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Sammanfattning 

Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innefattar lindring av lidande och därmed 

upplevda symtom. För att uppnå en god palliativ omvårdnad bör vårdpersonalen utgå 

från de fyra hörnstenarna; symtomlindring, teamarbete, relation och kommunikation 

samt stöd till närstående. Barn som befinner sig i livets slutskede ska trots sjukdom få 

leva ett så normalt liv som möjligt. Sjuksköterskan har en viktig och betydelsefull 

arbetsroll för att hjälpa patienten och närstående med allt som omvårdnaden innebär.  

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att ge vård till barn i livets slutskede samt vilka forskningsetiska 

överväganden som tillämpats i de utvalda artiklarnas studier.  

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som inkluderade 13 vetenskapliga artiklar vilka 

söktes i databaserna Pubmed och Cinahl.  

Huvudresultat: Sjuksköterskor påvisade emotionella påfrestningar i samband med vård 

av barn i livets slutskede vilket gav upphov till arbetsbelastningar och stress. För att 

bearbeta och hantera detta användes copingstrategier. Sjuksköterskor beskrev att de 

hade brist på utbildning vilket ledde till kommunikationssvårigheter och utmaningar vid 

skapandet av relation till barnet och barnets närstående. Variation av forskningsetiska 

överväganden förekom bland de utvalda artiklarna. Flertalet artiklar redovisade för 

etiskt godkännande och informerat samtycke. 

Slutsats: Att ge vård till barn i livets slutskede var svårt för sjuksköterskor relaterat till 

uppkomst av emotionella påfrestningar och otillräcklig utbildning inom palliativ vård. 

Detta kunde ge upphov till svårigheter vid kommunikation och skapandet av relation till 

patienten och dess närstående. Det vore önskvärt om sjuksköterskor inom den palliativa 

vården får längre introduktion och ett mentorskap samt får tillgång till vidare utbildning. 
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Abstract    

Background: Palliative care in the end of life includes relief of suffering and thus 

experienced symptoms. In order to achieve a good palliative care, healthcare staff 

should focus on the four cornerstones; symptoms, teamwork, relationship and 

communication, and support for relatives. Children who are in the final stages of life 

should, despite illness, have a normal life as possible. The nurse has an important role in 

helping the patient and relatives with all that nursing implies. 

Aim: The aim of this study was to describe the nurses' experiences of providing end of 

life care to children and to describe the research ethical considerations applied in the 

selected articles. 

Method: A descriptive literature study that included 13 scientific articles that were 

searched in the databases Pubmed and Cinahl. 

Main outcome: Nurses demonstrated emotional stresses in the care of children in the 

final stages of life, which gave rise to workloads and stress. To process and manage 

this, coping strategies were used. Nurses described that they had lacke of education, 

which led to communication difficulties and challenges when creating the relationship 

with the patient and the child's relatives. Variations of research ethical considerations 

appeared among the selected articles. Most articles were submitted for ethical approval 

and informed consent. 

Conclusion: Providing care for children at the end of life was difficult for nurses 

related to the occurrence of emotional stress and inadequate training in palliative care. 

This could cause difficulties in communicating and creating relationships with the 

patient and relatives. It would be desirable if nurses in palliative care receive further 

introduction and mentorship and gain access to further education. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad är palliativ vård?  

Palliativ vård kan ges till alla individer oavsett ålder och diagnos. Detta innebär omsorg 

till en patient med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Ändamålet med vården är att 

lindra lidande och främja livskvaliteten när kurativ behandling inte längre är möjlig 

(WHO 2017). Socialstyrelsen (2013) beskriver att den palliativa vården går ut på att ta 

hänsyn till patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt ge stöd till 

närstående. Socialstyrelsen förklarar även att det finns två faser inom den palliativa 

vården, den tidiga och den sena fasen. Tidig palliativ fas pågår oftast under en längre 

tidsperiod och påbörjas när patienten har en sjukdom som inte längre är botbar. Vården 

har då till syfte att vara livsförlängande. Den sena fasen innebär vård i livets slutskede 

och övergången mellan dessa två faser kallas för brytpunkt. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ska personal inom hälso- och sjukvården beakta och 

utforma den palliativa vården efter de fyra hörnstenarna som följer nedan: 

• Symtomlindring: Lindra fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande.  

• Teamarbete: Samarbete mellan olika professioner och vårdgivare.  

• Relation och kommunikation: God relation och kommunikation mellan 

patienten, närstående och vårdaren samt mellan arbetslag.  

• Stöd till närstående: Stöd ska ges under vårdprocessen och efter dödsfallet. Se 

till närståendes önskemål och erbjuda att delta i vårdandet.   

