en högre utbildningsnivå, dock ansågs 

dessa erfarenheter vara viktiga att beskriva och valdes därför att inkluderas i studien. 

 

Exklusionskriterierna var de artiklar som enbart behandlade coping och inte upplevelser eller 

erfarenheter, reviewartiklar eller de som inte innehöll alla delar av forskningsprocessen. 

Artiklar som innefattade andra perspektiv än sjuksköterskans, innefattade palliativ vård av 

vuxna samt endast var kvantitativa exkluderades. Dessa exklusioner gjordes i förhållande till 

studiens syfte och för att finna aktuell forskning. 

 

Trettiosju artiklar lästes igenom och 17 stycken ansågs vara relevanta för studiens syfte. Dessa 

17 artiklar granskades via granskningsmall för kvalitativa studier utformad av William, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) omarbetad av Högskolan Väst (Bilaga II). Tolv artiklar uppnådde grad 

I efter granskning och inkluderades för analys. Resterande fem artiklar exkluderades på grund 

av för låg kvalitet. De tolv analyserade artiklarna presenteras i en översikt (Bilaga III). 

 

Analys 

Avsikten med analysarbetet är att skapa en ny helhet utifrån delar av en helhet, det vill säga de 

artiklar som skall användas till studien (Friberg, 2012). De valda artiklarnas resultat skall till 

en början delas in i mindre delar som har betydelse för syftet. De mindre delarna sammanfogas 

sedan till en ny helhet som därmed utgör studiens resultat. Analysen av framtagna artiklar 

genomförs i fem steg, där fokus ligger på varje artikels resultat. I steg ett skall de studier som 

valts ut läsas igenom tills en helhetsbild skapats om vad varje enskild studie handlar om. I steg 

två identifieras de delar i varje studies resultat som kan svara på syftet i den studie som avses 

att genomföras. Steg tre innebär att en översikt skapas av de delar som valts ut som sedan skall 

sammanställas för att möjliggöra analys. I steg fyra identifieras likheter och skillnader mellan 

resultaten för att skapa nya subteman och teman. Slutligen skall analysen presenteras på ett 

tydligt sätt i steg fem. En beskrivande text skall framställas med hjälp av citat och 

referensanknytningar (a.a.). 

 

De tolv artiklar som valdes ut till denna studies resultat lästes först igenom enskilt för att få en 

uppfattning om varje artikels innehåll. Varje artikel lästes därefter igenom tillsammans och 

gemensamt identifierades de delar av artiklarnas resultat som svarade på studiens syfte. 

Nyckelfynden skrevs ned ordagrant på separata papperslappar märkta med specifik artikels titel 
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på baksidan, för att i ett senare skede kunna utröna vilken artikel som sade vad. Alla artiklars 

nyckelfynd blandades för att undvika att denna studies kommande teman och subteman skulle 

ha utgångspunkt i någon vald artikels redan framställda teman och subteman. Alla nyckelfynd 

analyserades således var för sig utan vetskap om vilken artikel det rörde sig om. Nyckelfynden 

spreds ut över en större yta för att skapa en överblick. De nyckelfynd som beskrev likheter eller 

skillnader inom samma kontext eller område kunde sedan lokaliseras och grupperas ihop för 

att på så sätt framställa subteman. De subteman som framkom lades ihop till teman utifrån 

innehåll, initialt framkom tio preliminära subteman som tillhörde fyra teman. Det preliminära 

resultatet bearbetades flertalet gånger för att säkerställa att resultatet skulle bli begripligt och 

presenteras på ett logiskt sätt. Slutligen utgjordes resultatet av nio subteman tillhörandes tre 

teman. Varje subtemas och temas innehåll översattes till svenska och bearbetades sedan 

gemensamt till en beskrivande text med en ny helhet. 
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Resultat 
Efter analys av datamaterialet framkom tre teman och nio subteman. 
 
Tabell 1. Översikt av teman och subteman. 

________________________________________________________________ 
 Teman      Subteman 

________________________________________________________________ 

 
De unika relationerna     Att bli en del av familjen 

       Den professionella gränsen 

       När känslorna tar över 

 

 

       

Hinder på vägen mot en framgångsrik vård  Den svåra smärtan   

Elefanten i rummet 

       När barnens bästa förbises  
       Om resurserna inte räcker till 

 

 
Att finna vägen framåt    Att ha någon bredvid sig 

       Att söka efter kunskap 

 

________________________________________________________________ 

 

 

De unika relationerna 
Det första temat handlar om de relationer som skapas mellan sjuksköterskorna, barnen och 

deras familjer. Sjuksköterskorna använde sig av professionella gränser för att bibehålla en 

emotionell distans till barnen och familjerna på grund av de emotionella påfrestningar som 

vården resulterade i. De subteman som framkom var att bli en del av familjen, den 

professionella gränsen samt när känslorna tar över. 
 

Att bli en del av familjen 

Vid vård av barn i ett palliativt skede utvecklades relationer mellan sjuksköterskorna och 

familjerna (MacDermott & Keenan, 2016). Sjuksköterskorna kände en förpliktelse att skapa 

meningsfulla och emotionella interaktioner med barnen och deras familjer för att kunna bedriva 

en framgångsrik vård (Hendricks-Ferguson et al., 2015).  

 

Under längre vårdtider blev banden till barnen och familjerna mer intensiva (Pearson, 2013). 

Med tiden blev relationerna djupare och starkare vilket medförde att sjuksköterskorna upplevde 

att de blev en del av barnens familj (Cook et al., 2012). Vid längre vårdtider fick 

sjuksköterskorna ta del av information som familjerna inte berättade för andra inom vårdteamet 

vilket sjuksköterskorna såg som en fördel i vårdandet då de fick en känsla för vad som var en 

passande vård för familjen (Bloomer et al., 2015). När sjuksköterskorna vårdat familjerna 

under en lång period fick de lärdom om barnens och vårdnadshavarnas personligheter och 

skapade sig en förståelse för vad de gått igenom gällande barnets sjukdom och behandling 

(Pearson, 2013). Med denna förståelse fick sjuksköterskorna en uppfattning om hur de kunde 
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ge stöd till familjen, samtidigt som det resulterade i att de ibland gjorde mer än vad som ingick 

i deras profession (a.a.). Sjuksköterskorna hade vid vissa tillfällen svårt att definiera sin 

profession då de fick peka familjerna i rätt riktning angående problem som egentligen ej 

tillhörde deras ansvarsområde, såsom familjernas ekonomiska situation och eventuella 

tonårsproblem (McCloskey & Taggart, 2010).  

 

Att vårdnadshavarna förmådde att vårda sina barn med en livsförkortande sjukdom och på det 

sätt barnen hanterade situationen beundrades av sjuksköterskorna (LeeAi & Abdullah, 2017). 

Barnen som befann sig i sin mest sårbara tid i livet inspirerade sjuksköterskorna och fick dem 

att inse vad som var viktigt i livet, sjuksköterskorna förstod att barnen var medvetna om att de 

skulle dö och att framtiden var oundviklig (Curcio, 2017). De blev överraskade när barnen 

delade med sig av sina egna perspektiv på döden och en del barn var inte rädda för att dö utan 

istället fanns en rädsla över att de skulle sakna sina närstående (Hendricks-Ferguson et al., 

2015). Barnen hade en fortsatt strävan efter kunskap och ställde de frågor som alla andra 

undvek (Reid, 2013a). Banden till barnen de vårdade blev starka men det var svårt att definiera 

varför sjuksköterskorna fäste sig vid barnen (MacDermott & Keenan, 2014). Det var oklart om 

det berodde på vårdtidens längd, vårdens intimitet eller om det helt enkelt berodde på att det 

var ett barn (a.a.). 

 

Vid kortare vårdtider, såsom akuta vårdsituationer, hade starka band och relationer inte hunnit 

utvecklas, sjuksköterskorna blev då inte lika emotionellt påverkade och under dessa 

omständigheter uppfattades det vara enklare att bedriva palliativ vård av barn (Curcio, 2017). 

Det fanns också svårigheter i att vårda barn som sjuksköterskorna inte träffat tidigare eftersom 

de då saknade en tydlig bild av barnen och ej kunde föreställa sig vad som väntade (Nielson, 

Kai, MacArthur & Greenfield, 2010).  
 

Den professionella gränsen 

Sjuksköterskorna hade svårt att bibehålla de professionella gränserna vid palliativ vård av barn 

och att vara professionell under hela vårdtiden var komplicerat på grund av att de kom barnen 

och familjerna så nära (Nielson et al., 2010). De var medvetna om att de skulle vara 

professionella i sitt arbete samtidigt som de inte kunde hjälpa att de utvecklade personliga band 

med barnen (Curcio, 2017; MacDermott & Keenan, 2014). De professionella gränserna 

beskrevs av sjuksköterskorna som flytande, beroende på situation och vilket barn som vårdades 

tenderade sjuksköterskornas grad av känslomässig involvering att förändras (Cook et al., 

2012). Sjuksköterskornas förmåga att sätta gränser och distansera sig påverkades vidare av 

deras erfarenhet inom yrket. De mindre erfarna tillät sig att bli mer emotionellt involverade 

med barnen medan de med mer erfarenhet hade en förmåga att sätta gränser och distansera sig 

(a.a.). 

 

Sjuksköterskorna medgav att de tillät sig att bli vänner med barnen och familjerna och därmed 

gick över gränser för vad som ansågs vara professionellt (Stayer & Lockart, 2016). En 

sjuksköterska menade att det vid vissa tillfällen var en nödvändighet att passera de 

professionella gränserna för att kunna ge stöd och visa empati för barnen och familjerna på ett 

adekvat sätt (Cook et al., 2012). För en del sjuksköterskor var det obekvämt att definiera och 

diskutera professionella gränser då de ansåg att gränserna representerade ett vårdande med 

frånvaro av känslor, något som helt enkelt inte var ett val för dem (a.a.). Att skapa djupa band 

med barnen och familjerna som frångick den förväntade professionella relationen medförde 

emotionella konsekvenser för sjuksköterskorna såsom sorg och känsla av förlust vid barnens 

död (McCloskey & Taggart, 2010). 
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Självinsikt lyftes fram som en viktig del av arbetet för att skydda sig mentalt och 

sjuksköterskorna förstod att ett emotionellt sammanbrott från deras sida inte hade gynnat någon 

(Nielson et al., 2010). Sjuksköterskorna uppfattade hur de själva påverkades av den palliativa 

vården men identifierade behovet av att fokusera på familjen (MacDermott & Keenan, 2016). 

