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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Sjuksköterskor ställs inför svåra situationer i vård av barn inom palliativ vård. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som 

befinner sig i livets slutskede samt att granska undersökningsgruppen i de inkluderande artiklarna. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar som söktes via 

databaserna Cinahl, PsycINFO och sökmotorn PubMed samt genom en manuell sökning. 

Huvudresultat: Vårdandet av barn som befann sig i livets slutskede hade en emotionell påverkan 

på sjuksköterskan. Osäkerhet i yrkesrollen kunde upplevas, stöd och utbildning inom pediatrisk 

palliativ vård efterfrågades därför av sjuksköterskorna för ökad kompetens samt för att kunna 

hantera de känslor som kan uppstå i arbetet. Undersökningsgruppen, totalt 173, i de inkluderade 

artiklarna bestod främst av sjuksköterskor med ingen erfarenhet till minst 2 års erfarenhet inom 

pediatrisk palliativ vård. 

Slutsats: Sjuksköterskor påverkas av alla känslor som uppstår i samband med vårdandet av barn 

som är i behov av palliativ vård, för att kunna bearbeta sina känslor och därmed ge bra vård till 

barnet och barnets familj behöver sjuksköterskan stöd. 
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Abstract 

 

Background: Nurses are confronted with difficult situations in the care of children in palliative 

care. 

Aim: The purpose with this study was to describe the nurse´s experience on treating children who 

are in the final stage right before their lives end, and to view the sample groups that are being 

examined in the included articles.  

Method: A descriptive literature study based on 11 scientific articles which were found on the 

databases Cinahl, PsycINFO and on the searching tool PubMed, and also via manual searching. 

Main result: Treating children, whom are in the end of their lives, had an emotional impact on the 

nurse. Insecurity in the professional role was experienced, and therefor support and training in 

palliative care for children was requested among the nurses, it was desired because they wanted to 

increase their skills and also to be able to handle the emotions that can rise in that sort of work. The 

sample group, a total of 173 participants, in the included articles mainly consisted of nurses with no 

experience to at least 2 years experience in pediatric palliative care.  

Conclusion: Nurses are effected by all the emotions that occur when treating children 

that are in need of palliative care. To be able to handle their own emotions and thereby 

be able to give good care to the child and the child’s family, the nurses need support. 
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1. Introduktion  

Att ge vård till ett svårt sjuk barn är bland de mest komplicerade arbetsuppgifterna för 

sjuksköterskor av den enkla naturliga anledningen att vuxna inte ska överleva barn. Som 

sjuksköterska träffar man på döden i olika situationer, det kan därför vara svårt för sjuksköterskor 

att hantera och reflektera kring döden av ett barn (Socialstyrelsen, 2006). Hur sjuksköterskor 

hanterar svåra situationer som kan uppkomma vid vård av barn i palliativ vård är ett intressant och 

viktigt ämne att studera.  

1:1 Bakgrund 

1:2 Palliativ vård 

Vid livets slutskede bedriver sjuksköterskan palliativ vård. Ordet palliativ härstammar från latinets 

”pallium” som betyder mantel och är en symbol för lindrande åtgärder (Strang, 2012). Vid en dålig 

prognos och när sjukdomen inte kan botas byter behandlingen inriktning, från kurativ till palliativ 

vård. Palliativ vård innebär att lindrande åtgärder vidtas för att förbättra livskvaliteten hos patienter 

och deras familj vid livshotande sjukdom eller skada (WHO, 2015; Socialstyrelsen, 2013). 

När palliativ vård bedrivs beaktas patientens och familjens fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov genom ett förhållningssätt där individen ses med en helhetsyn. Den palliativa 

vården fördröjer inte ett försämrat tillstånd till döden utan dess innebörd är att patienten kan leva 

sista tiden med glädje, utan smärta och därefter dö med värdighet (Hui D., Cruz, Mori, Parsons, 

Kwon, Torres-Vigil, Kim, Dev, Hutchins, Liem, Kang & Bruera, 2013). Enligt socialstyrelsens 

(2013) nya rekomendationer anses att de fyra hörnstenarna i palliativ vård som leder till en god 

vård är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående. 

Palliativ vård kan både ges i ett tidigt och ett sent sjukdomsskede, tidig palliativ vård innebär ofta 

livsförlängande behandling (Socialstyrelsen, 2013) medan syftet med en sen palliativ vård är att 

individen ska få möjlighet att leva ett normalt liv med en så bra livskvalitet som möjligt den sista 

tiden (Lindqvist & Rasmussen, 2012). Beroende på tillståndet hos patienten och familjen kan 

palliativ vård bedrivas både i hemmet och på sjukhus (Widell, 2003). 

Widell (2003) menar att viktiga och nödvändiga egenskaper som bör finnas hos sjuksköterskan och 

som utgör en grund för kvalitativ vård är empati förmåga, lyhördhet, respektfullt bemötande samt 

viljan att tillmötesgå patientens önskemål och behov. 
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1:3 Prevalens 

Årligen får ca 40 miljoner individer över hela världen palliativ vård, varav 2,1 miljoner 

består av barn. Olika tillstånd som HIV, aids, kärlsjukdomar samt cancer är vanliga 

orsaker till att palliativ vård bedrivs (WHO, 2015) 

 

1:4 Begreppsdefinitioner 

Upplevelse- Ett samspel mellan kropp, sinnesintryck och neurologisk bearbetning. En 

upplevelse skapas i samband med att människan möter och tolkar världen och andra 

människor (Fox, 2008). 

Barn- I FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen av att varje människa 

under 18 år är barn. Barn anses fullt mogna psykiskt och fysiskt när de fyller 18 år, 

innan dess är det föräldrarna som bestämmer kring barnets liv (Die Trill & Kovalcik, 

1997). 

Patientcentrerad vård- Vården fokuserar på patientens upplevelse av sin delaktighet i 

vårdplaneringen. Patientcentrerad vård har en positiv verkan på vårdrelationen med 

vårdaren samt egenvården (Hörnsten, 2013) 

     

1.5 Sjuksköterskans roll inom palliativ vård 

Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Inom den 

pediatrisk palliativa vården har sjuksköterskan en nyckelroll i det palliativa vårdteamet genom att 

säkerställa en tydlig kommunikation, identifiera symtom hos patienten samt bedöma och utforska 

barnets och familjens behov. Sjuksköterskan bör sträva efter att lindra lidande, förbättra 

livskvaliteten och stödja både barnet och dess familj med fokus på fysiska, emotionella, sociala och 

existentiella behov (Docherty, Thaxton, Allison, Barfield & Tamburro, 2012 ; Hui et al. 2013). 

En relation uppbyggd av tillit underlättar samarbete och kommunikation i den patientcentrerade 

vården (Jones, 2015). Jones (2015) anser att en bra relation möjliggör för sjuksköterskan att 

komma närmare patienten på ett emotionellt plan, patienten utvecklar därmed ett förtroende och är 

mer villig att anförtro sjuksköterskan om sina känslor och tankar. I vårdarbetet bör sjuksköterskan 

främja en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda 

individer, familjer och allmänheten respekteras. Sjuksköterskan ansvarar för att patienter får 
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korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt, som grund för samtycke 

till vård och behandling (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2014). 

1:6 Barnet 

Barn har samma värde som vuxna trots att de är mer sårbara och därmed i större behov 

av stöd och skydd. Det är viktigt att inte bedöma barnet som en liten vuxen människa, 

utan en medvetenhet om att barn precis som vuxna individer drabbas av fysiska, 

psykiska, etiska och andliga aspekter av en obotlig sjukdom bör finnas hos vårdteamet 

(Socialstyrelsen, 2012). Hos yngre barn som befinner sig i den palliativa fasen är det 

framförallt symtom, undersökningar och sjukhusvistelsen som påverkar barnets 

välmående negativt. Äldre barn är mer insatta i sitt tillstånd och upplever en oro för 

framtiden och sjukdomens förlopp (Hugoson & Sjöberg, 1998). 

 

1:7 Familjens upplevelse 

Familjer till svårt sjuka barn som får palliativ vård upplever ett splittrat liv, där svårigheter att 

acceptera det nya tillståndet varvas med förnekelse och hopp om att barnet kommer bli frisk. När 

barnet börjar få palliativ behandling kan föräldrarna till en början förneka prognosen men när 

fysiska tecken och symtom visar sig relateras dessa till döden och acceptansen kan därefter 

tillkomma (James & Johnson, 1997). Innan barnet får en diagnos eller vid de första synliga tecknen 

på sjukdom hos barnet kan föräldrarna uppleva rädsla och osäkerhet inför framtiden (Price, Jordan, 

Prior & Parkes, 2011; Steele & Davies, 2006). 

Osäkerheten över barnets livsituation leder till att föräldrarna upplever kontrollförlust och minskad 

förståelse, det leder till en ovisshet kring ekonomin, hur resterande familjemedlemmar bör tas hand 

om, beslut kring behandlingar samt hur barnet och dess syskon bör få information om barnets dåliga 

prognos (Price et al, 2011). 