1.1.2 Vård i livets slutskede  

Den palliativa vården i livets slutskede, som ofta är kortvarig, tillhandahålls under 

patientens sista tid i livet och innefattar en helhetsbedömning av den sjukes tillstånd. 

Detta kan resultera i ett beslut om att ändra vårdens inriktning och ändamål från att vara 

livsförlängande till att ha utgångspunkt i lindring av lidande och därmed upplevda 

symtom. Olika orsaker kan ligga till grund för patientens palliativa process, antingen 

kan den vara ett par dagar då det kan bero på olycksfall alternativt akut dödlig sjukdom 

eller kan den pågå i veckor till månader då sjukdom som exempelvis cancer kan vara en 

anledning (Socialstyrelsen 2013).  
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Döden är oundviklig för patienter som befinner sig i livets slutskede då den kommer 

inträffa inom en överskådlig framtid. Döende patienter kan mötas på många olika 

vårdenheter inom hälso- och sjukvården. Vid vård till dessa människor är många olika 

professioner som bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster 

och sjukhuspräster inblandade. Denna samverkan utgör en central del då det ger en 

grund för en god vård till patienterna (Socialstyrelsen 2013).  

 

Studier som redovisar beskrivningar av läkares upplevelser och erfarenheter av att möta 

döden i sitt arbete belyser hur känslomässigt berörda de blev av att vårda döende 

patienter (Zambrano, Chur-Hansen & Crawford 2014; Rodenbach, Rodenbach, Tejani 

& Epstein 2016). Tidigare forskning redogör upplevelser och erfarenheter samt hur 

läkare påverkas av patienters död. Det framkom att läkare som arbetade inom den 

palliativa vården blev känslomässigt berörda av att vårda döende patienter då de hade 

ett personligt engagemang i varje enskilt patientfall. Dessa känslor ansågs vara något 

positivt då läkarna visade patienterna och dess familjer empati, sympati och 

medmänsklighet. Om dessa känslor inte skulle uppträda menade läkarna på att individen 

var kall, svår, saknade empati och medkänsla vilket innebar att personen i fråga inte 

borde arbeta inom den palliativa vården. Läkarnas reaktioner på patienternas död 

kännetecknades av känslor som sorg, lättnad och mindre skuld. Det som dock upplevdes 

som svårt och negativt var då läkarna fick hantera många dödsfall under en kort period 

och dödsfall där målet för behandlingen inte uppnåddes. Det framkom dessutom att 

läkarna tonade ner den negativa inverkan av att hantera döden och döendet genom att 

omforma sina upplevelser och erfarenheter på ett sätt som framhävde en positiv mening, 

både för deras patienter och dem själva (Zambrano, Chur-Hansen & Crawford 2014). 

En annan studie beskrev också hur läkare hanterade och påverkades av mötet med 

döden. Positiva effekter som kunde urskiljas av att vårda döende patienter var att läkare 

genom ett personligt perspektiv såg varje dag i livet som extremt värdefullt. Det 

framkom dessutom att en patients död inte utgjorde någon inverkan på det personliga 

perspektivet. Patientens död påverkade inte hur de levde deras liv, utgjorde inte någon 

stress eller oro över sin egna mortalitet (Rodenbach, Rodenbach, Tejani & Epstein 

2016). 
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Socialstyrelsen (2013) hävdar att det finns likheter och skillnader av att ge vård till barn 

i livets slutskede jämfört med äldre individer som befinner sig i samma livssituation. 

Socialstyrelsen belyser dessutom betydelsen av att inte betrakta barnet som en äldre 

människa trots att de drabbats av liknande omständigheter med en obotlig sjukdom, med 

död som utgång. Vad gäller barn i livets slutskede menar socialstyrelsen att barnet ska 

få möjlighet att umgås med vänner, finna glädje av lek och ha tillgång till andra 

aktiviteter. Detta menar även Avoine-Blondin et al. (2017) som beskriver innebörden av 

att låta barn med avancerad cancer leva ett så normalt liv som möjligt genom att leva i 

nuet, få stöd, uppmärksamhet och därmed uppnå god livskvalitet. 

1.1.3 Begreppsdefinitioner 

Barn: De individer som är under 18 år (Socialstyrelsen 2009).  

Upplevelser: Detta avser att vara med om något som kan bredda perspektivet och synen 

på ett fenomen. En upplevelse definieras som en händelse en person har upplevt vilket 

påverkar individens sätt att känna, vara och tänka (Jahren, Kristoffersen & Breievne 

2005).  

Erfarenheter: Det innebär att kunskap och kompetens utvecklas och erhålls genom lång 

yrkesverksamhet. Detta uppkommer i praktiska situationer exempelvis i möte med 

patienter där händelser och upplevelser har en central betydelse (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2006). 