Professionella gränser kunde bibehållas genom att de påminde sig själva om att allt ej går att 

förhindra och fokuserade på att de var sjuksköterskor med uppdrag att hjälpa barnen och 

familjerna (LeeAi & Abdullah, 2017). De förstod vikten av att hålla sig samman och vara 

professionella för att vara kapabla till att utföra arbetet (Curcio, 2017). En del av 

sjuksköterskorna menade att vårdnadshavarna var de enda som hade rätt att visa sorg 

(MacDermott & Keenan, 2014).  

 

Att vårda barn i palliativt skede var emotionellt påfrestande samtidigt som sjuksköterskorna 

accepterade att barnens död var en del i arbetet (Bloomer et al., 2015; Stayer & Lockart, 2016). 

Professionella gränser ansågs handla om graden av involvering mellan sjuksköterska, barn och 

familj och utvecklades bland annat för att kunna bibehålla en emotionell distans och därmed 

förhindra utbrändhet (Cook et al., 2012). Sjuksköterskorna kunde bibehålla sin självbevarelse 

genom en förmåga att knyta an till barnen men också kunna släppa taget om dem, något som 

möjliggjorde fortsatt arbete inom området (Curcio, 2017).  

 

När känslorna tar över 

Trots att sjuksköterskorna var medvetna om att barnen hade en livsförkortande sjukdom kom 

barnens död som en chock (MacDermott & Keenan, 2014) och när barnen tog sina sista andetag 

påverkades sjuksköterskorna avsevärt (Stayer & Lockart, 2016). De var oförberedda på att 

hantera den emotionella påverkan som uppstod i samband med barnens död (Hendricks-

Ferguson et al., 2015; Reid, 2013a). Att barn dör var svårt att acceptera då det inte är den 

naturliga ordningen och det påverkade sjuksköterskorna mer än när de som levt ett långt liv 

avled (Curcio, 2017; Reid, 2013a). Intensiva långdragna känslor av sorg och förlust var en 

svårighet som sjuksköterskorna upplevde efter barnens död (Hendricks-Ferguson et al., 2015; 

McCloskey & Taggart, 2010). När sjuksköterskorna för första gången såg ett barn de vårdade 

dö hade detta en särskilt stor påverkan på dem och minnena av händelsen levde kvar (Cook et 

al., 2012; Hendricks-Ferguson et al., 2015). Sjuksköterskorna uppgav att barn skulle leva glada, 

hälsosamma och produktiva liv och det var inte menat att döden skulle inträffa i barndomen då 

barn var oskyldiga individer som ej fått chansen att leva (Curcio, 2017). Att vårda barn och 

deras familjer i ett palliativt skede hade en stor emotionell påverkan (LeeAi & Abdullah, 2017; 

Stayer & Lockart, 2016) och sjuksköterskorna upplevde känslor av frustration, ilska, sorg och 

hjälplöshet i samband med vården (Stayer & Lockart, 2016). En sjuksköterska beskrev att det 

kändes som att arbeta med ett svart moln över huvudet när hen vårdade ett barn som var så 

sjukt (Nielson et al., 2010). 

 

Sjuksköterskorna insåg vikten av att vården skulle ske problemfritt och att det bara fanns en 

chans att göra rätt då denna erfarenhet skulle följa med familjen för alltid (Nielson et al., 2010; 

Pearson, 2013). De var medvetna om att deras omvårdnad av barnen var nödvändig för att 

minska lidande men trots detta tvivlade sjuksköterskorna på sig själva och den vård de gav 

(Curcio, 2017). Lågt självförtroende och höga nivåer av emotionell stress infann sig hos 

sjuksköterskorna då de kände att deras vård var bristfällig (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

Att ge stöd till familjerna var svårt när de kände att orden inte räckte till vilket skapade känslor 

av ångest och hjälplöshet (Pearson, 2013).   
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Sjuksköterskorna som vårdade barn i livets slutskede hade en tendens att bära med sig 

yrkesrelaterad ångest in i andra aspekter av livet (McCloskey & Taggart, 2010). Trots försök 

att inte låta arbetet påverka privatlivet var detta svårt att undvika (Stayer & Lockart, 2016). De 

blev överinvolverade samt arbetade över sitt ansvarsområde på grund av att de blev emotionellt 

påverkade av vårdandet (Nielson et al., 2010). I jämförelse med andra vårdområden så var 

sjuksköterskorna som arbetade med barn i ett palliativt skede beredda att gå en extra mil för 

barnen (McCloskey & Taggart, 2010). Sjuksköterskorna beskrevs ofta vara tillgängliga under 

helger och upplevde ibland att de gjorde för mycket. Sjuksköterskorna arbetade också övertid, 

kunde ha kontakt med familjerna utanför arbetstid och hade svårt att gå ur yrkesrollen vilket 

medförde att relationerna med sjuksköterskornas egna familjemedlemmar kom i kläm. 

Irritabilitet och sömnsvårigheter förekom hos vissa av dem och en del upplevde stress i den 

grad att de hade ett behov av att sjukskriva sig (a.a.). 
 

Hinder på vägen mot en framgångsrik vård 

Detta tema berör de utmaningar och svårigheter sjuksköterskorna möter i vården av barn i 

palliativt skede, som exempelvis att alltid förespråka barnet trots de meningsskiljaktigheter 

som kan uppstå och hur bristande resurser påverkar förmågan att bedriva en framgångsrik vård. 

De subteman som behandlas under detta tema är den svåra smärtan, elefanten i rummet, när 

barnens bästa förbises samt om resurserna brister. 

 

Den svåra smärtan 

Effektiv smärtlindring lyftes upp som en viktig aspekt i vårdandet då barnen skulle få lindring 

och ej behöva uppleva smärta under den sista tiden i livet (Pearson, 2013; Stayer & Lockart, 

2016). Det visade sig dock att det fanns svårigheter i att kontrollera smärta och ge effektiv 

smärtlindring (Hendricks-Ferguson, 2015; Pearson, 2013). Vid bristande smärthantering 

skapades uppenbara besvär hos barnen och vårdnadshavarna (Pearson, 2013). Det fanns 

situationer då sjuksköterskorna behövde fatta snabba avgörande beslut kring barnets vård och 

symtomhantering som gav upphov till stress då de tvivlade på att rätt beslut fattats (McCloskey 

& Taggart, 2010). 

 

När sjuksköterskorna ej hade förmåga att lindra barnens smärta kände de skuld trots att de 

egentligen hade gjort allt de kunde (MacDermott & Keenan, 2016; Stayer & Lockart, 2016). 

Då barnen dog i smärta påverkades sjuksköterskorna negativt, det var upprörande och gav 

tydliga känslor av ånger och ledsamhet (MacDermott & Keenan, 2014). Sjuksköterskorna hade 

en känsla av att saker hade lämnats ogjorda när barnen dog vilket orsakade intensiv sorg och 

trots att barnens tillstånd frekvent hade övervakats uppkom ändå känslor av skuld och ånger 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015).  

 

Elefanten i rummet 

En del läkare hade svårt för tydliga och öppna diskussioner med familjerna rörande barnets 

prognos och behandling (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde att 

läkarna diskuterade allt med vårdnadshavarna förutom det som var viktigast såsom barnets 

prognos och försämrade tillstånd (Stayer & Lockart, 2016). Sjuksköterskorna upplevde att de 

ofta lämnades ensamma att ge stöd till och besvara frågor från vårdnadshavare och barn 

eftersom den information vårdnadshavarna fått av läkarna gav upphov till frågor och 

funderingar (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

 

Vid diskussion med vårdnadshavare angående barnets dåliga prognos och övergång från 

botande behandling till palliativ vård uppfattade sjuksköterskorna svårigheter och spänning i 

huruvida ämnet kunde lyftas på bästa sätt (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Indragen 
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behandling var ett ämne som var svårt att ta upp och diskutera med vårdnadshavare och för att 

vårdnadshavarnas beslut skulle fattas utefter barnets bästa förstod sjuksköterskorna vikten av 

att vårdnadshavarna var fullt informerade (Pearson, 2013). I vissa fall rådde det osäkerhet kring 

om vårdnadshavarna var fullt medvetna om barnets försämrade tillstånd (Hendricks-Ferguson 

et al., 2015). När vårdnadshavarna sökte information kände sjuksköterskorna sig osäkra och 

hade svårt för att svara ärligt då det fanns en viss uppfattning om vad vårdnadshavarna 

egentligen önskade att höra angående sitt barns tillstånd (a.a.). En sjuksköterska förklarade att 

hen ville vara realistisk och ärlig när vårdnadshavare önskade rådgivning, samtidigt som hen 

inte ville ta deras hopp från dem (Stayer & Lockart, 2016).   

 

När barnets bästa förbises 

Det var av största vikt att barnet skulle sättas i centrum vid all kommunikation kring livets slut 

(Bloomer et al., 2015). Beslutsfattande utgjordes av två aspekter, dels att involvera 

vårdnadshavarna men också att alltid förespråka barnet (LeeAi & Abdullah, 2017). Barnens 

beslut för vård skulle respekteras och deras röst bli hörd och sjuksköterskorna upplevde ofta 

att barnen hade en bättre förståelse och var mer medvetna om allvarlighetsgraden kring 

situationen än vad vårdnadshavarna var (Stayer & Lockart, 2016). Sjuksköterskorna upplevde 

att vårdnadshavare inte alltid fattade beslut som var för barnets bästa (LeeAi & Abdullah, 2017; 

Pearson, 2013). Vid de tillfällen vårdnadshavare inte delade sjuksköterskornas åsikter hade de 

ett ansvar att förespråka barnen (McCloskey & Taggart, 2010). Vårdnadshavare var ibland 

oärliga mot sina barn och tillät ej alltid sjuksköterskorna att engagera barn i frågor om döden 

vilket var en utmaning (LeeAi & Abdullah, 2017). 