Price et al (2011) beskriver i sin studie att föräldrar till ett svårt sjukt barn upplever ofta en 

pliktkänsla av att skydda barnet, det leder i de flesta fall till att föräldrarna intar en 

överbeskyddande roll när det gäller exempelvis läkarutlåtanden eller behandlingsalternativ. 

Under hela förloppet sörjer föräldrarna ständigt i varierande grad, sorgen utlöses exempelvis av 

födelsedagar, religiösa traditioner eller vid synen av jämnåriga barn. Andra känslotillstånd som är 

vanligt förekommande är hjälplöshet, depression, orättvisa över situationen, ilska mot vårdpersonal 
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eller Gud, ångestattacker samt skuldkänslor vid genetiska sjukdomar som barnet råkat ut för (Steele 

och Davies, 2006). 

Lane och Mason (2014) beskriver i sin studie om en ökad risk hos föräldrarna att utveckla mentala 

hälsoproblem som stress, ångest, depression och alkoholmissbruk. Syskon till ett barn som har en 

obotlig sjukdom och får palliativ vård kan uppleva skuld över att vara den friska och över negativa 

känslor gentemot föräldrarna eller barnet. Syskonet kan även oroas över att bli lika sjuk, över 

föräldrarnas emotionella tillstånd, inta en roll med ett ökat ansvar samt vara besviken över att 

föräldrarna ägnar mycket tid och uppmärksamhet till barnet. Syskon kan även utveckla egenskaper 

som empati, tålamod samt känslighet i samband med den svåra livssituationen familjen befinner sig 

i (Lane & Mason, 2014). 

1:8 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori handlar om förståelsen på vad omvårdnad är och hur den bör 

vara. Förståelse av relationen mellan patient och sjuksköterskor samt hur samspelet mellan 

sjuksköterskor och patienten skall fungera. Travelbee beskriver i sin teori att omvårdnaden är ett 

mellanmänskligt process där sjuksköterskan med sin professionella roll i omvårdnad av patienten, 

familjen och samhället förebygger upplevelsen av lidandet och sjukdomen samtidigt som patienten 

får hjälp att finna mening med livet (Kirkevold,2000). 

Med mellanmänsklighet menar Travelbee relationen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga. 

Sjuksköterskorna och patienten skall se varandra som individer och inte blanda sina roller i 

relationen, utan sjuksköterskan ska förhålla sig till patientens upplevelse av sjukdomen samtidigt 

som de egna värderingarna om patientens tillstånd inte läggs fram (Kirkevold, 2000). 

Den mellanmänskliga relationen syftar på att sjuksköterskan ska lära känna patienten och på så sätt 

vårda samt hjälpa. Den mänskliga individen ses som en speciell och unik person, enligt Travelbee 

är det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om detta och förstår patientens situation och 

upplevelser istället för att jämföra dessa med andra patienter. Travelbee menar att en relation 

mellan människor går igenom fem faser innan den blir tillitsfull; ”det första mötet”, framväxt av 

identitet, empati, sympati samt ömsesidig förståelse och kontakt (Kirkevold, 2000). Joyce 

Travelbees teori grundar sig på paradigmen: 

Människa: människan ses som en individ och varje individ är en speciell varelse. Upplevelsen 

mellan sjuksköterska och patient är därför väldigt unik och individuellt. I ett omvårdnadsarbete 

måste sjuksköterska kunna förstå patientens lidande. Travelbee beskriver att sjukdom, lidande och 

smärta är en del av människans liv som alla sjuksköterskor kommer att uppleva någon gång i sitt 
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arbete. Denna upplevelse ger möjlighet till sjuksköterskorna att utvecklas i sitt liv samt sin 

yrkesroll, därför tycker Travelbee att sjuksköterskans upplevelse av hur patienten upplever sin 

sjukdom och lidandet är viktig (Kirkevold, 2000). 

Hälsa: Hälsa definieras som hälsan hos människan utifrån dennes fysiska, psykiska och religiösa 

tillstånd. Enligt Travelbee (1971) lidandet defineras av hälsa som utsätts för fysiska, psykiska 

smärta och upplevs som en vanlig livserfarenhet. Lidandet orsakas alltid av att människan bryr sig 

om något som är viktigt för hen. Vidare beskriver Travelbee att det är viktigt att sjuksköterskan 

förhåller sig till barnets känslor och upplevelsen av lidandet. 

Miljö: Familjen betonas i samband med situationer där barnet har en obotlig sjukdom, relationen 

mellan familjen och barnet inger en känsla av trygghet hos barnet. 

Omvårdnad: Sjuksköterskan måste kunna förstå och hjälpa patienten i sitt lidande samt ge 

patienten hopp om att finna mening med livet. Hopp är något som att gör att människan försöker 

kämpa för sitt liv och sitt levande. Enligt Travelbee har kommunikationen och relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten stor betydelse för omvårdnaden (Kirkevold, 2000). 

1:9 Problemformulering 

Palliativ vård ges till ca 40 miljoner individer över hela världen, ca 2,1 miljoner av 

dessa är barn. När behandlingen av ett barn byter inriktning från kurativ till palliativ 

påverkas livssituationen för hela familjen. Föräldrarna kan känna kontrollförlust och 

osäkerhet, syskon kan uppleva skuld över att vara frisk. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i den pediatriska palliativa vården genom att lindra lidande samt förbättra 

livskvaliteten hos både barnet och familjen. Barn drabbas i lika stor utsträckning som 

vuxna individer av fysiska, psykiska, etiska och andliga aspekter vid en obotlig 

sjukdom, en medvetenhet om det bör råda hos vårdteamet. Tidigare forskning har visat 

att pediatrisk palliativ vård innefattar hela familjen och inte endast barnet. En 

sammanställning av empiriska forskningsstudier om hur sjuksköterskan upplever 

vårdande av barn inom den palliativa vården kan förstärka kunskapen samt förståelsen 

hos sjuksköterskan och därtill förbättra omvårdnadsarbetet till dessa patienter. 
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1:10 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i livets 

slutskede samt att beskriva undersökningsgruppen i de inkluderande artiklarna. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever sjuksköterskan att vårda barn inom den palliativa vården?  

2. Hur beskrivs undersökningsgruppen i de inkluderande artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien utförs som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi 

Databaser 

Författarna till föreliggande litteraturstudie utförde artikelsökningar i databaserna PsychINFO och 

Cinahl samt databasen Medline via sökmotorn PubMed. Enligt Polit och Beck (2012) handlar första 

steget i modellen om att formulera syfte och frågeställning inom det valda området. I det andra 

steget kommer man välja sökstrategier och bestämma relevanta databaser och sökord till det valda 

området (Polit & Beck, 2012). Databasen Cinahl och sökmotorn PubMed är relavanta och adekvata 

inom omvårdnadsforskning medan databasen PsychINFO innefattar artiklar med psykologisk och 

beteendevetenskaplig inriktning (Polit & Beck, 2012). PubMed innehåller ämnen från det 

biomedicinska området, i egenskap av medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård (Polit & Beck, 

2012). 

 Sökord 

Utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar användes sökorden palliative care, 

experience, caring och nurs*. Trunkering av sökordet nurse gjordes för att få en bredare 

sökning. Sökorden översattes från svenska till engelska via sökordsguiden Svenska 

Medical Subjekt Headings (MeSH).  

Sökordskombination  

Sökningen började med ett sökord i taget i varje databas, för att på så sätt få reda på hur mycket 

material som fanns tillgängligt inom området (Polit & Beck, 2012), vilket redovisas i tabell 1 samt i 

löpande text. Därefter användes booleska termen ”AND” i kombination med sökorden för att få en 
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avsmalnad sökning. Enligt Polit och Beck (2012) avgränsas sökningar genom att sökorden 

kombineras med termer som ”AND” eller ”OR”. 

Limits 

I Cinahl användes följande begränsningar i samband med sökningen: publikationsdatum 

mellan år 2005-2016, ”all child” och artiklar som var peer reviewed. I psychINFO 

användes begränsningarna publikationsdatum 2005-2016, peer reviewed, childhood 

(birth-12 years), adolescence (13-17 years).  

I PubMed begränsades sökningarna med ett publikationsdatum mellan år 2005-2016, 

”Child: birth-18 years” och fulltext. Sökbegränsningen ”all child” kunde inte väljas på 

samtliga databaser på grund av att alternativet endast fanns på Cinahl. På Cinahl och 

psychINFO hittades inte tillräckligt med relevanta artiklar till litteraturstudien, därför 

gjordes sökningar även på sökmotorn pubMed. På PubMed valdes ett antal artiklar som 

inte var peer reviewed, författarna till föreliggande studie valde att ta med dessa då de 

tillförde mycket till litteraturstudien.  