1.1.4 Närstående och deras upplevelser 

Ur en juridisk synvinkel 6kap.11§ i Föräldrabalken (SFS 1949:381) är föräldrar 

vårdnadshavare till individer under 18 år då de är omyndiga. Föräldrarna har därför rätt 

och skyldighet att ta beslut som berör barnets individuella angelägenheter, men ska 

givetvis se till barnets bästa. I och med barnets ålder och utveckling ska dess åsikter, 

behov och önskemål beaktas.  

Att se sitt barn vara obotligt sjuk hävdas vara svårt samt påfrestande på många olika sätt 

och är något av det värsta en människa kan genomgå (Socialstyrelsen 2013). Livet kan 

då förändras drastiskt när någon i ens närhet väntar på döden. För närstående förändras 

livet på så sätt att de vill vara med och hjälpa till vid vårdandet av den sjuka patienten 

samt förbereda sig för vad som kommer inträffa (Regionala Cancercentrum i samverkan 

2016b). Socialstyrelsen (2013) beskriver att familjens hälsa och välbefinnande ska 
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upprätthållas då sorg kan inträda innan döden inträffat och kan vara mycket intensiv, 

djup och långvarig. Socialstyrelsen påpekar också att åtgärder bör vidtas i form av råd 

och stöd till närstående. I och med deras medverkande i omvårdnaden ska de få 

information om patientens sjukdom och prognos, eventuella hjälpmedel och avlösning i 

olika former för att minska fysisk och psykisk belastning.  

Familjemedlemmar anses vara en viktig resurs under vården i livets slutskede och 

uppmanas stanna i närheten av sitt döende barn för att prata, röra och sitta vid patienten 

och på så sätt visa stöd och gemenskap. Närstående bör därmed få tillräckligt med tid 

för att vara ensamma med barnet och skapa minnen (Noome, Beneken genaamd 

Kolmer, Leeuwen, Dijkstra & Vloet 2016).  

Flertalet föräldrar betonade vikten av att behålla hoppet under de svåra 

omständigheterna, exempelvis förhoppning om att barnet lever längre än förväntat, att 

dagarna tillsammans blir värdefulla och att de fortfarande kan göra mycket för sina barn 

och vara bra föräldrar. Föräldrar som deltog i studien tyckte det var svårt att engagera 

sig i omhändertagandet av deras sjuka barn trots att de ansåg detta som viktigt. 

Närstående förmedlade att det finns mycket kvar att arbeta på och utveckla inom hälso- 

och sjukvården för att involvera familjer ännu mer. De förbättrings- och 

utvecklingsmöjligheter som benämndes var att kommunikationen bör bli mer 

kontinuerlig, öppen och ärlig samtidigt som delaktigheten bör beaktas ytterligare så 

föräldrar och syskon får ett bättre inflytande genom att bli respekterade, lyssnade på och 

tagen på allvar (Lotz, Daxer, Jox, Borasio & Fuhrer 2017).  

De närstående kunde uppleva positiva känslor och känna uppfyllelse när deras sjuka 

barn fick komma hem och fortsätta vården i hemmet istället för på sjukhuset då det 

ansågs vara en bättre miljö för barnet att dö i. Familjen påpekade dessutom betydelsen 

av att få välja ut en specifik plats för barnet att dö på då det hävdades vara viktigt 

(Nelson, Mott, Kleinman & Goldstein 2015).  

Sand (2013) förmedlade att man inte får glömma bort att det finns patienter som har en 

interpersonell ensamhet vilket innebär en form av ensamhet som upplevs i relation till 

andra. Det kan vara så att den sjuka patienten saknar eller har väldigt få i sin närhet, att 

individen inte har någon familj eller har ett begränsat umgänge vilket anses vara viktigt 

att ta hänsyn till. Sand menar också att ensamheten kan upplevas olika, men ofrivillig 

ensamhet kan vara mycket påfrestande. Därför är det viktigt som sjuksköterska att se till 
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närvaro, gemenskap och samvaro för att hjälpa den sjuka att hantera och undvika 

upplevelser av ensamhet.  

1.1.5 Sjuksköterskans roll  

Svensk Sjuksköterskeförening (2014) beskriver sjuksköterskans arbetsuppgifter 

bestående av att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa. 

Enligt en studie gjord av Arbour och Wiegan (2013) är sjuksköterskans mål att göra 

döden så bekväm som möjligt för den sjuke vid vård i livets slutskede. Friedrichsen 

(2011) förklarar att det krävs både omvårdnadskunskaper och mer specifika palliativa 

kunskaper för att kunna arbeta med palliativ vård. Sjuksköterskans roll av att ge vård till 

barn i livets slutskede handlar mestadels om att skapa en anpassad och balanserad 

omvårdnad. 