 

Typiska dilemman uppstod i samband med indragen eller helt avslutad behandling (McCloskey 

& Taggart, 2010). Sjuksköterskorna förstod att obekväma beslut behövde fattas då slutet 

närmade sig, samtidigt som det fanns en förståelse för att vårdnadshavarna inte ville ge upp 

(LeeAi & Abdullah, 2017). Vidare fanns situationer då vårdnadshavare hade orealistiska 

förväntningar och förbisåg barnens bästa (a.a.). Vid vissa tillfällen var det svårt att visa respekt 

för vårdnadshavarnas önskningar (Stayer & Lockhart, 2016). Svårigheter uppstod i relationerna 

mellan sjuksköterskorna och barnens familjer då vårdnadshavare inte kunde hantera situationen 

och mådde psykiskt dåligt (McCloskey & Taggart, 2010). Vårdnadshavarna riktade ibland 

aggression och ilska mot sjuksköterskor på grund av de meningsskiljaktigheter som uppstod 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och vårdnadshavare (a.a.). Genom att förstå var 

vårdnadshavare befann sig i sorgeprocessen kunde sjuksköterskorna försöka att möta deras 

behov i den rådande situationen (Stayer & Lockart, 2016).  

 

Sjuksköterskorna upplevde känslor av ambivalens vid tillfällen då barnen utsattes för 

livsförlängande procedurer och behandlingar och när de ansåg att vården ej var passande kände 

de tvivel och ifrågasatte huruvida vården de gav orsakade smärta och lidande (Curcio, 2017). 

Vård som orsakade barn mer smärta än nödvändigt var något som sjuksköterskorna motsatte 

sig (Stayer & Lockart, 2016). De höll inte alltid med om de medicinska beslut som togs och 

upplevde ibland maktlöshet och frustration när deras åsikter blev ignorerade av andra 

medlemmar i det multiprofessionella arbetslaget (Bloomer et al., 2015). Trots att döden var 

ofrånkomlig fanns tillfällen då barnen utsattes för aggressiva medicinska behandlingar, något 

som skapade frustration och svårigheter hos sjuksköterskorna. Det kunde dock vara passande 

med livsuppehållande behandling som ej syftade till att bota utan snarare till att ge familjerna 

mer tid, då det fanns familjer som var oförberedda på att deras barn skulle avlida (a.a.). 
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Om resurserna inte räcker till 

De barn som vårdades i ett palliativt skede hade komplexa behov som krävde specialistexpertis 

och stora ekonomiska resurser (McCloskey & Taggart, 2010). Det visade sig vara svårt att 

erhålla ekonomiskt stöd för de barn som krävde längre vårdtider (LeeAi & Abdullah, 2017). 

Personalbrist och brist på finansiering resulterade i frustration hos sjuksköterskorna då det 

fanns en oförmåga att bedriva palliativ vård över alla dygnets timmar (McCloskey & Taggart, 

2010). En sjuksköterska beskrev att det var svårt att upprätthålla sin drivkraft då oförmågan att 

ge en framgångsrik vård fortgick på grund av för stor arbetsbörda relaterat till personalbrist 

(Reid, 2013a). 

 

Sjuksköterskorna kände sig tillfredsställda när de bedrev en framgångsrik vård, men när vården 

på grund av tidsbrist inte uppnådde den standard de strävade efter upplevde de istället stress 

(McCloskey & Taggart, 2010). Det kunde vara svårt att avsätta tillräckligt med tid för barnen 

och sjuksköterskorna hade inte alltid möjlighet att följa upp och utvärdera åtgärder (LeeAi & 

Abdullah, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att de ej kunde bedriva en optimal vård då 

tidsbrist resulterade i att de inte kunde möta barnens hela behov eftersom fokus istället hamnade 

på den omedelbara kliniska uppgiften såsom att exempelvis spola en venös infart (McCloskey 

& Taggart, 2010).  
 

Att finna vägen framåt 

Det sista temat behandlar de faktorer som behövs för att sjuksköterskorna skall kunna fortsätta 

inom området och bedriva en framgångsrik vård. Det visade sig att stöd från kollegor och 

närstående var viktigt och att sjuksköterskorna strävade efter vidare kunskap. De subteman som 

framkom var att ha någon bredvid sig samt att söka efter kunskap. 

 

Att ha någon bredvid sig 

Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att ha förståelse för att de var människor med 

känslor och att de känslor som uppkom vid vård av barn i ett palliativt skede var viktiga att 

hantera (Pearson, 2013). Sjuksköterskorna vände sig ofta till sina kollegor för att kunna hantera 

svårigheter (Bloomer et al., 2015; Cook et al., 2012; MacDermott & Keenan, 2014; Pearson, 

2013) och när möjlighet fanns att diskutera barnens död med kollegor infann sig en lättnad hos 

dem (Cook et al., 2012). Stöd av kollegor med liknande erfarenheter gav styrka till att fortsätta 

med yrket och ingav en känsla av trygghet (Cook et al., 2012; Stayer & Lockart, 2016). 

Kollegialt stöd gav också en slags bekräftelse på att det inte var något fel i att uppleva 

emotionella och fysiska svårigheter efter barnens död (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

 

Den nivå av stöd som sjuksköterskorna var i behov av varierade i olika situationer och vid olika 

tillfällen i deras liv (MacDermott & Keenan, 2014). Äldre och mer erfarna sjuksköterskor gav 

stöd till de mindre erfarna kollegorna (Hendricks-Ferguson et al., 2015; LeeAi & Abdullah, 

2017). De äldre kollegorna vägledde också de mindre erfarna sjuksköterskorna i vården av barn 

i palliativt skede (LeeAi & Abdullah, 2017). Handledare ansågs också vara betydelsefulla för 

att minimera emotionella svårigheter och trots att sjuksköterskorna hade en önskan om att få 

arbeta självständigt var det betydelsefullt att ha fortsatt stöd av handledare (Hendricks-

Ferguson et al., 2015). Vidare hjälpte denna typ av stöd dem i deras utveckling mot att bli 

skickliga sjuksköterskor (a.a.). 

 

Sjuksköterskorna uppskattade det stöd andra professioner inom det multiprofessionella 

arbetslaget erbjöd då de hade många års erfarenhet av att vårda barn i ett palliativt skede 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015). De andra professionerna i det multiprofessionella 

arbetslaget delade med sig av sina unika kunskaper vilket värderades högt av sjuksköterskorna 
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(a.a.). Genom egen reflektion eller debriefing tillgänglig för alla inom det multiprofessionella 

arbetslaget kunde sjuksköterskor hantera de känslor som uppkom i samband med vården 

(Pearson, 2013). Vidare framkom att faktorer såsom personalbrist och stressad miljö påverkade 

den grad av stöd som sjuksköterskorna erhöll. En annan faktor kring hur mycket stöd de erhöll 

beskrevs bero på huruvida de hade tillräckligt med självförtroende för att våga be om stöd 

(a.a.). En sjuksköterska uppgav att hen varken hade sökt eller fått stöd och nog lyckats hantera 

det på egen hand (MacDermott & Keenan, 2014). En del sjuksköterskor valde att hantera sina 

känslor genom att dela med sig av händelser med sina nära familjemedlemmar (LeeAi & 

Abdullah, 2017). Däremot fanns det sjuksköterskor som sällan delade med sig av sitt arbete till 

familj och vänner, det fanns således en distansering mellan arbetet och hemmet (Cook et al., 

2012). Många var överens om att de som inte arbetade inom området saknade den förståelse 

deras egna kollegor hade (a.a.). 

 

Att söka efter kunskap 

Sjuksköterskorna var oförberedda på att ge palliativ vård på grund av begränsade erfarenheter 

och begränsad utbildning (Pearson, 2013). Det visade sig finnas ett behov av utbildning och 

träning hos en del av dem och denna avsaknad av kompetens resulterade i nervositet, dåligt 

självförtroende och en begränsad förståelse för innebörden av palliativ vård (a.a.). Kurser inom 

palliativ vård involverar inte alltid praktiskt kunskap vilket kunde leda till missförstånd 

angående sjuksköterskornas kompetensnivå (Nielson et al., 2010). Efter avslutade kurser hade 

chefer högt ställda förväntningar på sjuksköterskorna och tilldelade dem praktiska 

arbetsuppgifter som sjuksköterskorna kände att de hade otillräckligt kompetens för att utföra 

trots utbildning (a.a.). 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede beskrevs vara unika för varje 

enskilt fall och därför menade en sjuksköterska att det således aldrig går att bli expert inom 

området (Nielson et al., 2010). Däremot menade en annan sjuksköterska att varje barn hen 

vårdat som avlidit har lärt hen något och hen ansåg sig vara en bättre sjuksköterska på grund 

av varje enskilt barn (Curcio, 2017). 

 

Det var svårt att bibehålla och utveckla kunskap och färdigheter samt att hantera ovanliga 

symtom och smärta för de sjuksköterskor som sällan involverades i palliativ vård av barn 

(Nielson et al., 2010). Bristande erfarenheter kring palliativ vård och sjukdomar resulterade i 

att sjuksköterskor ej alltid hade vetskap om vad de kunde förvänta sig angående sjukdomar och 

dess symtom (Pearson, 2013). För vissa sjuksköterskor var det utmanande när vårdnadshavare 

önskade information om sjukdomar, dess komplikationer och prognos som sjuksköterskorna 

var obekanta med (LeeAi & Abdullah, 2017). Vidare framkom att sjuksköterskor fick lära sig 

under tiden de vårdade barnen och därför önskade ytterligare träning för att ha möjlighet att 

förbättra färdigheter och kunskap (a.a.). Ytterligare utbildning om sjukdomar och hur dess olika 

symtom kunde yttra sig var önskvärt (Pearson, 2013). 

 

På grund av negativa erfarenheter då barn utstod smärta och lidande vid livets slutskede valde 

sjuksköterskorna att vidareutbilda sig för att undvika liknande situationer i framtiden 

(MacDermott & Keenan, 2016). En sjuksköterska berättade att hen aldrig ville befinna sig i 

den position igen då hen inte kunde göra någonting åt ett barns lidande. Genom 

vidareutbildning kunde de bygga upp självförtroende och reducera känslor av skuld (a.a.).  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vård av barn i palliativt 

skede. För att besvara studiens syfte och för att kunna omsätta den teoretiska kunskapen till 

praktisk kunskap valdes metoden litteraturstudie med tillvägagångssättet att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i kvalitativa studier. Enligt Friberg (2012) utgår denna 

metod från tidigare forskning med syftet att öka förståelse kring ett specifikt fenomen. Polit 

och Beck (2017) menar att kunskap kring ett specifikt fenomen och människors erfarenheter 

erhålls genom ett kvalitativt förhållningssätt. Inom den kvalitativa forskningen beskrivs det 

föreligga en minimal distans mellan forskare och deltagare, där subjektiva interaktioner är 

avgörande för att nå djupare kunskap kring deltagarnas erfarenheter. Forskare inom kvalitativ 

forskning är därmed inte helt objektiva och kan påverka forskningens resultat genom sin 

delaktighet i forskningsprocessen (a.a.). Studiens resultat har eventuellt kunnat påverkas av 

graden av tolkning som föreligger i de artiklar som valdes ut.  