 

Utfall av databassökningar: 

Tabell 1 redovisning av artikelsökning  

Databas Söktermer Begränsningar Utfall Valda 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Datum 

PsycINFO Palliative 

care AND 

nurs* AND 

experience 

Peer reviewed, 

publikationsdatum 

2005-2016, child-

hood (birth-12 

years), adoles-

cence (13-17 

years) 

37 1 160210 

PsycINFO Palliative 

care AND 

nurs* AND 

caring 

Peer reviewed, 

publikationsdatum 

2005-2016, child-

hood (birth-12 

years), adoles-

14 0 160210 
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cence (13-17 

years) 

Cinahl Palliative 

care AND 

nurs* AND 

experience 

Peer reviewed, 

2005-2016, All 

child 

88 5 160210 

Cinahl Palliative 

care AND 

nurs* AND 

caring 

Peer reviewed, 

2005-2016, All 

child 

54 1 160210 

Medline via 

PubMed 

Palliative 

care AND 

nurs* AND 

experience 

Full text 

10 years 

Child:birth-18 

years 

83 1 160210 

Medline via 

PubMed 

Palliative 

care AND 

nurs* AND 

caring 

Full text 

10 years 

Child:birth-18 

years 

69 2 160210 

Cinahl (manuell 

sökning) 

   1 160215 

                              TOTALT 345 11 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Litteraturstudiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara på angivet syfte och 

frågeställningar, ha kvalitativa ansatser samt ha en urvalsgrupp bestående av sjuksköterskor. 

Artiklarna skulle belysa sjuksköterskornas upplevelse av vård av barn i palliativ vård. Vidare skulle 

artiklarna vara skrivna på engelska eller svenska, ha ett publikationsdatum mellan år 2005-2016 

samt vara vetenskapliga och uppbyggda enligt IMRAD modellen (introduktion, metod, resultat och 
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diskussion). Litteraturstudier, dubbletter, exkluderades från föreliggande studie. Urvalsprocessen 

presenteras i figur 1. 

2.4 Urvalsprocessen 

Polit och Becks niostegsmodell användes under litteraturstudiens förlopp, steg 1 och 2 innefattade 

formulering av syfte samt val av databaser och sökord. Vid steg 3 genomfördes sökning av artiklar 

och granskades enligt steg 4 i Polit och Becks (2012) modellen för att kunna exkludera irrelevanta 

referenser.Vid samtliga sökningar i databaserna Cinahl, PsycINFO och sökmotorn PubMed 

återfanns 345 träffar varav 230 artiklar hade en titel som inte uppfyllde studiens syfte och 

frågeställning. Författarna läste igenom resterande artiklars (115) abstract, 51 artiklars abstract 

ansågs ej vara relevanta för studiens syfte och frågeställning. Därefter exkluderades 37 artiklar; 6 

dubletter från tidigare sökningar. Vilket menas att samma artiklar fanns vid flera sökkombinationer 

i olika databaser. Därefter exkluderades 18 betalartiklar eller artiklar utan fungerande länk, 20 

artiklar som inte var skrivna enligt IMRAD-modell samt 3 kvantitativa artiklar. I det femte steget 

av Polit & Beck (2012) modellen lästes de 17 kvarvarande artiklarnas sammanfattning och titel i 

sin helhet och bedömdes om de var relevanta till litteraturstudiens syfte och frågeställning, 7 

artiklar exkluderades därefter då dessa inte svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställning 

och togs därmed bort.  

De resterande 10 artiklarna inkluderades i studien, Artiklarna samordnades och kodades enligt Polit 

och Becks (2012) sjätte steg och utvärderades samt kritiserades sedan enligt steg sju av Polit och 

Beck (2012) modellen. Därefter gjordes en manuell sökning av de inkluderade artiklarnas 

referenslistor genom att granska de titlar som ansågs relevanta för studien ytterligare. De titlar som  

var relevanta granskades,kvantitativa artiklar samt artiklar utan IMRAD-modell exkluderades. Den 

manuella sökningen gav 1 artikel extra. Sammanlagt består föreliggande litteraturstudies resultatdel 

av 11 artiklar. 
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen. 

 

 

2.5 Dataanalys 

Enligt det åttonde steget i Pilot och Becks (2012) modellen läste författarna artiklarna i sin helhet 

några gånger med fokus på metod och resultatdel, anteckningar fördes och understrykningar 

gjordes i de delar av resultat som lyfte fram sjuksköterskans upplevelsen av att vårda barn i den 

palliativ vård. 

Författarna läste de utvalda artiklarna enskilt, detta för att kunna bilda egna uppfattningar om 

innehållet. Därefter gjordes två översiktstabeller för att få en överblick av artiklarnas innehåll. I 

bilaga 1 i tabell 2 finns en sammanställning av artiklarna med rubrikerna författare/ publikationsår/ 

Land, titel, ansats/design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Bilaga 

2 i tabell 3 innehåller rubrikerna författare/ publikationsår/ Land, syfte och resultat. 

Anteckningar fördes över metod- och resultatdelen i artiklarna, dessa användes senare för att 

besvara frågeställningarna. Artiklarnas resultatdel granskades för att besvara frågeställning 1 och 

frågeställning 2 besvarades genom granskning av metoddelen. Vid granskning av resultatdelen 

färgkodades likheterna och olikheterna i artiklarna utifrån föreliggande litteraturstudies syfte, 

därefter skapades fyra huvudrubriker från det som framkom i artiklarna. Frågeställning 2 

besvarades genom att undersökningsgruppen i artiklarna granskades, även här använde författarna 
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sig av färgkodning. Likheter och olikheter i artiklarna färgkodades med avseende på 

undersökningsgruppens yrkestitel, erfarenhet inom pediatrisk palliativ vård samt kön och ålder. I 

steg nio sammanställdes artiklarnas resultatdel och skrivandet av litteraturstudien påbörjades (Polit 

& Beck, 2012).  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande litteraturstudie har försökt vara så objektiva som möjligt vid 

tolkning, sammanställning och redovisning av de inkluderande artiklarnas resultat. 

Vidare har plagiering, manipulation av data samt egna värderingar undvikits (Polit & 

Beck, 2012). Författarna har vid artikelsökning valt de artiklar som ansetts vara 

relevanta för litteraturstudien och har därmed inte medvetet valt bort artiklar som 

kunnat påvisa motstridiga resultat 

3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat bygger på 11 vetenskapliga artiklar som handlar om sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda barn inom palliativ vård, samtliga artiklar har en kvalitativ ansats. En av 

artiklarna baseras på en studie från Australien, två artiklar från USA, tre artiklar från Irland, tre 

artiklar från England och två artiklar från Skottland. En noggran sammanställning av artiklarna 

gjordes och  finns i två översiktstabeller (bilaga 1 och 2). Resultatet skrivs i löpande text och 

presenteras i följande huvudrubriker; emotionella reaktioner, kommunikationssvårigheter, viktigt 

med en bra relation till både barn och familj, Sjuksköterskans upplevelse av relation med barnet 

och familjen samt sjuksköterskans upplevelse av osäkerhet kring yrkesroll, stöd och utbildning. 

Den metodologiska aspekten avseende undersökningsgruppen inom palliativ vård presenteras i 

löpande text. 

3.1 Emotionella reaktioner 

I två av artiklarna beskrev sjuksköterskorna inom den pediatrisk palliativa vården att de upplevde 

känslor som sorg och orättvisa vid åsynen av de sidoeffekter som en behandling gav och att ett barn 

utsattes för ett sådant lidande. Synen av ett svårt sjukt barn var emotionellt krävande och ansågs 

inte vara ett normalt tillstånd för ett barn (Hendricks, Sawin, Montgomery, Dupree, Phillips, Carr 

& Haase, 2015; Quinn & Bailey, 2011). Att arbeta med svårt sjuka barn som befann sig i en 

palliativ fas jämfördes med att ständigt ha ett svart moln över huvudet (Neilson, Kai, McArthur & 

Greenfield, 2011). 



 

15 

Barnets och familjens förhållningssätt till döden gjorde intryck på sjuksköterskornas känslor, 

exempelvis blev en sjusköterskedeltagare förvånad och visste inte hur hon skulle agera när en 

patient uttryckte sin orädsla inför döden. Efter ett barns död upplevdes ensamhet och tomhet i det 

rum barnet hade vistats i, tankar om att allt inte hade gjorts för barnet gav skuldkänslor och en 

intensiv sorg. Upplevelsen förstärkte en viss ovilja att fortsätta arbeta som sjuksköterskor med barn 

som befann sig i dödsprocessen (Hendricks et al., 2015). En sjuksköterska upplevde att 

konsekvensen av många dödsfall inom ett kort tidsintervall hade resulterat i minskad coping och att 

det därmed var svårare att hantera döden lika bra som förut (McCloskey & Taggart, 2010). 