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar många olika områden som bland 

annat omvårdnads- och medicinsk vetenskap, bemötande, information och 

undervisning, forskning, utveckling och utbildning. Dessa kunskaper och den 

kompetens som sjuksköterskan besitter på ska bidra till en god och patientsäker palliativ 

vård i klinisk verksamhet. Det finns en teoretisk modell som beskriver sjuksköterskans 

roll inom den palliativa omvårdnaden. Utifrån denna ska sjuksköterskan respektera 

människans autonomi, integritet och värdighet, skapa en god relation och kommunicera 

med patienter och närstående. Även hjälpa, stärka samt stödja den sjuke att finna 

mening med livet och acceptans av döden. Sjuksköterskan ska vid tillhandahållandet av 

palliativ vård dessutom identifiera sina egna behov genom att exempelvis tillämpa 

copingstrategier (SFPO & Svensk Sjuksköterskeförening 2008). Copingstrategier är en 

annan typ av benämning för hanteringsstrategier vilket innebär vad individen gör för att 

hantera en händelse eller en situation (Regionala Cancercentrum i samverkan 2016a).  

I sjuksköterskans arbetsroll ingår vägledning till patienten och barnets närstående 

genom att förmedla information och besvara på eventuella frågor samt funderingar 

(Noome et al. 2016). Sjuksköterskornas tillgänglighet dygnet runt anses vara en stor del 

av yrkesrollen vilket ger patienterna en trygghet. Sjuksköterskan ska se till att patienter 

och närstående förstår läkarens eller annan vårdpersonals information eller återkoppling 

samt att korrekt information kommer fram. Ytterligare en viktig arbetsuppgift är att 

hjälpa patienten att uttrycka sig och prata om saker som upplevs vara svåra. 

Sjuksköterskans roll inom den palliativa vården i livets slutskede är därmed mycket 
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viktig och betydelsefull. Det krävs en bred kunskap och klinisk erfarenhet inom 

omvårdnad för att tillhandahålla palliativ vård i livets slutskede (Sekse, Hunskår & 

Ellingsen 2018).  

1.2 Teoretisk referensram – Katie Eriksson 

Tro, hopp och kärlek benämns i Katie Erikssons omvårdnadsteori som viktiga aspekter 

att utgå från vid omsorg då syftet är att lindra lidande samt främja liv och hälsa.  

Vårdandet beskrivs vara en del av ansning, lärande och lekande för att uppnå til lit och 

tillfredsställelse (Eriksson 2015). Hon belyser även lidandet som är en central del i 

hennes teori. Lidandet är en del av livet vilket innebär att se till människans helighet 

och värdighet då det anses vara en kamp mellan gott och ont. Eriksson definierar 

lidandet i tre steg; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Eriksson 1994). 

Människan: Eriksson belyser att människan i grunden är helig och består av en enhet i 

form av kropp, själ och ande. Tanken om mänsklig värdighet innebär att man accepterar 

den mänskliga skyldigheten att förtjäna kärlek. Människan anses vara en kreativ och 

fantasifull varelse som har önskningar, söker gemenskap där kärlek kan ges och tas 

emot samt uppleva tro och hopp (Eriksson 2015). Eriksson hävdar att lidandet är en del 

av allt mänskligt liv och att leva innebär delvis att lida. Liv och död samt lidande och 

lust är det centrala i människans liv (Eriksson 1994). 

Omsorg: Genom vårdandet hjälper man de människor som lider och förbättrar deras liv 

samt hälsa. Eriksson benämner ofta begreppet ”Caritas” som utgör motivet för omsorg 

och betyder kärlek samt välgörenhet. Det centrala inom omvårdnaden är att förmedla 

tro, hopp och kärlek genom ansning (värme, beröring och närhet), lek (motion, 

kreativitet, önskningar och fantasi) och inlärning (tillväxt och förändring). Detta motiv 

är kärnan i all undervisning och främjar därmed alla former av mänskliga relationer som 

skapas genom öppen inbjudan och bekräftelse mellan parterna (Eriksson 2015). 

Eriksson tar upp begreppet vårdlidande som anses vara ett onödigt lidande som inte bör 

förekomma. Vårdlidandet finns i diverse former och avser främst vårdetik samt god 

omvårdnad (Eriksson 1994).  

Hälsa: Eriksson förknippar hälsa med sundhet, friskhet och välbefinnande vilket 

innebär att människan är hel i kropp, själ och ande. Hälsa utgörs av hälsosamma 

levnadsvanor, undvikande av sjukdomar, viljan att finna mening, liv och kärlek där man 
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strävar efter en balans och harmoni (Eriksson 2015). Sjukdom och hälsa kan utgöra 

lidande och påverka människans livssituation. Lidandet kan upplevas som outhärdligt 

och kan vara varierande beroende på hur det uppkommer. Hälsa och lidande ingår i 

människans liv och kan ses som två olika sidor av en individs livsprocess då dessa är 

förenade med varandra (Eriksson 1994). 