 

Då denna studies metod ej inkluderade kvantitativ forskning kan ytterligare kunskap om 

fenomenet och en bredare förståelse kring problemområdet gått förlorad. Dock var syftet med 

studien att beskriva erfarenheter, något som kvantitativ forskning inte inriktar sig mot. Enligt 

Polit och Beck (2017) fokuserar kvantitativ forskning istället på mätbara egenskaper, storlek 

samt incidens av ett fenomen. Således får den valda metoden till denna studie anses vara 

relevant för att besvara syftet. 

 

Genom att använda två olika databaser som CINAHL och PubMed uppnåddes ett bredare 

sökområde för att ej gå miste om relevanta artiklar till studiens resultat. Ytterligare databaser 

hade kunnat användas för att få ett större sökområde, dock ansågs de databaser som användes 

innehålla en tillräcklig mängd vetenskapliga artiklar för att få ett bredare resultat. Målet var i 

första hand att söka systematiskt för att kunna påvisa och redogöra för hur sökningarna 

genomfördes och därmed öka studiens tillförlitlighet. 

 

De sökord som användes valdes för att få fram artiklar som svarade på studiens syfte. Sökorden 

var neutrala och innefattade inga värderingar som potentiellt hade kunnat påverka studiens 

resultat. Sökord som exempelvis “difficulties” och “challenges” innefattar värderingar och 

uteslöts därför eftersom syftet med studien var att beskriva erfarenheter vilka kan vara i både 

positiv och negativ bemärkelse. Totalt genomfördes sju systematiska sökningar som i 

genomsnitt resulterade i en till två artiklar per sökning som valdes till resultatet. Eventuellt 

hade andra kombinationer av sökorden kunnat medföra att fler av de valda artiklarna påträffats 

under färre antal sökningar. Under de sista systematiska sökningarna återkom ett flertal av de 

artiklar som redan påträffats under tidigare sökningar vilket förklarar varför antal lästa abstract 

per sökning minskade successivt under sökprocessen. Sökningarnas avgränsningar avseende 

språk, att de skulle vara peer reviewed och publicerade de senaste tio åren användes för att 

finna professionellt granskad och aktuell forskning då ändamålet med studien var att bidra med 

ny och pålitlig kunskap som är aktuell även idag. Huruvida det fanns användbar forskning 

publicerad på andra språk än engelska gick inte att avgöra på grund av språkavgränsning i 

sökningarna. Det är därför möjligt att relevant forskning uteblev då författarna till denna studie 

endast hanterar det engelska och svenska språket. 

  

Inga artiklar exkluderade på grund av geografiskt område. De tolv artiklar som valdes till 

studiens resultat genomfördes i England, Irland, Nordirland, Skottland, USA, Australien och 

Malaysia. Majoriteten av länderna får anses vara välutvecklade och därmed redogör resultatet 

ej för de erfarenheter sjuksköterskor har i fattigare och mindre utvecklade länder. 
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Sjuksköterskorna vars erfarenheter undersöktes i artiklarna arbetade inom flertalet olika 

vårdinrättningar såsom kommunal hälso- och sjukvård, olika sjukhusavdelningar samt hospice. 

Det varierade i utbildningsnivå och erfarenheter mellan sjuksköterskorna, två av artiklarna 

beskrev specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter men dessa erfarenheter var viktiga att 

beskriva då de hade likheter med de andra artiklarna och tillförde värdefull kunskap. Således 

utfördes inga exkluderingar rörande vårdkontext eller utbildningsnivå och resultatet som 

framställdes berörde därmed sjuksköterskors erfarenheter inom flera olika områden och 

vårdsammanhang oberoende av utbildningsnivå. 

 

Enligt Friberg (2012) skall avgränsning av intresseområdet ske för att relatera det valda 

fenomenet till ett visst sammanhang då det annars finns en risk att området som skall beforskas 

blir för omfattande. Barn som vårdas i ett palliativt skede kan befinna sig inom olika 

vårdinrättningar, därav inkluderades de artiklar som berörde olika områden där sjuksköterskor 

arbetar. Resultatet i denna studie hade möjligtvis sett annorlunda ut om fokus endast legat på 

forskning inom en specifik vårdkontext. Då syftet var avgränsat till barn i ett palliativt skede 

exkluderades artiklar som berörde individer i vuxen ålder. Studien utgick från att barn är 

individer mellan 0–18 år, dock berörde en av de valda artiklarna sjuksköterskors erfarenheter 

av palliativ vård av barn i åldern 0–19 år. Att artikeln inte följde denna studies definition av 

barn ansågs vara betydelselöst för studiens resultat då utvecklings- och mognadsnivå inte 

nödvändigtvis hänger ihop med ålder och författarna är medvetna om att undantag inom vården 

sker för individer som nyligen passerat en viss ålder.  

 

Granskning av artiklarna genomfördes för att säkerställa att artiklarna var av hög kvalitet för 

att på så sätt öka denna studies trovärdighet. Trovärdighet innebär enligt Lincoln och Guba 

(1985) att forskaren aktivt visar hur studien genomförts så att resultatet uppfattas som rimligt. 

Genom att artiklar av hög kvalitet användes samt att redogörelse för studiens tillvägagångssätt 

finns så kan trovärdigheten i denna studie och dess resultat öka. Granskningen klargjorde också 

att det fanns etiska ställningstaganden i var och en av artiklarna. De hade blivit godkända av 

etiska kommittéer samt garanterade att deltagandet var frivilligt och försäkrade deltagarnas 

konfidentialitet. Det var av stor vikt att artiklarna hade etiska resonemang och godkännanden 

för att säkerställa att denna studie vilar på en god etisk grund. Enligt Polit och Beck (2017) 

skall forskningen göras i välmening och vara rättvis. Forskningen skall heller inte utsätta 

deltagarna för skada och det är grundläggande att självbestämmande och integritet bevaras för 

att skydda deltagarna (a.a.). Studiens resultat har framställts utifrån alla de erfarenheter som 

framkom i artiklarna, både likheter och skillnader. Objektivitet har varit centralt genom hela 

analysprocessen eftersom det inte är etiskt korrekt att förvränga data och framställa ett resultat 

som är felaktigt. Det etiska förhållningssättet utgjordes således av att författarna åsidosatte 

subjektiva värderingar och uppfattningar för att resultatet skulle vara rättvist. 

 

Analysarbetet genomfördes gemensamt för att minimera risken att fel skulle begås under 

processen och att resultatet på så sätt skulle bli felaktigt. Genom objektivitet och att konsensus 

nåtts i analysen och dess resultat ökar också studiens trovärdighet, då Polit och Beck (2017) 

menar att trovärdighet innebär att det finns ett förtroende för sanningen i datan. Om analysen 

skulle genomförts av endast en författare hade risken ökat för feltolkningar och felaktigheter 

under processen. Lundman och Graneheim (2012) menar att ett gemensamt utförande av 

analysen samt en noggrann beskrivning av analysarbetet ökar tillförlitligheten i studier och 

dess resultat.  

 

De nyckelfynd som identifierades i artiklarna skrevs ned på pappersark och blandades för att 

osynliggöra vilken artikel varje nyckelfynd hämtats ur och på så sätt möjliggjordes en objektiv 
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analys där författarna ej påverkades av enskilda artiklars redan framställda resultat. Dock fanns 

en risk att nyckelfynden i och med detta togs ur sitt sammanhang och därför valde författarna 

att efter sammanställningen av resultatet gå tillbaka till artiklarna för att kontrollera att 

nyckelfynden inte tagits ur sin kontext och blivit feltolkade. För att resultatet skulle svara på 

syftet hade författarna syftet i åtanke genom hela analysarbetet och under framställningen av 

resultatet. Lundman och Graneheim (2012) menar att giltighet handlar om huruvida resultatet 

som redovisas svarar mot det som avsågs att studeras. Denna studie valde att beskriva 

erfarenheter, något som involverar många aspekter som exempelvis känslor, upplevelser och 

händelser. Studiens resultat blev således brett, men det var endast sjuksköterskors erfarenheter 

som beskrevs och därmed frångicks aldrig syftet. 

 

Enligt Polit och Beck (2017) handlar överförbarhet om i vilken grad ett resultat kan överföras 

till andra kontexter och grupper och beror på hur väl beskriven en studie är. Artiklarna som 

användes till studiens resultat representerar endast en liten del av världens länder, därmed kan 

det vara svårt att överföra studiens resultat till länder och världsdelar med sämre förutsättningar 

för god hälso- och sjukvård, som har högre barnadödlighet eller till länder som saknar palliativ 

vård som vårdform. Dock anser författarna att resultatet eventuellt kan överföras till länder 

med en utvecklingsgrad liknande den artiklarna i studiens resultat representerar.  

 

Resultatdiskussion 
Den ständiga balansgången 

Starka och intima relationer och band skapas mellan sjuksköterskorna, barnen och deras 

familjer vid den palliativa vården. Travelbee (1971) menar att relationer är en förutsättning för 

att sjuksköterskor skall kunna förstå känslor, tankar och behov hos dem som vårdas vilket i sin 

tur leder till en önskan om att hjälpa och handla därefter. Svensk sjuksköterskeförening (2016) 

menar att omvårdnaden skall utformas efter varje unik individs behov. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna får en större förståelse om hur de kan ge stöd och mer effektivt bedriva en 

personcentrerad omvårdnad om de vårdar barn och familjer under en längre tid. Det visar sig 

dock att det finns svårigheter i och med dessa intima relationer då sjuksköterskorna får ta del 

av problem som inte tillhör deras ansvarsområde. Att sjuksköterskor blir involverade i familjers 

konflikter och andra problem som exempelvis konflikter inom äktenskapet framgår även i en 

artikel av Reid (2013b). Det är tydligt att det är svårt att undgå att relationer skapas och överlag 

är dessa relationer positiva i den bemärkelse att de främjar en personcentrerad vård. I de fall då 

sjuksköterskor får ta del av problem inom familjen som inte tillhör deras ansvarsområde 

behöver sjuksköterskor tydliggöra för familjerna vad deras roll innebär. Det kan sannolikt vara 

svårt för sjuksköterskor att sätta gränser då familjerna redan befinner sig i en sårbar situation. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna inte blir lika emotionellt påverkade då de inte har hunnit 

utveckla relationer med barnen och familjerna, däremot är det svårt att vårda ett barn som 

sjuksköterskorna inte har en tydlig bild av. Situationens egenskaper kan knytas an till 

Travelbees (1971) teori om att när relationer inte skapats finns en avsaknad av empati och 

sympati. Detta kan förklara varför sjuksköterskor vid akuta situationer inte påverkas lika 

mycket känslomässigt som vid längre vårdtider. Det framgår dock att det också blir svårare att 

vårda barn och deras familjer när sjuksköterskorna inte träffat dem tidigare. Troligtvis beror 

det på att det är svårt att arbeta personcentrerat om det saknas en förståelse för individers behov. 