Vårdandet av svårt sjuka barn upplevdes av ett antal sjuksköterskor som emotionellt krävande som 

kunde leda till stress (O´Leary,Flynn,MacCallion, Walsh & McQuillan, 2006). Stress upplevdes hos 

sjuksköterskorna när den vård som gavs inte uppfyllde kriterierna för en god vård, brist på tid att 

träffa barnet och därmed skapa en relation var en av källorna till den upplevda stressen. Stressen 

som upplevdes av sjuksköterskorna i samband med den palliativa vården inverkade negativt på 

deras liv genom sömnsvårigheter, irritabilitet samt familjeproblem vid övertid. Den upplevda 

stressen påverkade ett antal sjuksköterskors liv så märkbart att dessa kände sig utbrända, blev 

sjukskrivna eller fick tankar om att sluta arbeta som sjuksköterska (McCloskey & Taggart, 2010). 

Enligt sjuksköterskorna kunde en djup relation med barnet och familjen i slutändan upplevas som 

en stark känsla av förlust vid barnets bortgång men även påverka sjuksköterskan känslomässigt 

efter arbetstid. Stress i arbetet upplevdes hos många av sjuksköterskorna, det ledde till 

sömnsvårigheter, irritabilitet samt koncentrationssvårigheter på grund av att tankar kring jobbet och 

de sjuka barnen alltid fanns (McCloskey et al, 2010). 

3.2 Kommunikationssvårigheter 

I två artiklar beskrev sjuksköterskorna att kommunikationen upplevdes som ett av de svåraste 

områdena inom palliativ vård av barn. Sjuksköterskorna var osäkra på hur kommunikationen med 

familjen skulle påbörjas samt vad som skulle uttryckas under dess förlopp (Pearson, 

2013;Hendricks et al, 2015). Att hitta orden och uttrycka dessa i form av stöd och hopp upplevdes 

som svårt och ångestfullt. 

I tre av artiklarna beskrev sjuksköterskorna att ett starkt engagemang, att ge trygghetskänsla och 

skapa ett betydelsefullt samspel med barnet och familjen upplevdes som viktigt vid palliativ vård 

av barn (Hendricks et al, 2015;Neilson et al, 2011;Pearson, 2013). 

Hendricks et al. (2015) studie belyser sjuksköterskornas upplevelse av kommunikationssvårigheter, 

dessa upplevdes i stor grad när ämnet bestod av barnets dåliga prognos eller vid samtal om 
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påbörjad palliativ vård. Svårigheter att kommunicera med barnet och familjen handlade främst om 

att sjuksköterskan var osäker på hur mycket familjen och barnet accepterat kring barnets tillstånd, 

deras bearbetning av det som läkaren sagt samt vid efterfrågan på information från familjen  

En viss insikt om vad föräldrarna ville höra vid sådana tillfällen fanns hos sjuksköterskorna som 

upplevde att de inte kunde försäkra föräldrarna om detta (Hendricks et al, 2015). I Reid (2014) 

studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde att de försummade barnet eftersom 

kommunikationen oftast riktades mot föräldrarna, på så sätt glömdes barnet till viss del bort när det 

pratades ”över huvudet” på barnet. Anledningen till att barnet inte inkluderades i samtalet berodde 

på att sjuksköterskorna inte visste hur barnet skulle hantera informationen. Kommunikation med 

det svårt sjuka barnet upplevdes oftast utmanande eftersom det måste anpassas till barnets olika 

utvecklingsstadier (O´Leary et al, 2006). 

I en av artiklarna beskrev sjuksköterskona att de hela tiden fortsatte att inge hopp till familjen. 

Trots att en medvetenhet fanns hos sjuksköterskorna om att familjen förstod allvarlighetsgraden i 

prognosen men förnekade det, upplevde och ansåg sjuksköterskorna att hopp behövdes i sådana 

sammanhang. En sjuksköterska beskrev upplevelsen av svårigheter i att inge hopp vid återfall och 

kvarhålla en del av optimismen som fanns innan återfallet (De Graves & Aranda, 2005). 

3.3 Viktigt med en bra relation till både barn och familj 

Att bygga upp en bra relation med familjen och barnet ansågs av sjuksköterskorna att vara 

nödvändigt för att kunna identifiera och tillfredsställa barnet och familjens behov. I tre av artiklarna 

framkom det att sjuksköterskorna upplevde att rollerna blev otydliga och familjen kunde istället se 

sjuksköterskan som en familjemedlem samtidigt som svårigheter att skapa en balans mellan sin 

professionella roll och en bra relation till familjen och barnet upplevdes (Neilson, Kai, MacArthur 

& Greenfield, 2013; Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield, 2010; Quinn et al,2011;Reid,2013) 

I två artiklar beskrev sjuksköterskorna att en djup relation med familjen upplevdes kunna ha ett 

flertal negativa effekter; vid psykisk ohälsa eller begränsade coping resurser riktade föräldrarna sin 

aggression mot sjuksköterskan och i mindre samhällen upplevde sjuksköterskan en påfrestning i att 

bli igenkänd av patientens familj och få frågor kring behandlingar på sin fritid (McCloskey et al, 

2010;Reid, 2014). 

I en annan artikel beskrev sjuksköterskorna att de i flera fall upplevde att de hade svårigheter att 

skapa en relation och vårda barnet optimalt på grund av överbeskyddande föräldrar (Quinn et al, 

2011).  
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Sjuksköterskorna upplevde att det var en självklarhet att finnas tillhands genom att vårda barnet 

men även ge emotionellt stöd till familjen både under den palliativa vården samt efter barnets 

bortgång. En strävan att bilda nya minnen om barnet till familjen infann sig hos ett flertal av 

sjuksköterskorna, metoder för att göra detta handlade exempelvis om att dölja eller minimera 

medicinsk utrustning anslutet till barnet så att föräldrarna därmed kunde hålla om barnet eller att ge 

familjen så mycket egen tid som möjlig (Hendricks et al, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att etiska dilemman kunde uppstå vid möte med familjen, etiska 

dilemman uppstod främst vid reducering av matning och indragen behandling. Sjuksköterskans 

intresse var att verka för barnets bästa men föräldrarna vägrade acceptera situationer som de ansåg 

skulle vara sämre för barnet (McCloskey et al, 2010; Pearson, 2013:Reid,2013). Ökad press 

upplevdes i sådana situationer, men sjuksköterskan var samtidigt medveten om att det var ett sätt 

för föräldrarna att kvarhålla en känsla av kontroll och normalitet i sitt liv (Quinn et al, 

2011;McCloskey et al, 2010). Sjuksköterskan hade förutom barnet även föräldrarnas hälsa i åtanke, 

därför gavs det i flera fall indragen medicinsk vård till barnet med syfte för att göra föräldrarna 

nöjda (Pearson, 2013). 

3.4 Osäkerhet kring yrkesroll, stöd samt utbildning 

Sjuksköterskor med kompetens inom palliativ vård för både vuxna och barn upplevde att de var 

mer bekväma att arbeta inom vuxen palliativ vård, vårdandet av barn i ett kritiskt skede upplevdes 

vara en större utmaning både emotionellt men även vid praktiska moment (Q´Leary et al,2006; 

Quinn et al,2011). Grundorsakerna till osäkerheten i rollen som sjuksköterska inom den pediatrisk 

palliativa vården upplevdes vara kopplad till brist på erfarenheter i kombination med brist på 

utbildning. Osäkerheten resulterade i ett dåligt självförtroende, sjuksköterskan kunde därmed 

uppleva nervositet och ångest kring hur mötet med barnet och familjen skulle ske samt hur stöd 

skulle ges (Pearson, 2013). Sällsynta symtom och symtomkontroll var de områden som det 

saknades tillräcklig kunskap i och som påverkade sjuksköterskans syn på den egna kompetensen 

och självförtroendet (Neilson et al, 2010). Bristande tro på sin kompetens kunde även uppstå när 

läkaren inte ville lyssna på sjuksköterskans upplevelse och tankar kring barnets försämringar 

(Hendricks et al, 2015). 

En annan aspekt som diskuterades av sjuksköterskorna i artiklarna var upplevelsen av stöd, 

rådgivning och diskussioner med annan personal inom den pediatrisk palliativa vården. Det 

beskrevs betydelsefullt, främst för att kunna hantera de känslor som uppkom i samband med 

omvårdnaden av barnet samt barnets familj (Hendricks et al, 2015;Pearson, 2013). I vissa fall 

kunde sjuksköterskorna, trots stöd från sina kollegor, känna sig isolerade och sårbara vid vårdande 
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av svårt sjuka barn i hemmet. Samtal med psykolog uppskattades hos ett flertal sjuksköterskor, 

exempelvis menade en sjuksköterska att stöd från psykolog alltid behövs vid arbete med svårt sjuka 

barn eller efter ett barns bortgång (Quinn et al, 2011).  

Ett behov som nyexaminerade sjuksköterskorna upplevde inom palliativ vård av barn var 

utbildning med särskild inriktning på effektiv kommunikation, dödsprocessen och vård efter döden. 