1.3 Problemformulering 

Palliativ vård ges inte endast till äldre människor utan kan även tillhandahållas till barn 

om sjukdomen inte längre är botbar vilket innebär en förväntad dödlig utgång. När ett 

barn är allvarligt sjuk och står inför vård i livets slutskede påverkar det ett flertal 

människor, närstående som vårdpersonal. Sjuksköterskan har en viktig arbetsroll genom 

att hjälpa patienten att göra den sista tiden i livet så personlig och bra som möjligt med 

hjälp av förebyggande, lindrande och stödjande åtgärder. Även anhöriga är 

betydelsefulla och bör involveras i omvårdnaden trots att de kan uppleva stor sorg och 

förtvivlan. Vård i livets slutskede innefattar ett samarbete mellan flertalet vårdinstanser 

som exempelvis läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukhuspräst. Det finns 

tidigare studier som redogör för läkares upplevelser och erfarenheter av att möta döden. 

Vid bearbetning av litteraturen har få studier hittats som belyser sjuksköterskornas 

upplevelser och erfarenheter av döden samt att ge vård till barn i livets slutskede. Om 

sjuksköterskorna skulle brista i sin förmåga gällande omvårdnadsåtgärder, till patienter 

som befinner sig i ett palliativt skede, kan det leda till ökat lidande. Det är därför av 

betydelse att lyfta fram sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att ge vård till 

barn i livets slutskede för att få en ökad kunskap om hur sjuksköterskan ska bemöta, 

stödja och ge omvårdnad till svårt sjuka barn och deras föräldrar. Även för att 

sjuksköterskor ska ta lärdom av varandra, sprida kunskap och därmed få en ökad 

förståelse om den palliativa vården.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av att ge vård till barn i livets slutskede samt vilka forskningsetiska 

överväganden som tillämpats i de utvalda artiklarnas studier.  

Frågeställningar:  

1. Hur beskriver sjuksköterskor sina upplevelser och erfarenheter av att ge vård till 

barn i livets slutskede? 

2. Vilka forskningsetiska överväganden har tillämpats i artiklarnas studier? 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med en deskriptiv design (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi 

2.2.1 Databaser 

De databaser som tillämpats vid artikelsökningar är Pubmed och Cinahl för att göra 

kompletterande sökningar. Enligt Polit och Beck (2012) är dessa, två elektroniska 

databaser där Pubmed främst har fokus på medicinsk- och omvårdnadsforskning medan 

Cinahl till största del inriktas på omvårdnadstidsskrifter. 

2.2.2 Sökord och sökordskombinationer 

Författarna till litteraturstudien har vid artikelsökning i Pubmed använt ett antal MeSH-

termer som enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) är ämnesord som 

är till för att lättare hitta artiklar om ett visst ämne då termerna beskriver vad artikeln 

handlar om. Några ord i Pubmed söktes med fritext då de inte fanns som MeSH-termer 

vilket utökade sökningarna. I sökmotorn Cinahl tillämpades endast fritext för att hitta 

tillräckligt många vetenskapliga artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar. De sökord som använts i Pubmed är End-of-Life care, Children, 

Experience, Palliative Care och Nursing Care. I databasen Cinahl användes Experience 

of Nursing, Pediatric Patients, Palliative Care or End-of-Life Care, Experience, 

Nursing, End-of-Life Care och Qualitative Method. Först söktes en term i taget för att 

utvidga sökningen sedan gjordes olika sökordskombinationer för att smalna av 
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sökningarna (se tabell 1). Detta gjordes med hjälp av de booleska operatorerna “AND” 

och “OR”. Enligt Polit och Beck (2012) anses dessa termer innefatta egenskaper som 

expanderar eller avgränsar sökningarna. De booleska termer som finns tillgängliga att 

använda är ”AND”, ”OR” och ”NOT”.  

2.2.3 Limits  

Aktiva val av begränsningar i sökmotorn Pubmed var att artiklarna inte skulle vara äldre 

än fem år och vara skrivna på engelska. I Cinahl valdes publiceringsår 2010-2018, Peer 

reviewed, ”All Child” och engelska som begränsning av språk. Artiklarna var 

tillgängliga via Högskolan i Gävles bibliotek. 