 

Sjuksköterskor skall utifrån individens perspektiv skapa sig en förståelse för individens 

uppfattning om hälsa, sjukdom och lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Det visar 

sig i resultatet att barn kan ha en sundare och förnuftigare inställning till livets slut än vad 

sjuksköterskorna förväntar sig och att barn ibland lyfter de frågor vuxna inte alltid vågar närma 
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sig. Behandling och vård skall klarläggas utifrån barns inställning (SFS 2014:821), därav är det 

viktigt att inte förbise barnen och deras syn på situationen då barnen skall sättas i centrum och 

deras självbestämmande bevaras.  

 

I resultatet framgår att professionella gränser används av sjuksköterskorna för att upprätthålla 

en emotionell distans som bidrar till att förhindra utbrändhet och bibehålla självbevarelse. 

Enligt Birgegård (2013) är det känslomässigt belastande att komma för nära de individer som 

är svårt sjuka och i längden blir denna belastning svår att orka med, därför bör en distans till 

individen upprätthållas. Resultatet visar också att sjuksköterskorna förstår vikten av 

professionalitet och att fokusera på barnen och familjerna då en för stor emotionell påverkan 

ej gynnar vården. Birgegård (2013) menar att vårdaren inte skall styras av egna känslor och 

behov utan istället styras av det som gagnar patienten på kort och lång sikt då en för stor närhet 

inte alltid är till patientens största nytta. Av resultatet att döma är det viktigt att sjuksköterskor 

har en förmåga att distansera sig då de objektivt kan bedöma situationen och därmed göra det 

som är för barnen bästa, samtidigt som de skyddar sig själva mot en för stor känslomässig 

involvering.  

 

Sjuksköterskor kan ha svårt att bibehålla professionella gränser av olika anledningar. Många 

kommer barnen och familjerna så nära och menar att de inte kan hjälpa att de blir personliga. 

En del menar att gränserna representerar ett vårdande med frånvaro av känslor och genom att 

passera gränserna kan sjuksköterskorna visa empati och ge stöd till familjerna på ett adekvat 

sätt. Enligt Travelbee (1971) medför mänskliga relationer att omvårdnadens syfte uppnås, då 

relationerna medför att sjuksköterskor kan hjälpa individer och familjer att hantera och 

förebygga upplevelse av sjukdom och lidande samt hjälpa dem att finna mening under dessa 

svåra omständigheter. Av resultatet går att tyda att professionella gränser är ett komplicerat 

begrepp och det är en ständig balansgång mellan att skydda sig själv och samtidigt skapa 

meningsfulla relationer för att kunna ge adekvat stöd. Det framgår att de erfarna 

sjuksköterskorna har en bättre förmåga att sätta gränser och distansera sig, vilket kan tyda på 

att professionella gränser är något sjuksköterskor lär sig hantera med tiden. 

 

Att vårda barn i palliativt skede har en stor emotionell påverkan och känslor av sorg och 

frustration är vanligt förekommande. Barnens död kan komma som en chock och 

sjuksköterskor är ofta oförberedda på de intensiva och långdragna känslor som uppkommer i 

samband barnens död. Enligt Travelbee (1971) kan lidande utvecklas av förluster och psykisk 

smärta och vid hot mot något som värdesätts. Arman (2012) menar också att lidande kan uppstå 

på grund av känslomässiga orsaker som sorg och förlust. Den emotionella påverkan 

sjuksköterskor upplever tyder på att de lider i samband med vård av barn i ett palliativ skede, 

då förlusten av barnen kan ses som grunden till lidandet.  

 

Sjuksköterskor skall kunna identifiera hur de påverkas innan, under och efter döden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008b). Resultatet visar att sjuksköterskorna identifierar de känslor som 

uppkommer vid vården men att det är svårt att vara förberedd när döden väl inträffar. Birgegård 

(2013) menar att sorgen är en ständig följeslagare i arbetet då den palliativa vården alltid slutar 

med att individen dör. Vidare beskrivs att en annan ständig följeslagare är känslor av 

otillräcklighet och skuld då arbetet ofta sker under tidspress (a.a.). Resultatet visar att 

sjuksköterskorna ibland tvivlar på sig själva och den vård de ger och upplever lågt 

självförtroende och emotionell stress. De blir också överinvolverade och arbetar över sitt 

ansvarsområde vilket kan få konsekvenser i form av irritabilitet, sömnsvårigheter och 

eventuella sjukskrivningar. Enligt Birgegård (2013) börjar ofta utbrändhet i att individer tar på 

sig för stor arbetsbörda och känner plikt i att ta ansvar. Belastningen kan till slut bli för stor 
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och krafterna börja svikta vilket leder till skuldkänslor som resulterar i ännu hårdare arbete. Så 

småningom hamnar individen i en ond cirkel av irritation, trötthet samt känslor av 

otillräcklighet (a.a.). Resultatet visar att detta fenomen är vanligt förekommande och det 

orsakar problem för sjuksköterskorna. Med tanke på detta kan många sjuksköterskor vara i 

riskzonen för utbrändhet utan att själva vara fullt medvetna om det, vilket i ett senare skede 

eventuellt kan leda till att sjuksköterskor söker sig till andra mindre påfrestande områden. 
 
En strävan efter att göra det så bra som möjligt för alla 

Sjuksköterskorna uppfattar svårigheter i hur övergången från botande behandling till palliativ 

vård skall lyftas med vårdnadshavare. Vid diskussion om indragen behandling förstår 

sjuksköterskorna hur viktigt det är att vårdnadshavare är fullt informerade för att de skall fatta 

beslut som beaktar barnens bästa. Läkare lämnar ibland bristfällig information till 

vårdnadshavare angående barnens prognos och behandling vilket resulterar i att 

sjuksköterskorna upplever att de lämnas ensamma i att ge vårdnadshavare stöd och besvara 

deras frågor. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor anses vara mer lättillgängliga än andra 

professioner vilket leder till att vårdnadshavare i första hand vänder sig till sjuksköterskor för 

att diskutera bekymmer (Dalberg et al., 2013). Samarbetet mellan olika professioner skall 

fungera för att en framgångsrik palliativ vård skall kunna bedrivas (Socialstyrelsen, 2013). Den 

tredje hörnstenen inom palliativ vård lyfter betydelsen av en god relation och kommunikation 

både i förhållande till individen och dennes närstående samt inom arbetslaget (a.a.). Att 

kommunikationen fungerar inom arbetslaget är väsentligt för att förhindra att sjuksköterskor 

lämnas ensamma med uppgifter som inte tillhör deras kompetensområde. Kommunikationen 

inom arbetslaget är också grundläggande för att barnen och vårdnadshavarna skall få rätt 

information och uppleva trygghet i vården. 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) krävs det att sjuksköterskor kan kommunicera på 

ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt både med medarbetare, närstående och patienter för 

att uppnå en heltäckande, framgångsrik och säker vård. Resultatet visar att sjuksköterskorna 

kan ha svårt att svara ärligt på frågor ställda av vårdnadshavare då sjuksköterskorna har en 

uppfattning om vad vårdnadshavare önskar höra. Nurse och Price (2017) menar att det finns 

svårigheter relaterade till vad sjuksköterskor skall säga till vårdnadshavare då det potentiellt 

kan göra skada i både det korta och långa loppet om sjuksköterskorna säger fel saker. Trots 

rädsla att orsaka skada vid ärliga svar anser författarna till denna studie att sjuksköterskor ändå 

bör sträva efter att vara ärliga, då det finns en överhängande risk att oärliga svar orsakar ännu 

mer skada i det långa loppet om vårdnadshavare inges falska förhoppningar.  

 

Av resultatet framgår att vårdnadshavare skall involveras i beslutsfattande samtidigt som 

sjuksköterskorna har ett ansvar att alltid företräda barnet. När hälso- och sjukvård ges till barn 

skall barnets bästa framförallt beaktas (SFS 2014:821) och barnets bästa skall ha högsta 

prioritet vid alla beslut som rör barnet (UNICEF, 2009). Patientlagen menar att vård och 

behandling skall klarläggas utifrån barnets inställning med utgångspunkt i barnets ålder och 

mognad (SFS 2014:821). Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att barnen ofta har en 

bättre förståelse och är mer medvetna om situationens allvarlighetsgrad än vårdnadshavarna. 

Barnens beslut skall därför respekteras och deras röst bli hörd och sjuksköterskor behöver 

reflektera över orsaken till varför vårdnadshavarna har en bristande förståelse. Möjligtvis kan 

det bero på att vårdnadshavarna inte vill acceptera att deras barn skall dö, samtidigt som en 

möjlig förklaring också kan vara att de får bristfällig information.  
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Sjuksköterskorna upplever att de beslut vårdnadshavare fattar ej alltid utgår från barnets bästa 

och att vårdnadshavarna har orealistiska förväntningar vilket kan leda till att 

meningsskiljaktigheter uppstår. Det finns tillfällen enligt Currie et al. (2016) då vårdnadshavare 

upplever att sjuksköterskor inte är dem tillmötesgående gällande deras behov. Resultatet visar 

att sjuksköterskorna har en förståelse för att vårdnadshavare inte vill ge upp, men att fortsätta 

bedriva vård som orsakar barnen mer lidande än nödvändigt är något som sjuksköterskorna ej 

eftersträvar. Att förlora ett barn är något av det värsta som kan hända en person 

(Socialstyrelsen, 2013) och stöd till vårdnadshavare är essentiellt (SOU 2001:6). Resultatet 

visar att sjuksköterskorna enklare möter vårdnadshavares behov när de har en förståelse för var 

vårdnadshavare befinner sig i sorgeprocessen. Det är därför viktigt att sjuksköterskor försöker 

se situationen utifrån vårdnadshavarnas perspektiv för att skapa sig en förståelse om varför de 

reagerar och gör som de gör. Genom denna förståelse kan sjuksköterskor eventuellt hantera 

situationen bättre och inte låta sig påverkas av ilska och aggression som kan riktas mot dem 

från vårdnadshavare. 