Trots frånvaron av utbildning var sjuksköterskorna medvetna om att även erfarna pediatrik 

sjuksköterskor dagligen lärde sig nytt vid vårdandet av det svårt sjuka barnet (Hendricks et al, 

2015). I en annan studie angav sjuksköterskorna inom den palliativa vården att de behövde 

ytterligare utbildning inom pediatrisk palliativ vård för att kunna ge en bra vård till både barnet och 

familjen (Quinn et al, 2011). 

3.5 Beskrivning av de inkluderade artiklarnas undersökningsgrupp  

I åtta av de inkluderade artiklarna bestod undersökningsgruppen endast av legitimerade 

sjuksköterskor (Hendricks et al. 2015; McCloskey & Taggart, 2010; Neilson et al.2010; Neilson et 

al.2013; Pearson, 2013; Quinn & Bailey,2011; Reid, 2013; Reid, 2014). Undersökningsgruppen i 

de tre resterande artiklarna (De Graves & Aranda, 2005; Neilson et al. 2011; O´Leary, 2006) bestod 

av legitimerade sjuksköterskor, läkare samt socialarbetare. I två av dessa artiklar var majoriteten 

sjuksköterskor (Neilson et al. 2011; O´Leary, 2006). Erfarenheten inom palliativ vård hos 

sjuksköterskorna nämns i fem artiklar (Hendricks et al. 2015; O´Leary et al. 2006; Pearson, 2013; 

Reid, 2014; Quinn & Bailey, 2011) varav tre artiklar specifikt nämner upplevelsen inom pediatrisk 

palliativ vård (Hendricks et al. 2015; O´Leary et al. 2006; Quinn & Bailey, 2011). I Hendrickes et 

al (2015) studie hade sjuksköterskorna mindre än ett års erfarenhet inom pediatrisk palliativ vård, i 

i O´Leary et al. (2006) studie hade sjuksköterskorna ingen erfarenhet och i Quinn och Baileys 

studie (2011) studie hade sjuksköterskorna minst två års erfarenhet av pediatrisk palliativ vård. I 

McCloskey och Taggart (2010) studie var en av inklusionskriterierna att de deltagande 

sjuksköterskorna jobbat inom pediatrisk palliativ vård mindre än ett år. Totalt ingick 173 

sjuksköterskor, special skjuksköterskor samt andra yrksgrupper såsom socialarbetare och läkare i 

de 11 utvalda artiklarna, i två artiklar (Reid, 2013; Pearson, 2013) var antalet sjuksköterskor endast 

7 stycken vardera medan Neilson et al. (2011) hade 10 läkare och 37 distriktsjuksköterskor som 

deltog i studien. Det framkommer inte i någon av artiklarna om sjuksköterskorna är av manligt 

eller kvinnligt kön samt deras ålder. 

 



 

19 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

Föreliggande litteraturstudies resultat tyder på att sjuksköterskans upplevelse påverkades i stor grad 

vid vårdande av barn som befann sig i en palliativ fas. Sjuksköterskorna beskrev olika upplevelser i 

förhållande till döden och sorgen, känslor av stress och hopp. Sorg och orättvisa över att ett barn 

fick lida eller dö infann sig hos sjuksköterskan, dessa känslor upplevdes som emotionellt krävande 

och kunde leda till stress och utbrändhet. Sjuksköterskorna beskrev också kommunikationens 

betydelse och vikten av en relation med barnet och familjen. Relationen med föräldrarna till barnet 

kunde upplevas krävande, främst på grund av deras överbeskyddande roll. Resultatet visar att 

sjuksköterskorna kunde uppleva osäkerhet i sin yrkesroll, stöd och utbildning ansågs vara 

nödvändig för att kunna hantera känslor och mötet med familjen och barnet. De inkluderade 

artiklarnas undersökningsgrupp; i 8 artiklar deltog endast sjuksköterskor, resterande 3 artiklar 

deltog förutom sjuksköterskor även läkare och socialarbetare. Storleken på 

undersökningsgrupperna varierade, som minst 10 stycken och som mest 37, totalt 173 deltagare. 

Sammanlagt i 5 artiklar beskrevs sjuksköterskors erfarenheter inom pediatrisk palliativ vård, med 

en variation på ingen erfarenhet alls till minst 2 års erfarenhet. I artiklarna framkom inte något om 

kön eller ålder 

4.2 Resultatdiskussion 

I två artiklar beskrev sjuksköterskorna att de upplevde att det var emotionellt krävande att jobba 

med barn i palliativ vård, som i sin tur ledde till stress och utbrändhet (O´Leary et al., 2006; 

McCloskey et al, 2013). I palliativ vård av barn kan sjuksköterskor uppleva negativa känslor som 

oro, rädsla och frustation (Karlsson et al, 2010; Neilson et al, 2011; Reid, 2013). Detta betonas av 

en annan studie av Kain (2007) som påpekade sambandet mellan sjuksköterskornas negativa 

känslor vid vårdandet av barn i palliativ vård. Resultatet av Hendricks et al (2015), Quinn et al 

(2013), Fridh et al (2009) och Schuster (2006) visade också att stöd, rådgivning och diskussioner 

med annan personal inom den pediatrisk palliativa vården var betydelsefullt för sjuksköterskorna, 

främst för att kunna hantera de känslor som uppkom i samband med omvårdnaden av barnet och 

familjen. För att hantera de svårigheter som uppstår i palliativ vård för barn är grupphandledning 

bestående av sjuksköterskor verksamma i samma vårdsektion en bra metod menar författarna. 

Som alla andra människor påverkas sjuksköterskor av döden och när det gäller barn upplevs 

situationen känslomässigt starkare. Barnen är till för att bli vuxna och när de dör är sorgen mer 
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påtaglig. I palliativ vård allmänt och i synnerhet palliativ vård för barn ska sjuksköterskna få de 

nödvändiga resurser får att motverka stressen (Wallerstedt & Andershed, 2007; O´Shea & Kanarek, 

2013). God vård och tillräckligt med tidsutrymme behövs för att sjuksköterskor ska kunna utöva 

sitt yrke bland annat i relation till barn och barnens familj och inte ta hem arbetet.Tidsutrymme för 

reflektion och bearbetning samt innan sjuksköterskan slutar varje pass ökar kvaliteten i vården och 

skapar bättre arbetsmiljö för sjuksköterskan. I en studie av Price, Jordan, Prior (2013) framkom det 

att bristen på yrkesmässig stöd inverkade negativt på vårdkvaliteten som levererades, exempelvis 

kunde en bra relation med patientens familj utebli. 

Att skapa kommunikation med barn och dess familj upplevdes som de svåra delarna i 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna hade en överbeskyddande roll 

mot sitt barn (Pearson, 2013;Hendricks et al, 2015). 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter i kommunikationsskapande samt uppgivenhet, särskilt när 

barnet övergick till sämre tillstånd (Pearson, 2013;Hendricks et al, 2015). I en annan studie av 

Tomlinson et al. (2007)  beskrevs att sjuksköterskorna upplevde mest svårigheter när de var 

obekväma med att kunna prata om döden samtidigt som de skulle vara ärliga med barnet. 

Författarna menar att arbetet med barn i behov av palliativ vård kräver utbildning i bland annat 

bemötande, emotionell krishantering, kommunikation och erfarenhet av arbete inom palliativ vård. 

Som sjuksköterska ska man inte glömma barnets delaktighet i processen. Familjens 

överbeskyddande agerande kan försvåra det, men med tydlig och professionell förhållningssätt kan 

sjuksköterskan utföra sin etiska yrkesutövande menar författarna. 

Att bygga och underhålla en bra kommunikation mellan vården, barnen och vårdtagarens familj är 

alltid viktigt för en bra och värdig palliativ vård för barn. Tillit är en av den viktigaste grundstenen 

i mellanmänskliga relationer. Att skapa tillit tar tid och måste hela tiden vårdas. Tillit till systemet i 

vården är det första och viktigaste steget i processen och en enskild person i systemet har mindre 

roll. Därför är det ytterst viktigt att teamet som arbetar med barnen och barnens familj har en 

gemensam utgångspunkt, och anhöriga samt om innehållet i kommunikationen underlättar 

sjuksköterskans arbete. En annan aspekt är att kommunikationen ska vara riktat både mot barnen 

och familjen. Familjens överbeskyddande agerande och synen på barn som inte ”behöver veta allt” 

kan orsaka att barnens delaktighet försummas, däremot är det viktigt att respektera föräldrarnas 

önskemål om när barnet ska informeras samt vilken information barnet ska få om sitt tillstånd (; 

O´Shea & Kanarek, 2013 En annan svårighet som sjuksköterskorna upplevde var att de kände sig 

tvungna att alltid ge hopp till familjen och barnet. O´Shea och Kanarek (2013) betonar att en 

medvetenhet bör finnas hos vårdpersonal om att familjen och barnet kan uppleva känslomässig 
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ångest och kan behöva stöd och tid att utveckla lämpliga copingmekanismer. Ett nära samarbete 

med kurator och tydlig arbetsfördelning kan stödja sjuksköterskan att känna mindre press på sig. 