Tabell 1. Sökstrategi och utfall av artikelsökning 

Databas Limits, sökdatum Söktermer Antal träffar Valda artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline via 

Pubmed 

Högskolan i Gävle, 

Publiceringsår 2013-

2018, Engelska  

2018-01-15 

End-of-Life Care (MeSH) 

AND Children (MeSH) 

212 4  

Medline via 

Pubmed 

Högskolan i Gävle, 

Publiceringsår 2013-

2018, Engelska 

2018-01-15 

Palliative Care (MeSH) 

AND Experience (fritext) 

AND Children (MeSH) 

AND Nursing Care 

(MeSH) 

4  1 

Cinahl Peer reviewed, 

Publiceringsår 2010-

2018, Engelska, 

All Child, 2018-01-15 

Experience of Nursing 

(fritext) AND Pediatric 

Patients (fritext) AND 

Palliative Care or End of 

Life Care (fritext) 

23 2 

Cinahl Peer reviewed, 

Publiceringsår 2010-

2018, Engelska,  

All Child, 2018-01-15 

Experience (fritext) AND 

Palliative Care (fritext) 

AND Nursing (fritext) 

OR End of Life Care 

(fritext) AND Qualitative 

Method (fritext) 

98 4 

Manuell 

sökning 

Peer reviewed, 

Publiceringsår 2010-

2018, Engelska,  

2018-01-28 

Relevans för 

inklusionskriterier, syfte 

och frågeställningar.  

 2 

    Totalt: 13 
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2.3 Urvalskriterier 

De inklusionskriterier som tillämpats var att undersökningsgruppen inkluderade 

legitimerade sjuksköterskor, oberoende av kön. Artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats, 

vara empiriska och svara på litteraturstudiens syfte samt frågeställningar. Studier som 

inte innehöll strukturen IMRAD, vilket står för introduktion, metod, resultat och 

diskussion, exkluderades. Andra exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar avseende 

individer över 18 år och studier som var tvungna att köpas via fjärrlån. 

2.4 Urvalsprocessen 

Vid artikelsökning i databaserna Pubmed och Cinahl blev totala antalet träffar 337 

artiklar. Av dessa utfall granskades titlarna på samtliga artiklar varav 288 stycken 

exkluderades på grund av att de inte ansågs stämma överens med litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. Flera artiklar valdes bort då de hade fjärrlån, inte hade kvalitativ 

ansats eller var översiktsartiklar. Ytterligare artiklar föll bort då det fanns dubbletter. 

Vidare studerades 49 sammanfattningar där sammanlagt 28 artiklar uteslöts med 

anledning av att dessa inte svarade på studiens syfte och frågeställningar. Kvar fanns 21 

artiklar som lästes i sin helhet för att få en ökad förståelse om dess innehåll. Efter detta 

exkluderades tio artiklar då de återigen inte svarade på studiens syfte och 

frågeställningar samt att de inte innehöll en vetenskaplig struktur som IMRAD. Vidare 

kvarstod elva möjliga kvalitativa vetenskapliga artiklar som ansågs vara relevanta och 

svarade på syftet och frågeställningarna då de utgick från sjuksköterskans perspektiv 

utifrån upplevelser och erfarenheter samt handlade om vård av barn i livets slutskede 

mellan åldrarna 0-18 år.  Utöver detta inkluderades två manuella sökningar genom 

undersökning av valda studiers referenslistor. Dessa bedömdes vara passande och 

lämpliga för att tas med i resultatet. Totalt inkluderades 13 artiklar i litteraturstudien (se 

figur 1). 



 

11 

 

 

Figur 1. Flödesschema av urvalsprocessen. 

2.5 Dataanalys 

Litteraturstudiens syfte och frågeställningar bearbetades och analyserades utifrån Polit 

och Becks (2012) rekommendationer att organisera samt strukturera artiklarnas 

resultatdel med hjälp av matriser. Detta för att hitta olika samband samt mönster mellan 

studierna och utifrån det komma fram till kategorier. De utvalda primärstudierna skrevs 

ut i pappersformat för att få en bättre överblick av dess innehåll. Artiklarna lästes 

igenom i sin helhet av båda författarna, individuellt, ett flertal gånger och översattes till 

svenska för att få en djupare förståelse och minska risken för misstolkningar. Därefter 

diskuterades studiernas innehåll mellan författarna till litteraturstudien för att se om 

uppfattningarna stämde överens med varandra. Sedan genomfördes en översiktsmatris 

av artiklarnas litteratörer, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalys i tabell 2 (se bilaga 1). Även en resumé av studiernas resultat framställdes i 

ett särskilt dokument för att urskilja vad som skulle tas med i litteraturstudiens 

resultatdel. Ytterligare en matris gjordes där de vetenskapliga artiklarnas litteratörer, 

syfte, huvudresultat och etiska överväganden fördes in i tabell 3 (se bilaga 2). Vidare 

utfördes färgkodning för att urskilja likheter och mönster mellan artiklarna samt utifrån 

detta komma fram till olika kategorier. När dessa kategorier utformats granskade 

författarna till litteraturstudien återigen materialet för att säkerställa att innehållet 
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stämde överens och passade in under respektive kategori. Slutligen formades fem 

rubriker som svarade på syftet och första frågeställningen.  