 

I resultatet framkommer att det finns tillfällen då barn utsätts för livsförlängande procedurer 

och aggressiva medicinska behandlingar som kan orsaka mer smärta och lidande trots att döden 

är ofrånkomlig. Socialstyrelsen (2013) menar att individer vid livets slut skall få uppleva 

värdighet och välbefinnande. Det går således att ifrågasätta huruvida vården präglas av ett 

palliativt förhållningssätt när barn i livets slutskede utstår onödig smärta och onödigt lidande. 

Enligt Reid (2013b) är hälso- och sjukvårdspersonal och vårdnadshavare inte alltid eniga 

angående fortsatt eller introducerad intensiv livsuppehållande behandling som inte anses vara 

för barnets bästa. För att kunna bygga en vård som är utformad efter barnets bästa behöver 

familjen stöd i sitt beslutsfattande vilket enligt O’Brien, Duffy och O’Shea (2010) kan uppnås 

genom att hälso- och sjukvårdspersonal har en förmåga att få familjen att förstå att de bryr sig 

om både barnet och vårdnadshavarna.  

 

Tidsbrist resulterar i att sjuksköterskorna inte kan möta hela barnets behov, vården fokuserar 

istället på kliniska uppgifter och uppnår därför inte den standard sjuksköterskorna strävar efter. 

WHO (2002) menar att både barnets kropp och själ samt familj skall beaktas vid vård i palliativt 

skede och oberoende av resurser skall denna vård bedrivas framgångsrikt både på sjukhus och 

i barnets hem. I resultatet framgår att det krävs stora ekonomiska resurser för att möta de 

komplexa behov barn som vårdas i ett palliativt skede har. Det är också svårt att bedriva 

palliativ vård av barn över alla dygnets timmar då det råder personalbrist och brist på 

finansiering. Detta går i linje med det Bradford et al. (2012) beskriver då brist på finansiering 

förhindrar upprätthållande av en framgångsrik vård och brist på resurser är som störst under 

kvällar, helger och storhelger för de barn som vårdas i ett palliativt skede. Palliativ vård är i 

Sverige lika högt prioriterad som akuta livshotande sjukdomar (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2008b). En framgångsrik palliativ vård skall möta individens sociala, psykiska, fysiska och 

existentiella behov och av resultatet att döma är vården dessvärre inte alltid heltäckande vilket 

tyder på att det finns behov av mer resurser. Samtidigt skall vården kunna bedrivas 

framgångsrikt oberoende av resurser men resultatet tyder på att det finns svårigheter i att uppnå 

detta. 
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En hanterbar och prestigelös vård 

För att hantera emotionella svårigheter och få kraft till att fortsätta med yrket är stöd en viktig 

aspekt. För de mindre erfarna sjuksköterskorna är äldre kollegor och handledare betydelsefulla 

både när det gäller stöd och vägledning inom yrket. Att äldre och mer erfarna sjuksköterskor 

fungerar som stöd och vägledning för oerfarna sjuksköterskor går i linje med det Nurse och 

Price (2017) beskriver, där äldre kollegor genom deras stöd och vägledning reducerar ångest 

och ökar självförtroendet hos oerfarna sjuksköterskor och får dem att vilja fortsätta med yrket.  

 

För att främja livskvalitet hos individer som vårdas i ett palliativt skede behöver det finnas en 

god relation och kommunikation även inom arbetslaget (Socialstyrelsen, 2013). Det är därför 

av stor betydelse att det professionella arbetslaget kan söka stöd hos varandra för att kunna 

hantera känslor och därmed få styrka och ork att utföra en god omvårdnad för de individer som 

vårdas i livets slutskede. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2008b) skall professionella 

sjuksköterskor identifiera sina egna behov under den palliativa vården. Med tanke på detta bör 

varje enskild sjuksköterska kunna bedöma sitt eget behov av stöd för att på så sätt göra yrket 

hanterbart.  

 

Det finns ett behov av utbildning och träning då många har bristande kunskap och begränsade 

erfarenheter. Enligt ICN skall professionella sjuksköterskor ansvara för att bedöma sin egen 

kompetens inom det verksamma området (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). I resultatet 

framkommer det att sjuksköterskorna har bedömt att deras kompetens är otillräcklig och önskar 

därför ytterligare utbildning. En del har också gjort ett aktivt val att vidareutbilda sig för att 

förbättra färdigheter och kunskap och bygga upp sitt självförtroende. Resultatet tyder på en 

medvetenhet och självinsikt hos sjuksköterskorna om att de behöver mer kunskap och 

kompetens. Att vara kritisk mot sig själv och sin förmåga får anses vara positivt då den 

palliativa vården skall vara framgångsrik och prestigelös. Det är svårt att avgöra om det finns 

brister i utbildningsprogram eller om det helt enkelt beror på att det är ett ovanligt och 

komplicerat område. Med tiden kommer erfarenhet och kunskap men frågan är om det är värt 

att ta risken att vänta inom ett sådant skört område. Det är omöjligt att vara fullärd redan från 

början men utbildningsprogram kan behöva ses över för att förhindra att sjuksköterskor försätts 

i situationer där deras självförtroende och självbild tar skada, men framförallt för att förhindra 

att barn i livets slutskede och deras familjer blir lidande. 
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Slutsatser 

Studien bidrar med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av vård av barn i ett palliativt 

skede. Resultatet inleds med en beskrivning av de relationer som skapas med barnen och 

familjerna, hur sjuksköterskorna genom att använda professionella gränser försöker att 

bibehålla en emotionell distans och hur sjuksköterskorna själva påverkas av vården. Vidare 

redogör resultatet för de svårigheter sjuksköterskorna möter i vården, såsom att alltid företräda 

barnet trots meningsskiljaktigheter och svårigheten i att utföra en god omvårdnad när 

resurserna är bristande. Slutligen behandlar resultatet betydelsen av stöd för att hantera de 

emotionella påfrestningar yrket medför och hur viktigt det är att erhålla kunskap för att kunna 

utföra en framgångsrik vård av barn i palliativt skede.  

 

De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att relationer är en viktig förutsättning 

för att kunna bedriva en personcentrerad vård. Till följd av de relationerna som skapas 

uppkommer emotionella påfrestningar som påverkar sjuksköterskorna avsevärt både under och 

efter vården av barnen. De starka band som skapas till barnen och familjerna resulterar också i 

svårigheter för sjuksköterskorna att vara professionella.  

 

Vidare slutsatser är att sjuksköterskorna har ett ansvar att företräda barnen vilket i vissa fall 

kommer leda till att meningsskiljaktigheter uppstår mellan sjuksköterskor och vårdnadshavare. 

Det är viktigt att vårdnadshavarna får grundlig information om barnens prognos och behandling 

för att de skall kunna fatta beslut som är utifrån barnets bästa samt för att förhindra att 

sjuksköterskorna hamnar i en svår situation. För att kunna bedriva en heltäckande vård som 

tillgodoser barnens alla behov behövs också tillräckligt med resurser. Det finns även en 

kunskapsbrist hos många sjuksköterskor som arbetar inom området till följd av bristande 

utbildning eller för lite erfarenhet vilket leder till svårigheter för sjuksköterskorna. Slutligen är 

stöd en viktig aspekt i att hantera de emotionella påfrestningar och svårigheter arbetet medför. 

 

Praktiska implikationer 
Resultatet är betydelsefullt då det lyfter fram sjuksköterskors erfarenheter av vård av barn i 

palliativt skede. Det kan hjälpa sjuksköterskor att förstå innebörden av denna typ av vård, de 

utmaningar som kan uppkomma samt vad som krävs av dem gällande kunskap och 

självkännedom. 

 

Resultatet uppmärksammar att det finns otillräckliga resurser för att sjuksköterskorna skall 

kunna möta barnens alla behov, detta är något som måste åtgärdas för att målen med den 

palliativa vården skall uppfyllas. Då det finns ett tydligt kunskapsbehov hos sjuksköterskor 

som vårdar barn i palliativt skede kan det vara relevant med kontinuerlig utbildning för att 

upprätthålla kunskap. Sjuksköterskors grundutbildning bör möjligen till en större del behandla 

praktisk kunskap då sjuksköterskor upplever att de saknar praktiska färdigheter. Ett annat 

alternativ är att erbjuda längre bredvidgång med handledare så att oerfarna sjuksköterskor får 

en stabil grund med kompetens kring praktiska moment och vägledning inom yrket. Då 

sjuksköterskor inom flertalet områden idag möter barn som vårdas i livets slutskede är det av 

stor vikt att de områden som kan bli delaktiga i vården såsom hemsjukvård, hospice och 

sjukhusavdelningar uppmärksammar behov av utbildning inom palliativ vård av barn för sina 

anställda. Genom bättre utbildning förmår sjuksköterskor att bedriva en vård i enlighet med 

palliativa riktlinjer till de barn och familjer som befinner sig i en skör situation, något som även 

klargör deras roll, ökar deras självförtroende och reducerar känslor av skuld i samband vården. 
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Stöd bör erbjudas av ledningen till alla inom det multiprofessionella arbetslaget för att 

säkerställa en hållbar arbetssituation för de anställda. Reflektionstillfällen och debriefing bör 

vara en obligatorisk del i arbetet för att minska risken för utbrändhet och därmed öka 

kontinuiteten i vården eftersom sjuksköterskor då bättre mäktar med att fortsätta arbeta inom 

området. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde  
Denna studie har bidragit med en ökad förståelse för sjuksköterskors erfarenheter i form av 

bland annat utmaningar och svårigheter som uppkommer i samband med vård av barn i 

palliativt skede. Det framgår att det finns kommunikationssvårigheter både relaterat till 

indragen behandling samt hur sjuksköterskorna med ord kan ge stöd till familjerna som 

kommer att förlora ett barn. Därför önskar författarna till denna studie specifik kunskap om 

hur sjuksköterskor på ett kompetent, lyhört och empatiskt sätt möter dessa 

kommunikationssvårigheter och vilka tillvägagångssätt som kan användas för att säkerställa att 

kommunikationen upplevs berikande av både vårdnadshavare och sjuksköterskor. 