Relation med barnet och familjen är en viktig del i palliativ vård för barn. Sjuksköterskan upplevde 

att en god relation mellan barnet och familjen underlättar vårdgivarens arbete för att kunna ge en 

god omvårdnad till barnet samt att inge trygghet hos både barn och familjen (Hendricks et al, 

2015;Neilson et al, 2011;Pearson, 2013). 

I en annan studie av McCloskey och Taggart (2010) Beskrevs sjuksköterskornas upplevelse av den 

känslomässiga relationen som skapades med barnet samtidigt som en stressfull och intensiv miljö 

skapades. 

Neilson et al (2013), Neilson et al (2010), Quinn et al (2013) och Reid (2013) har i sina studier 

beskrivit vikten av att vara närvarande och stödjande både för barnet och familjen i god 

omvårdnad. Svårigheter att skapa en balans mellan sin professionella roll och en bra relation till 

familjen och barnet upplevdes. I djupa relationer med familjen kunde negativa effekter uppstå vid 

bland annat brist på resurser eller barnets försämring (McCloskey et al, 2013;Reid,2014). I palliativ 

vård för barn blir sjuksköterskan informatör, vårdgivare och även familjerådgivare. Målet med 

palliativ vård för barn var att patienten och dess familj skulle må så bra som möjligt och barnet 

skulle få den bästa möjliga vård (Fridh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). Då är det 

ytterst viktigt att innehållet av information säkerställs via samtal med läkare och respektive kurator 

samt andra personer som ingår i vårdgivarteamet. 

Sjuksköterskan ska alltid agera utifrån sin roll utan att involvera sina egna känslor (Travelbee, 

1971). Travelbee nämner i sin teori om betydelsen av att skapa en äkta mellanmänsklighet relation 

med barnet och familjen. Detta bestyrks även av Pearson (2010) som menar att relationen mellan 

sjuksköterskor och barnet minskar barnets rädsla inför döden. 

Sjuksköterskor behövde stöd för att kunna hantera tomheten när ett barn gick bort. Att ha ett 

professionellt bollplank under processen och efter barnens bortgång kunde underlätta 

sjuksköterskans bearbetning av tomhet och sorg. Pearson (2010) påpekar också i sin studie att 

sjuksköterskorna upplevde att de kunde vänja sig vid barnets bortgång. Däremot i litteraturstudiens 

resultat beskrevs att sjuksköterskorna upplevde psykisk och känslomässig påverkan vid barnets 

bortgång. 

Travelbee (1971) beskrev i sin teori att sjuksköterskornas relation med barn var så pass viktiga att 

till och med sjuksköterskornas yrkesroll påverkades känslomässigt.  Maunder (2006) beskrev också 
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i sina studier att svårigheterna i arbetet med barn i pallitiv vård kunde beror på den nära relation 

som sjuksköterskorna skapade med barnet under vårdtiden. 

Utöver det påverkades sjuksköterskan av tidsbrist och resurser (Fridgren & Lyckander, 2009). 

Faktorer som kunde skapa stress i en sjuksköterskans arbete är nämligen resurser, bemötande och 

kommunikation med vårdtagare och familjen och familjens förhållningssätt (O´Leary et al., 2006; 

McCloskey et al, 2013; Fridgren & Lyckander, 2009). Arbetsmiljö och kollegor är avgörande för 

sjuksköterska i arbetet mot patienten och familjen. Fridgren & Lyckander (2009) påpekade också 

vikten av stöd till sjuksköterskan för att hantera sina känslor och reflektera över sitt yrkesutövande. 

Sjuksköterskornas mål med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med så god livskvalitet 

som möjligt tills döden inträffar. Det professionella förhållningssättet är också viktigt i arbetet med 

barn. Barnet och familjen kan förväxla sjuksköterskans roll och missuppfatta sjuksköterskans 

engagemang och behandla sjuksköterskan som en familjemedlem. Att arbeta med barn i behov av 

palliativ vård kräver utbildning och erfarenhet då det skiljer sig från palliativ vård för vuxna. 

Utbildningen ska innehålla bland annat kommunikation, bemötande samt emotionella 

krishantering. 

4.3 Diskussion av artiklarnas undersökningsgrupp 

I tre artiklar (De Graves & Aranda, 2005; Neilson et al. 2011; O´Leary et al, 2006) 

bestod undersökningsgruppen av flera professioner; 5 allmänsjuksköterskor, 6 

hematolog/onkologi konsulter, 3 hematolog/ onkologi socialarbetare, 11 sjuksköterskor 

som arbetade inom palliativ vård, 3 mecicinsk ansvarig sjuksköterskordetta samt 37 

distriktssjuksköterskor. Detta kan ses som en svaghet med tanke på att föreliggande 

litteraturstudies syfte var att endast beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

barn inom den palliativa vården. Författarna inkluderade De Graves et al. (2005) och 

Neilson et al.(2011) studier i litteraturstudien eftersom det gick att urskilja 

sjuksköterskornas uppfattningar, tankar och känslor. I O´Leary et al. (2006) studie 

framkommer det inte vilken profession som uttrycker sig men majoriteten av deltagarna 

(elva av fjorton) är sjuksköterskor, därav ansåg författarna att studien kunde vara 

relevant. 

Undersökningsgruppernas storlek nämndes i tio artiklar, antalet deltagare varierade från 

7 till 47 (median 14). Variationen i antalet deltagare skiljer åt mycket, exempelvis är det 

endast 7 deltagare i två artiklar (Reid, 2013; Pearson, 2013) och 47 deltagare i Neilson 

et al. (2011) studie. En eventuell svaghet är att antalet deltagare inte framgick i en studie 
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(Neilson et al. 2013). Polit och Beck (2012) menar att information om 

undersökningsgrupper behövs för att studiens validitet inte ska försämras. 

 

I endast fem artiklar nämns erfarenheten inom palliativ vård hos sjuksköterskorna och 

tre av dessa nämner sjuksköterskornas erfarenhet inom den pediatrisk palliativa vården 

(Hendricks et al. 2015; O´Leary et al. 2006; Quinn & Bailey, 2011). Erfarenheten hos 

en individ kan påverka känslor, tankar och uppfattningar, därmed ses en svaghet i de 

artiklar där det inte framkom hur mycket erfarenhet de deltagande sjuksköterskorna 

hade inom pediatrisk palliativ vård. Författarna till föreliggande studie hade för avsikt 

att även granska undersökningsgruppernas ålder samt kön, dessvärre framkom det inte i 

någon av artiklarna. 

4.4 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design vars syfte är att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser vid vårdande av barn inom palliativ vård. En deskriptiv 

design innebär en beskrivande och kritisk sammanställning av all befintlig forskning av 

ett problemområde (Polit & Beck, 2012).  

Friberg (2012) beskriver att en litteraturstudie är en metod som hjälper sjuksköterskorna att få en 

översikt av ett problem inom omvårdnaden.  En annan fördel med litteraturstudien enligt Forsberg 

och Wengström (2008) är att trovärdigheten i studiens resultatdel kan öka när antalet deltagare i 

studien är många. 

Vid artikelsökningarna lästet först artikelns titlar, utifrån detta lästes därefter artiklarnas resultatsdel. 

Sorteringen av artiklarna gjordes först på titelnivå, med hänsyn till att antalet sökta artiklar var 

många och författarna ansåg orimligheten i att läsa alla artiklars abstracts valde författarna att 

endast läsa artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

Vid artikelsökning användes databaserna Cinahl och PsycINFO samt sökmotorn PubMed. Cinahl 

och PubMed innehåller artiklar som berör området omvårdnad medan artiklar som finns på 

PsycINFO är inriktade på psykologin och beteendet hos individer (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Fördelen med att flera databaser användes är att det utökade sökningen och flera artiklar som 

uppfyllde studiens syfte hittades. I sökmotorn PubMed användes passande MESH-termer till 

litteraturstudien, MESH-termer är ämnesord som fungerar som en kontrollerad vägledare och är till 

stor hjälp vid sökandet av varierande termer för sökord som är av samma betydelse. 

Vid artikelsökningen användes sökord kombinerad med booleska sökoperatorn AND, enligt 

Willman et al (2011) bör sökord kombinerat med booleska termer göras för en bredare sökning. En 
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annan fördel som gjordes vid artikelsökningen och som utökade sökningsresultatet är trunkering av 

sökordet nurse, trunkering innebär en sökning där databasen kommer med förslag på ordändelser 

genom att en asterix (*) sätts i slutet på sökordet (Willman et al, 2011). De sökbegränsningar som 

gjordes var artiklar med ett publikationsdatum mellan 2005-2016, ”all child” samt peer reviewed på 

två databaser (Cinahl, PsychINFO). Peer reviewed innebär att artiklarna innan publicering har 

granskats av andra forskare, enligt Polit och Beck (2012) är det en fördel när artiklar är Peer 

reviewed. På den tredje databasen Medline via sökmotorn PubMed hittades två artiklar som inte var 

peer reviewed, författarna valde att ta med dessa eftersom de svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställning och hade mycket att tillföra studien. 