Den metodologiska aspekten i artiklarna granskades utifrån dess forskningsetiska 

överväganden då det enligt Polit och Beck (2012) finns etiska principer att förhålla sig 

till vid forskning vilket skyddar deltagarna som medverkar i studien. De aspekter som 

undersöktes var etiskt godkännande, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav. Vid 

analys av data lästes studierna igenom av båda författarna för att få en uppfattning om 

vilka forskningsetiska överväganden som använts. Därefter sammanställdes dessa 

överskådligt i tabell 3 (se bilaga 2). 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till litteraturstudien har vid artikelsökning, granskning och bearbetning av 

vetenskapliga artiklar varit objektiva och noggranna. Referenshantering har använts för 

att inte plagiera och regler gällande falsifiering har tagits till hänsyn (Polit & Beck 

2012). 

3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på 13 vetenskapliga artiklar som svarar på studiens 

syfte och frågeställningar. Samtliga artiklar har en kvalitativ ansats och resultatet 

presenteras överskådligt i tabell 3 (se bilaga 2). Resultatet redogörs också i löpande text 

under de fem rubrikerna ”Sjuksköterskors emotionella reaktioner”, “Sjuksköterskors 

hantering och bearbetning”, “Relation mellan sjuksköterskan, barnet och dess 

närstående”, “Kommunikationssvårigheter” och “Utbildning och kunskapens betydelse 

för palliativ vård i livets slutskede”. Den metodologiska frågeställningen om 

forskningsetiska överväganden i de inkluderade artiklarna besvaras i löpande text längst 

ner i resultatet.  

3.1 Sjuksköterskors emotionella reaktioner 

Att ge vård till barn i livets slutskede beskrevs av sjuksköterskor som emotionellt 

krävande och utmanande (Reid 2013a; Hendricks-Ferguson et al. 2015; McCloskey & 

Taggart 2010; Stayer 2016; Holms, Milligan & Kydd 2014). De emotionella 

reaktionerna som upplevdes av flertalet respondenter var känslor av sorg och ångest 

(Hendricks-Ferguson et al. 2015; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015). Utöver detta 

förekom även andra känslomässiga uttryck hos deltagarna som frustration, ilska och 
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hjälplöshet (McCloskey & Taggart 2010; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; Holms, 

Milligan & Kydd 2014). Sjuksköterskor beskrev sina tankar om att döden inte ska 

inträffa i barndomen. Vård av döende barn sågs inte som en naturlig process då de är 

oskyldiga och har inte haft chansen att leva ett fullständigt liv. Respondenterna 

upplevde detta som mer tragiskt och berörande jämfört med en äldre människas 

bortgång (Reid 2013b; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; Curcio 2017).  

Deltagarna berättade utifrån sina erfarenheter att det rådde brist på tid vilket påverkade 

möjligheten till att skapa en lugn, tyst och fridfull miljö för det döende barnet då det inte 

blev någon kontinuitet under vårdprocessen. Detta innefattade att barnet fick träffa 

många olika vårdgivare och förberedelser inför diverse procedurer blev inte alltid 

uppfyllda. Följden av detta var att sjuksköterskorna upplevde frustrationer och till en 

viss del skuld då de hade önskan om att göra mer för det sjuka barnet än det som var 

möjligt (Furingsten, Sjögren & Forsner 2015).  

Sjuksköterskorna beskrev en hög nivå av stress som påverkade deras profession i 

samband med att ge vård till barn i livets slutskede (McCloskey & Taggart 2010; 

Hedricks-Ferguson et al. 2015). Uppkomsten av stress kunde vara relaterad till 

arbetsuppgifter som att finnas till och svara på frågor samt funderingar från närstående 

(Reid 2013b). Etiska dilemman kunde vara en annan orsak (McCloskey & Taggart 

2010). Respondenterna kände sig ofta pressade att leverera en god vård vilket 

resulterade i utökad arbetstid utöver deras arbetspass samt att de involverades i 

uppgifter utanför deras ansvarsområde (Rodriguez & King 2014). Stressen berörde 

sjuksköterskornas privatliv då de hade svårt att lägga arbetet åt sidan när de kom hem 

vilket kunde leda till sömnstörningar och irritationer. Sjuksköterskor förklarade att 

graden av stress kunde variera från individ till individ i samband med barnets döende 

process (McCloskey & Taggart 2010). 