 

Det finns även behov av utbildning hos författarna och sjuksköterskor om relevanta 

sjukdomstillstånd och dess symtom som barnen inom den palliativa vården lider av. Studien 

visar att sjuksköterskor har behov av denna kunskap, men den ger dock ingen vidare kunskap 

om vilka sjukdomar och symtom det handlar om. En bredare kunskap möjliggör en tryggare 

arbetssituation för sjuksköterskor och en tryggare vård för barnen och familjerna som är 

involverade. I övrigt finns hos författarna ett stort behov av kunskap kring vård av barn då det 

endast utgör en liten del i grundprogrammet för sjuksköterskor.   

 

För att en framgångsrik vård som ser till barnets hela behov skall kunna bedrivas kan fortsatta 

studier inom området beröra de förväntningar barn har på de sjuksköterskor som involveras i 

vården kring dem samt vilka egenskaper familjerna värdesätter hos sjuksköterskor. Att nya 

studier även fokuserar på hur meningsskiljaktigheter kan bemötas av sjuksköterskor på ett 

produktivt sätt kan vara till nytta då resultatet visar att dessa meningsskiljaktigheter är vanligt 

förekommande och problematiska för alla inblandade. Slutligen är forskning kring hur 

kommunikation inom det multiprofessionella arbetslaget kan främjas väsentligt för att barn och 

vårdnadshavare skall uppleva trygghet genom hela vårdprocessen samt för att förhindra 

missförstånd kring ansvarsfördelning och ansvarsområden hos de professioner som ingår i 

arbetslaget. 
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kommunikationssvårigheter, 

relationen mellan 

sjuksköterska och familj 
samt elasticitet/spänstighet.  

 

Det sistnämnda temat 
handlade om att de 

accepterade att döden var en 

del i deras arbete, men att 
den fortfarande påverkade 

dem. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Resultatet handlade om 
komplexiteten gällande den 

professionella relationen, 

vikten av att bevara positiva 
minnen av barnen, att det 

var nödvändigt att 

distansera sig själv och sina 
känslor i förhållande till 

patient och familj samt att 

inte ge utlopp för sina 
känslor mot sina egna 

anhöriga. 

GRAD 1 
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           Bilaga III 

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och 

metod 
Urval och 

studiegrupp 
Huvudsakligt 

resultat 
Kvalitets-

granskning 

Curcio, D. L. 
(2017). 
USA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hendricks-
Ferguson, V., 

Sawin, K., 

Montgomery, K., 
Dupree, C., 

Phillips-Salimi, C., 

Carr, B., & Haase, 
J. (2015) 
USA 
 

Problem: 
Meningen och 

betydelsen bakom 

sjuksköterskors levda 
erfarenheter vid vården 

av pediatriska patienter 

i livets slutskede är 
sparsamt beforskad. 

  
Syfte: 
Att utforska, beskriva 

och förstå de levda 

erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som 
vårdade barn i livets 

slutskede. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Problem: 
Det är viktigt med 

kommunikation mellan 

hälso- och 
sjukvårdspersonal och 

patienten och dennes 

familj, vid palliativ vård 
av barn. 

  
Oavsett erfarenhet och 
kompetens är det viktigt 

att sjuksköterskor 

känner sig bekväma i 
denna typ av 

kommunikation. 
  

Syfte: 
Att beskriva de vanliga 

företeelser och 

erfarenheter som 
oerfarna sjuksköterskor 

inom barncancer möter 

i kommunikationen 
med det döende barnet, 

dennes familj, samt 

annan hälso-
sjukvårdspersonal. 

  
Syftet är också att 

undersöka de faktorer 
som främjar eller 

hindrar denna 

kommunikation. 

Ansats: 

Kvalitativ ansats. 

Metod: En 

fenomenologisk 
metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansats: 

Kvalitativ ansats 

  
Metod: Empirisk 
fenomenologisk 

design med 

gruppmöten. 
 

Urval: 

Registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på en 
pediatrisk avdelning 

och vårdade barn 

palliativt tillfrågades 
om de ville deltaga i 

studien. 

Studiegrupp: 

Nio kvinnliga 

sjuksköterskor valde 

att deltaga i studien. 
De hade mellan ett och 

fyra års erfarenhet och 

var mellan 24 och 37 
år. 

 

 

 

 

 

Urval: 
Allmänsjuksköterskor 
med mindre än ett års 

erfarenhet inom vård 

av barn med cancer. 
Sjuksköterskorna skall 

ha vårdat minst ett 

barn som avlidit. 
  

Studiegrupp: 
Fjorton 

allmänsjuksköterskor 
deltog i studien. De var 

alla kvinnor och hade 
en medelålder på 28 år. 
 

De alla kände att 
deras närvaro 

hos det döende 

barnet var 
nödvändig för att 

lindra lidande. 
  

Många 
sjuksköterskor 

tvivlade på sig 

själva gällande 

den vård de gav, 

men överlag 

kände de att de 
var där för att ge 

stöd och vägleda 

familjen och 
barnet. 

  
Några känslor 

som framkom 
var empati, 

ambivalens, 

inspiration och 
sorg. 

 

 
Det rådde 

svårigheter kring 
när och hur 

ämnet kring att 

barnet skall dö 
skulle närmas. 

  
Känslor som 
förekom var 

skuld, ånger, och 

sorg efter barnets 
död. 

Sjuksköterskorna 

klandrade sig 
själva. 

  
Vikten av att ha 

stöttning och att 
kunna dela 

bördan med 

någon belystes i 
studien. 

GRAD I 
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           Bilaga III  

Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och 

metod 
Urval och 

studiegrupp 
Huvudsakligt 

resultat 
Kvalitets-

granskning 

LeeAi, C., & 
Abdullah, A. 

(2017). 

Malaysia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

MacDermott, 

C., & 
Keenan, P. 

M. (2014). 
Irland. 

Problem: 
Det är utmanande att 

arbeta med barn i livets 

slutskede inom 
kommunal sjukvård. 

Sjuksköterskor skall 

bli stöttade och få 
deras behov 

uppmärksammade, för 

att säkerställa en 
hållbar och 

tillfredsställande 
karriär. 

 

Forskning har lyft 
dessa frågor, men har 

då studerat den 

västerländska 
befolkningen, därför 

saknas forskning inom 

populationer med 
etnisk mångfald. 

  
Syfte: 
Att undersöka 
erfarenheter hos de 

sjuksköterskor som 

bedriver palliativ vård 

av barn i deras hem 

inom kommunal hälso- 

och sjukvård. 

 

 
 

Problem: 
Den personliga 
sorgeprocessen hos 

sjuksköterskor som har 

vårdat ett barn med en 
intellektuell 

funktionsnedsättning 

är relativt outforskad. 
  

Syfte: 
Studiens syfte var att 

undersöka den 
personliga 

erfarenheten av sorg 

hos sjuksköterskor som 
vårdat ett barn med en 

intellektuell 

funktionsnedsättning 
som avlidit. Detta för 

att uppmärksamma 

området och bidra till 
teoretisk och praktisk 

kunskap. 

Ansats: 
Kvalitativ ansats 

  
Metod: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer 

genomfördes 

mellan augusti och 
oktober 2014. 

  
Datan analyserades 
genom 

användandet av 

tematisk analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ansats: 

Kvalitativ ansats 
 

Metod: 

Semistrukturerade 
intervjuer 

genomfördes och 

ett pragmatiskt 
tillvägagångssätt 

användes för att 

analysera den 

kvalitativa datan. 

 

Urval: Sjuksköterskor 
som arbetade inom 

någon av tre olika 

organisationer som 
bedriver palliativ vård 

i Malaysia blev 

inbjudna till att 
deltaga. 

  
Studiegrupp: 
Sexton kvinnliga 
sjuksköterskor med 

medelålder 29,5 år 
deltog. Ingen av 

sjuksköterskorna hade 

träning i palliativ vård 
av barn. Endast en av 

deltagarna hade 

tidigare erfarenheter av 
barnsjukvård. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Urval: 
Registrerade 
sjuksköterskor som 

arbetat med 

intellektuellt 
funktionsnedsatta barn 

inom samma 

organisation fick 
deltaga. De skulle ha 

arbetat med minst ett 

barn som avlidit inom 

de senaste sju åren. 
  

Studiegrupp: 
Det var åtta kvinnliga 
sjuksköterskor, varav 

hälften av dem ej hade 

utbildning inom 
palliativ vård. Tre var 

allmänsjuksköterskor 

och fem hade ingen 
utbildning inom 

pediatrik 

Det framkom 
utmaningar inom 

kommunikation 

både mellan barn, 
vårdnadshavare och 

andra vårdgivare 
  

Sjuksköterskorna 
önskade mer 

träning och kunskap 

inom området och 
det var väldigt 

känslosamma 
erfarenheter av att 

vårda barnen och 

familjerna. 
  

Hårt pressade 

arbetsscheman med 

få resurser skapade 
också stora 

utmaningar. 

Stöttning 
sinsemellan 

kollegor och den 

egna familjen 
värdesattes högt för 

att kunna hantera 

arbetssituationen. 
 
 

 

 
 

Det professionella 

förhållningssättet 
medförde att 

sjuksköterskorna 

inte ville visa sin 
sorg öppet. 

Majoriteten av 

sjuksköterskorna 
beskrev att de 

skapade starka band 

till barnet de 

vårdade, och trots 

en professionell 

inställning var detta 
oundvikligt. 

  
Barnets sista tid i 

livet upprörde några 
sjuksköterskor, ett 

av de största 

problemen som 
adresserades var att 

barnen upplevde 

smärta i samband 
med döden. För 

majoriteten av 

deltagarna var 
social stöttning 

viktigt för att kunna 
hantera situationen 

då barnet avlidit. 

GRAD 1 
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Författare 
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MacDermott, 

C., & Keenan, 

P. M. (2016). 
Irland. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

McCloskey, 
S., & Taggart, 

L. (2010). 

Nord Irland 
 

 

Problem: 
Den personliga 

sorgeprocessen hos 
sjuksköterskor som har 

vårdat ett barn med en 

intellektuell 
funktionsnedsättning 

är relativt outforskad. 