Styrkor i begränsningarna är främst att de artiklar som hittades är från den senaste 

forskningen, en svaghet var att relevanta artiklar med ett publikationsdatum innan 2005 

föll bort. Efter utförd sökning valdes sammanlagt 10 artiklar ut till föreliggande 

litteraturstudie samt ytterligare 1 artikel via manuell sökning i utvalda artiklars 

referenslistor. Enligt Friberg (2006) görs manuell sökning genom granskning av 

tidskriftartiklars och böckers referenslistor för att finna material. 

 

Vid artikelsökningarna granskades artiklarnas titel och abstrakt , utifrån 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar bestämde författarna vilka artiklar som var 

relevanta. Med hänsyn till litteraturstudiens beskrivande design valdes endast 

kvalitativa artiklar, detta kan ha varit en svaghet eftersom det inte fanns tillräckligt 

mycket artiklar och vid exkludering av kvantitativa artiklar blev utbudet ännu färre. 

Artiklarna lästes enskilt av författarna innan de diskuterades tillsammans, detta för att 

kunna bilda egna uppfattningar om innehållet och därefter kunna utesluta eventuella 

feltolkningar genom diskussion kring innehållet. Innehållet i artiklarna delades därefter 

upp i olika teman, enligt Polit och Beck (2012) underlättar detta sammanställningen av 

artiklar. Författarna hade ingen kunskap inom området innan studiens början och hade 

därför inte heller stora förväntningar på resultatets utslag, därmed var det lättare för 

författarna att hålla sig objektiva till det framtagna materialet. 

4.5 Kliniska implikationer 

I pediatrisk palliativ vård blir alla berörda parter känslomässigt påverkade. För att en 

effektiv och bra vård ska kunna ges till barnet och familjen behöver sjuksköterskor  

utbildning inom palliativ vård samt stöd från kollegor och psykolog. Kommunikation 
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med familj och barnet ansågs som en av de svåraste momenten, men det är viktigt för 

familjen att få all information om barnets tillstånd föratt de bästa besluten ska kunna tas. 

4.6 Fortsatt forskning 

Ytterligare forskning behövs kring hur utbildning inom pediatrisk palliativ vård kan inverka på 

sjuksköterskans sätt att hantera den känslomässiga påverkan som ett svårt sjuk barn kan ge. Det 

skulle dessutom vara intressant att studera en könsmässig blandad forskning för att se om kvinnliga 

och manliga sjuksköterskor blir lika känslomässigt påverkade inom pediatrisk palliativ vård. En 

annan faktor som skulle vara intressant att forska kring är sjuksköterskornas tro om livet efter 

döden samt deras privata erfarenhet av bortgång inom familjen och bekantskap kan inverka på hur 

de hanterar döden i arbetet. 

4.6. Slutsats 

Att vårda barn som befinner sig livets slutskede väcker många känslor hos sjuksköterskan, från att 

känna hopp till orättvisa och sorg. För att kunna bearbeta sina egna känslor samt stödja barnet och 

familjen är det viktigt med stöd från kollegor samt yrkesmässig stöd.Litteraturstudien visar att en 

god kommunikation, erfarenhet, utbildning, kontinuerliga och strukturerade stöd skulle hjälpa 

sjuksköterskorna att leverera kvalitativ vård samt utveckling i sjuksköterskornas yrkesprofession. 
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Bilaga 1 

Översiktstabell av Författare, syfte och resultat. 

 

Författare/Publikationsår/l

and 

Syfte Resultat 

De Graves & Aranda/ 

2005/ Australien 

Syftet är att genom 

gruppdiskussioner samt 

djupintervjuer med 

hälsoprofessioner utforska 

tankar kring övergången till 

palliativ vård hos barn med 

cancer 

Resultatet visar att hopp, 

magiska stunder och osäkerhet 

är avgörande i sjuksköterskans 

upplevelse vid 

behandlingsrelaterade vård. 

Resultatet visar också att en 

stödjande vård i större grad är 

beroende på familjens behov 

från den tid som deras barn 

har fått sin cancer diagnos. 

Hendricks-Ferguson et al./ 

2015/ USA   

Syftet är att beskriva 

perspektiv och upplevelser 

hos pediatriska 

onkologisjuksköterskor 

(med mindre än ett års 

erfarenhet) samt deras 

uppfattningar om faktorer 

som kan underlätta 

respektive hindra en bra 

kommunikation med barnet, 

familjen samt andra 

yrkesproffessioner vid 

pediatrisk palliativ vård. 

Resultatet visar att 

sjuksköterskorna i studien 

upplever mycket osäkerhet 

kring hur de ska kommunicera 

med det svårt sjuka barnet och 

dess familj. Känslor som 

otillräcklighet,skuld och ånger 

infinner sig och 

sjukskötersorna uttrycker en 

osäkerhet i sin roll. 

McCloskey & Taggart/ 

2010/Irland 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse 

av arbetsrelaterad stress vid 

palliativ vård av barn.  

Beskriver hur stress kan 

påverka sjuksköterskan både 

fysisk och psykisk. Att 

sjuksköterskan alltid hamnar i 

ett svår etisk dilemma, 

särskild vid sluten vård i livets 

slutskede.  
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Neilson et al./2010/ England Syftet var att undersöka 

sjuksköterskor som arbetar 

inom primärvård och 

sjuksköterskor som arbetar 

inom pediatrisk palliativ 

vård vid vårdande av barn 

med cancer i hemmet. 

Studien inriktning är 

utvecklandet och 

upprätthållandet av kunskap 

inom palliativ vård samt vård 

tillgänglig på kvällar och 

helger. En osäkerhet i roll och 

kompetens infann sig hos de 

flesta vid palliativ vård till 

barn.  

Neilson et al./2011/ England Syftet var att undersöka 

sjuksköterskans erfarenhet i 

primärvården och dennes 

medverkan att ge palliativ 

vård till barn med cancer i 

hemmet.  

Sjuksköterskans emotionella 

påverkan är viktig. 

Sjuksköterskan har både en 

stödjande och praktiskt roll i 

vård och omsorg.  

Neilson et al./2013/England Att utvärdera 

sjuksköterskans upplevelse 

av palliativ vård i hemmet 

utanför kontorstid.  

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskans erfarenhet 

formas av den sociala världen 

och den vårdlag som man 

jobbar i plus barnens familj. 

Tiden är alltid viktig.  

 

O’Leary et al./2006/Irland Att undersöka upplevelser 

hos sjuksköterskor och 

läkare vid vård av barn som 

befinner sig i palliativ fas 

samt deras syn på skillnader 

mellan vuxen palliativ vård 

och pediatrisk palliativ vård.  

Sjuksköterskorna, som endast 

hade erfarenheter att vårda 

vuxna inom palliativ 

vård,upplevde att det var mer 

emotionellt krävande att vårda 

barn inom palliativ vård. 

Medicinering, kommunikation 

samt hanterandet av barnets 

död är svårhanterligt. 
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Pearson/ 

2013/USA 

Syftet var att förstå 

sjuksköterskans upplevelse 

av att ge palliativ vård i akut 

sjukhusmiljö. 

Bristande utbildning kommer 

att begränsa sjuksköterskans 

erfarenhet och gör att 

sjuksköterskan känner sig 

osäker på den vård som ska 

levereras och den 

känslomässiga vården som ska 

ges till cancer sjuka barn. Att 

inte ha tillräcklig utbildning 

orsakar orolighet och upplevs 

som att man inte kan stödja 

barnens föräldrar tillräckligt. 

Reid/ 2013/ Skottland Syftet var att belysa 

upplevelser hos pediatrik 

sjuksköterskor som 

levererade palliativ vård 

till barn och unga personer 

i samhället. 

Resultatet tyder på att 

sjuksköterskorna får hantera 

flera känslor och etiska 

dilemman i den pediatrisk 

palliativa vården.En ökad 

närhet till familjen, som både 

anses positivt och negativt, 

upplevs. Föräldrarna har en 

stor del i behandlingen och 

sjuksköterskorna måste 

respektera även deras 

önskemål. 

Reid/ 2014/ Skottland Syftet var att belysa de 

utmaningar som upplevs 

av primärsjuksköterskor 

vid palliativ vård av barn 

och unga personer samt 

deras familjer i hemmet på 

landsbygden. 

Sjuksköterskor som bedriver 

palliativ vård till barn och 

deras familjer på landsbygden 

anser att arbetet är emotionellt 

svårt och en närmare relation 

med familjen skapas. Arbetet i 

den täta sammansvetsade 

landsbygden utgör en risk mot 

tystnadsplikten eftersom ”alla 

känner alla”. 

Quinn & Bailey/ 2011/ Irland Få fram synpunkter och 

upplevelser hos palliativ 

vård kliniska 

specialistsjuksköterskor. 

En upplevd stress infann sig 

hos sjuksköterskorna i 

samband med palliativ vård 

till barn, därav var det av 

betydelse för de att få stöd av 

kollegor samt psykolog. 

Emotionella svårigheter 

uppstod vid synen av svårt 

sjuka barn. 
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Bilaga 2  
Artikelöversikt 

 

Författare/

Publikation

sår/Land 

Titel Ansats/

Design 

Undersöknings 

grupp 

Datainsam

lingsmeto

d 

Dataanalysmetod 

De Graves 

& Aranda/ 

2005/ 

Australien 

When a child 

cannot be 

cured – reflec-

tions of health 

professionals 

Kvalita-

tiv an-

sats/ 

explora-

tiv de-

sign 

N= 14 (Fem 

sjuksköterskor, 

Sex 

hematologi/onkolo

gi konsulter, 3 

hematologi/onkolo

gi socialarbetare) 

 

Inklusionskriterier: 

*sjukvårdspersonal 

som jobbade på 

angiven 

hematologi- och 

onkologienhet 

*minst en 

erfarenhet av att 

vårda ett barn och 

dess familj när 

behandlingen 

ändrade inriktning 

från kurativ till 

palliativ            

*gett sitt samtycke 

till att delta i 

studien.  

Gruppdisk

ussioner 

(Sjuksköter

skor)  

 

Djupintervj

uer (Läkare 

& 

socialarbet

are) 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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Hendricks-

Ferguson et 

al./ 2015/ 

USA 

Novice nurses 

experiences 

with palliative 

and end-of-life 

communication 

Kvalitat

iv 

ansats,e

mpirisk 

femonol

ogisk 

design 

Studien inriktade 

sig på fokusgrupp 1 

(av 4 

fokusgrupper). 

N=14, kvinnliga 

europeiska 

sjuksköterskor med 

<1 års 

arbetslivserfarenhet 

inom 

barnonkologin. 

Åldersintervall 25-

31 år. 57 % var 

ogifta. 

Ingen av deltagarna 

har deltagit i ett 

utbildningsprogram 

inriktad på PC/EOL 

vård för barn. 

Inklusionskriterier: 

*engelsktalande, 

*legitimerad 

sjuksköterska på 

pediatrisk onkologi 

avdelning (<1år), 

*har erfarenhet av 

att vårda döende 

barn med cancer, 

*vilja att diskutera 

upplevelser kring 

palliativ vård 

kommunikation 

Bandinspel

ade 

fokusgrupp

sintervjuer(

1,5-2 

timmar)  

Colaizzi s (1978) 

fenomen 8-steg-

metoden  

McCloskey 

& Taggart/ 

2010/ 

Irland 

How much 

compassion 

have I left? An 

exploration of 

occupational 

stress among 

children´s pal-

liative care 

nurses 

Kvalitat

iv 

ansats/ 

Kvalitat

iv 

metodol

ogisk 

design 

18 pediatrisk 

palliativ 

sjuksköterskor (9 

hospice, 7 distrikt,2 

sjukhus) 

 

Inklusionskriterie: 

*vårdat barn (0-19 

år) i palliativ vård 

senaste 12 

månaderna 

Semistrukt

urerad 

intervjugui

de med 

öppna 

frågor  

Tematisk 

innehållsanalys. 
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Neilson et 

al./2010/ 

England 

Exploring the 

experiences of 

community-

based chil-

dren's nurses 

providing pal-

liative care. 

Kvalita-

tiv an-

sats, 

kvalita-

tiv de-

sign 

N=30 (22 

primärvårds 

sjuksköterskor, 8 

pediatrisk palliativ 

vård 

sjuksköterskor) 

 

Inklusion: 

Sjuksköterskor 

involverade i 

vårdandet av ett 

antal cancersjuka 

barn (0-18 år) med 

palliativ vård i 

hemmet. (Barnen 

behandlades på 

West Midlands 

Regional 

Childhood Cancer) 

 

Exklusion: Barn 

som behandlades 

på andra sjukhus 

Djupintervj

uer, fall 

diskussion

er,fältantec

kningar 

Grounded theory  

Neilson et 

al./2011/ 

England 

Caring for 

children dying 

from cancer at 

home: a quali-

tative study of 

the experience 

of primary care 

pracitioners 

Kvalita-

tiv an-

sats, 

kvalita-

tiv de-

sign 

N=47 (10 Läkare, 

37 

distriktsjukskötersk

or)  

Djupintervj

uer (öppna 

frågor), 

fältanteckn

ingar 

Grounded theory analys 

Neilson et 

al./2013/En

gland 

Using social 

worlds theory 

to explore in-

fluences on 

community 

nurses’ experi-

ences of 

providing out 

of hours paedi-

atric palliative 

care. 

Kvalitat

iv 

ansats, 

kvalitati

v design 

 

Primärjukskötersko

r (involverade i 

vårdandet av 12 

barn som mottog 

palliativ vård i 

hemmet) 

 

Djupintervj

uer, 

falldiskussi

oner  

 

Grounded theory analys 
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O’Leary et 

al./2006/Irla

nd 

Paediatric pal-

liative care 

delivered by an 

adult palliative 

care service 

 

Kvalita-

tiv an-

sats, 

Retro-

spektiv 

design 

N=14 (11 

sjuksköterskor 

inom hemsjukvård 

och 3 medicinsk 

ansvarig personal) 

Enkät,foku

sgrupper 

Tematisk 

innehållsanalys 

Pearson/ 

2013/USA 

“You’ve only 

got one chance 

to get it right”: 

children´s can-

cer nurs-

es´experiences 

of providing 

palliative care 

in the acute 

hospital setting 

Kvalita-

tiv an-

sats, 

fe-

no-

menol-

ogisk 

design 

N=7 (deltagarna 

rekryterades från 

onkologiavdelning 

av 

verksamhetschef, 

information om 

studien i form av 

brev gavs ut, 12 

deltagare fick 

inbjudan men 

endast 7 ville 

delta). 

  

Inklusionskriterier: 

*Legitimerad 

pediatrik 

sjuksköterska 

*Kvalificerad 

barnsjuksköterska 

de senaste 2 åren 

(från 2009) 

*Deltagare som 

ville delta frivilligt 

*Barnsjukskötersko

r som inte hade 

några tidigare 

erfarenheter inom 

palliativ vård 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

med öppna 

frågor 

Strauss & Corbin (2008) 

metod (?) 
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Reid/ 2013/ 

Skottland 

Grief and the 

experiences of 

nurses provid-

ing palliative 

care to children 

and young 

people at 

home. 

Kvalita-

tiv an-

sats,kva

litativ 

design 

N=7 sjuksköterskor 

(4 community 

nurse, 3 respite 

nurse) blev 

inbjudna till en 

intervju med den 

ansvarige forskaren 

 

Inklusionskriterier: 

* Har gett palliativ 

vård till barn och 

deras familj  

*Legitimerad 

sjuksköterska 

*Minst 1 fysisk 

möte med barnet 

och familjen 

*Klienten dog 

innan intervjun 

gjordes 

 

Exklusionskriterie: 

*Privat anställd , 

skolsjuksköterska, 

I social arbete 

Semis-

trukturerad 

intervju 

Grounded theory 

Reid/ 2014/ 

Skottland 

Lived experien

ces of adult co

mmuni-

ty nurses delive

ring palliative c

are to chil-

dren and young

 peo-

ple in rural are

as. 

kvalitati

v ansats, 

fenome

nologisk 

design 

N=10 (6 

distriktssjuksköters

kor,4 palliativ vård 

specialist 

sjuksköterskor 

valde att delta i 

studien efter 

information av 

verksamhetschef) 

Sjuksköterskorna 

hade varit 

kvalificerade 

mellan 15-42 år 

(medelvärde 29,5). 

8 st hade 

kvalifikationer 

inom samhället, 4 

inom palliativ vård 

och 2 inom 

pediatrik. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

(open-

ended) 

Latent induktiv 

innehållsanalys 
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Quinn & 

Bailey/ 

2011/ Ir-

land 

Caring for 

children and 

families in the 

community: 

experiences of 

Irish palliative 

care clinical 

nurse special-

ists 

Kvalita-

tiv an-

sats, 

deskrip-

tiv de-

sign 

Ändamålsenlig 

rekrytering (endast 

sjuksköterskor som 

jobbat inom 

palliativ vård och 

som hade 

erfarenhet av att ta 

hand om barn med 

palliativ vårdbehov 

under de senaste 2 

åren blev inbjudna 

att delta i studien) 

N= 12 deltagare. 

Informationsblad 

och inbjudan 

delades ut till 

dessa, 7 valde att 

delta i studien. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer  

Tematisk 

innehållsanalys 

 

 