  

Syfte: 
Studiens syfte var att 

undersöka den 
personliga 

erfarenheten av sorg 

hos sjuksköterskor 
som vårdat ett barn 

med en intellektuell 

funktionsnedsättning 
som avlidit. Detta för 

att uppmärksamma 

området och bidra till 
teoretisk och praktisk 

kunskap. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Problem: 
Att vara sjuksköterska 

ett yrke fyllt med 

stress. Palliativ vård av 
barn är 

en unik kontext där 

stress behöver utredas 
utförligare för att se 

om stressen skiljer sig 

gentemot andra 
områden inom 

sjuksköterske-

professionen. 
  

Syfte: 

Att undersöka 
erfarenheter av 

yrkesstress utifrån 
sjuksköterskors egna 

perspektiv inom 

palliativ vård av barn, 
samt hur denna stress 

påverkar 

sjuksköterskans 
privatliv. 

Ansats: 
Kvalitativ ansats 

  

Metod: 
Semistrukturerade 

intervjuer 
genomfördes och 

ett pragmatiskt 

tillvägagångssätt 
användes för att 

analysera den 

kvalitativa datan. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ansats: 
Kvalitativ ansats. 

  

Metod: 
Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Urval: 
Registrerade 

sjuksköterskor som 
arbetat med 

intellektuellt 

funktionsnedsatta barn 
inom samma 

organisation fick 

deltaga. De skulle ha 
arbetat med minst ett 

barn som avlidit inom 

de senaste sju åren. 
  

Studiegrupp: 
Det var åtta kvinnliga 
sjuksköterskor, varav 

hälften av dem ej hade 

utbildning inom 
palliativ vård. Tre var 

allmänsjuksköterskor 

och fem hade ingen 
utbildning inom 

pediatrik 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Urval: 
De sjuksköterskor 

inom hospice, 

kommunal hälso- och 
sjukvård, samt sjukhus 

som under de senaste 

tolv månaderna vårdat 
ett barn palliativt 

inkluderades i studien. 

  

Studiegrupp: 
Arton sjuksköterskor 

deltog i studien. 
Nio arbetade inom 

barn-hospice, sju 

arbetade inom den 
kommunala hälso- och 

sjukvården, samt två 
specialiserade 

sjuksköterskor som 

arbetade på 
barnsjukhus 

Sjuksköterskorna 

upplevde hjälplöshet 

och refererade till deras 
begränsade kunskap och 

erfarenhet angående 

hantering av döden. 
Efter att barnen avlidit 

reflekterade 

sjuksköterskorna kring 
det tomrum som 

familjerna lämnades i då 

kontakten mellan dem 
brutits. 

 

De sjuksköterskor som 
medverkade på 

begravningen av det 

barn de vårdat uppgav 
olika erfarenheter.  

Sjuksköterskorna 

upplevde också positiva 
följder av att vårda ett 

barn palliativt. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Sjuksköterskorna tog på 
sig för stort ansvar och 

tog med sig arbetet hem. 

Detta kunde leda till 
utbrändhet.  

 

Relationer skapades 
mellan sjuksköterskorna 

och familjerna och det 

förekom i vissa fall 
meningsskiljaktigheter 

om vad som ansågs vara 

barnets bästa. 

GRAD I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Problem och syfte Ansats och 

metod 
Urval och 

studiegrupp 
Huvudsakligt 

resultat 
Kvalitets-

granskning 

Neilson, S., 
Kai, J., 

MacArthur, C., 

& Greenfield, 
S. (2010) 

England 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Pearson, H. N. 

(2013). 

USA 

Problem: 
Det är svårt att utveckla 

och behålla kunskap vid 

palliativ vård av barn, då 
fallen är få. 

  

Det finns också skillnader i 
förutsättningar för 

sjuksköterskorna gällande 

tid och resurser att bedriva 
denna vård. 

 

Syfte: 
Att undersöka 

sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 

barn i hemmet 

 
 

 

 
 

 

 

Problem: 
Omfattande forskning har 

gjorts på 
barnsjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ 

vård av barn inom hospice 
eller barnets hem. Denna 

forskning har visat att 

stöttning är nödvändigt 
för att undvika stress och 

utbrändhet. 

  
Denna studie ville 

säkerställa hur bland 

annat stöttning eller 
utbildning är nödvändigt 

som beredskap inom akut 

sjukhusmiljö. 
  

Syfte: Att undersöka 

oerfarna 
barncancersjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

palliativt inom akut 
sjukhusmiljö. 

Ansats: 

Kvalitativ ansats 

  

Metod: 
Djupgående 

intervjuer med 

deltagarna som 
analyserades med 

tillvägagångssätt 

enligt grounded 
theory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansats: 

Kvalitativ ansats 

  

Metod: 

Ett 
fenomenologiskt 

förhållningssätt 

användes, där 
data samlades in 

genom 

semistrukturerade 
intervjuer. 

 

Urval: 

Sjuksköterskor som 

arbetar inom den 

kommunala hälso-och 
sjukvården med 

palliativ vård av barn 

inkluderades i studien. 

Studiegrupp: 
Det var sammanlagt 

30 sjuksköterskor i 

denna studie, varav 

åtta av dessas var 
specialistutbildade 

inom palliativ vård av 

barn. 
 

 

 

 

 

Urval: 

Fyra 

barncanceravdelningar 

kontaktades angående 
studien. De som fick 

deltaga i studien var 

barnsjuksköterskor, 
både erfarna och 

oerfarna, som deltog 

frivilligt. 
 

Studiegrupp: 

Sju kvinnliga 
sjuksköterskor från tre 

av avdelningarna 

valde att deltaga. De 
var mellan 22 och 25 

år gamla och hade 

arbetat mellan tre 
månader och två år 

inom barncancervård. 

 

Det fanns en 
bristande teoretisk 

och praktisk 

kunskap hos många 
av dessa 

sjuksköterskor. 

Varje situation var 
unik därför kunde 

de aldrig bli expert 

på palliativ vård. 
Det var svårt att 

bevara en 
professionell 

relation och att 

kontrollera känslor 
vilket ledde till att 

arbetet blev 

påfrestande. 
 

 

 
 

 

 
Det var 

bekymmersamt för 

sjuksköterskorna 
när det saknades en 

plan för vilken 

medicinsk vård och 
vilka ingripanden 

som var passande. 

En nyckelaspekt för 
sjuksköterskorna 

var att 

smärtlindringen 
skulle vara 

tillfredsställande 

hos barnet. 
  

En viktig faktor var 

att lyckas väl med 
kommunikation 

med och närmanden 

av det sjuka barnets 
familj. 

  

Det fanns både 
bristande 

erfarenheter, 

utbildning och 
träning hos 

sjuksköterskorna. 

För att handskas 
med känslor 

behövdes stöttning 

av kollegor och 
andra instanser. 

 

GRAD I 
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Författare 
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Land 

Problem och syfte Ansats och 
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Urval och 

studiegrupp 
Huvudsakligt 

resultat 
Kvalitets-

granskning 

Reid, F. 

(2013a). 

Skottland 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Stayer, D., 

& 

Lockhart 
J., S. 

(2016). 

USA 
 

 

 
 

Problem: 
Sjuksköterskor som 

vårdar ett barn eller en 
ung person palliativt 

kan erfara starka 

känslor. Då det är 
relativt ovanligt att 

unga människor avlider 

medför detta 
utmaningar för 

sjuksköterskor då det är 

svårt att bygga upp en 
kunskapsbas. 

  
Syfte: 

Att belysa några av de 

utmaningar som vuxna 
sjuksköterskor inom 

hemsjukvården på 

landsbygden upplever 
vid palliativ vård av 

barn/ ungdomar samt 

deras familjer i deras 
hem. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Problem: 

Det har rapporterats 

utmaningar hos de 
sjuksköterskor som 

bedriver palliativ vård 

av barn. Trots detta har 
få forskare undersökt 

detta fenomen utifrån 

sjuksköterskornas 
perspektiv på en 

pediatrisk 

intensivvårdsavdelning. 

Syfte: 

Att förstå och tolka 

grundläggande 
erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på en pediatrisk 
intensivvårdsavdelning 

och vårdar barn med 

livshotande sjukdom 
samt deras familjer i ett 

palliativt skede. 

Ansats: 
Kvalitativ ansats 

  

Metod: 
Fenomenologisk 

design med 
individuella 

intervjuer. 

Innehållsanalys 
användes för att 

analysera data. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ansats: 
Kvalitativ ansats 

  

Metod: 
En 

hermeneutisk 
fenomenologisk 

beskrivande och 

tolkande metod 
har använts. 

  

 

Urval: 

Alla sjuksköterskor 

inom kommunal hälso-
och sjukvård från en 

och samma 

arbetsgivare bjöds in att 
deltaga. 

  

Studiegrupp: 
Sex 

distriktssjuksköterskor 

och fyra 
specialistsjuksköterskor 

med utbildning inom 
palliativ vård deltog. 

De hade varit 

kvalificerade mellan 15 
och 42 år inom yrket. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Urval: 
Registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetat på en pediatrisk 
intensivvårdsavdelning 

under minst 18 

månader deltog. 
  

  

Studiegrupp: 
Nio kvinnor och tre 

män som arbetade på 

ett barnsjukhus i 
nordöstra USA. 

Medelåldern var 35,4 år. 

Sjuksköterskorna var 

inte beredda på de 

känslor som uppkom i 
samband med att 

barnet avled. 

Sjuksköterskorna 
upplevde brister i 

vårdplanering vilket 

ledde till dåliga 
förutsättningar för 

dem. 

 
Det framkom också att 

många sjuksköterskor 
blev väldigt 

involverade i 

familjerna. Det var 
svårt att bibehålla 

professionella gränser. 

Små arbetsgrupper 
och stora geografiska 

områden medförde att 

sjuksköterskorna inte 
fann tid till 

återhämtning. 

 

 

 

 

Det var känslomässigt 

utmanande att vårda 

ett barn inför döden, 
trots att det var en del 

av deras yrke. 

  
Det framkom att 

meningsskiljaktigheter 

kunde skapa onödigt 
lidande för barnet. 

  

Stöttning av kollegor 
ansågs betydelsefullt 

och slutligen framkom 

det också att 
sjuksköterskorna tillät 

sig själva att komma 

för nära barnet och 
familjen. 

GRAD I 
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