Förutom de negativa upplevelser och erfarenheter som deltagarna identifierade kunde 

även några sjuksköterskor utgå från att se positiva aspekter med att tillhandahålla vård 

till barn i livets slutskede. Betydelsen av att göra den sista tiden i l ivet så personlig som 

möjligt för både barnet och dess familj genom att stödja, hantera barnets lidande samt 

öka livskvaliteten ansågs vara meningsfullt, viktigt och givande för sjuksköterskor 

(Stayer 2016; McConnell & Porter 2017). 
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3.2 Sjuksköterskors hantering och bearbetning 

Sjuksköterskor beskrev att det var svårt att hantera ett barns döende process (Curcio 

2017; Stayer 2016). Det framkom att deltagarna aldrig blev vana att ta hand om en 

människa i livets slutskede då varje patientsituation var unik, däremot kunde 

sjuksköterskan lära sig att hantera sina känslor med hjälp av copingstrategier vilket 

innebar reflektion och bearbetning (Furingsten, Sjögren & Forsner 2016). 

Copingstrategier och självomsorg upplevdes vara väsentligt för att bearbeta och hantera 

händelserna som uppstått (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Curcio 2017). För att stödja 

barnet och föräldrarna behövde sjuksköterskan balansera och hantera sina egna 

känslomässiga uttryck (Furingsten, Sjögren & Forsner 2015). De strategier som 

föredrogs av sjuksköterskorna var att finna ömsesidigt stöd hos kollegor genom att föra 

en dialog och därmed dela upplevelserna med varandra. Detta innebar att 

sjuksköterskorna fick reda på att de inte var ensamma gällande sina upplevelser. Att 

andra har upplevt samma sak kunde hjälpa dem i bearbetningen samt hanteringen av 

olika situationer vilket medförde att de därefter kunde fortsätta med sitt betungande 

arbete (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Stayer 2016; McConnell & Porter 2017). 

Respondenterna uttryckte dessutom betydelsen av självkännedom som innebar att vara 

medveten om sina egna behov, styrkor och begränsningar vilket kunde stärka personlig 

och professionell utveckling av att ge vård till barn i livets slutskede (Curcio 2017; 

Furingsten, Sjögren & Forsner 2015). 

 

3.4 Relation mellan sjuksköterskan, barnet och dess närstående 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att upprätthålla gränser mellan förtrogenhet och 

känslomässigt engagemang samtidigt som de skulle behålla sin professionalitet. 

Deltagarna förklarade att det fanns utmaningar med att bibehålla den professionella 

gränsen till barnet och familjen då de nästintill blev en del av den (Reid 2013a; Neilson, 

Kai, MacArthur & Greenfield 2010; Reid 2013b). Sjuksköterskorna beskrev dessutom 

att goda relationer sågs som tillfredsställande medan frånvaro av ett förhållande 

uppfattades som stressande. Stressen kunde uppkomma då sjuksköterskorna ansåg att 

skapandet av relationer var svårt vilket kunde påverka deras upplevelser. En god 

relation, uppfattades öka tilliten mellan patienten och de övriga inblandade parterna 

samtidigt som samarbetet ökade och sjuksköterskans arbete underlättades (McCloskey 

& Taggart 2010). De medverkande sjuksköterskorna beskrev ett starkt engagemang av 

betydelsefulla interaktioner med det sjuka barnet och barnets föräldrar under den 
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palliativa vården i livets slutskede. Under denna process ansågs det vara viktigt att 

finnas där för den sjuke och närstående, vara stödjande och se till patientens enskilda 

behov samtidigt som de inte skulle vara i vägen för relationen mellan barnet och 

familjen (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Furingsten, Sjögren och Forsner 2015). Det 

betonades att alla barn som dör är ett liv förkortat och därmed prioriterade 

sjuksköterskor hur de kunde tillgodose patientens önskemål (Bloomer, Endacott, 

Copnell & O’Connor 2016). 

När en relation byggts upp mellan vårdaren, patienten och barnets närstående hävdade 

sjuksköterskorna att det var viktigt att se, tillåta och skapa utrymme för alla närvarande. 

Förutom detta ansåg de att det var väsentligt att se till barnet och familjemedlemmarnas 

emotionella behov, vikten av att låta dem uttrycka sig och visa sina känslor öppet. 

Respondenterna framförde betydelsen av att få föräldrarna att känna sig så bekväma 

som möjligt för att visa att det är naturligt att visa känslor, gråta och vara ledsen. Det 

hade även erhållits erfarenheter av att deltagarna själva gråtit i närheten av barnet och 

dess familj (Furingsten, Sjögren & Forsner 2015). Sjuksköterskorna förmedlade en oro 

om att inte veta hur de skulle tillhandahålla stöd till barnet och närstående, när det 

ansågs vara lämpligt och hur den skulle levereras under den palliativa vården (Pearson 

2013). 

De svårigheter som deltagarna uppfattade var att upprätthålla hoppet hos barnet men 

även familjen vilket gav dem skuldkänslor då de ibland inte kunde svara helt ärligt på 

deras frågor för att inte förstöra förhoppningarna (Stayer 2016). Det ansågs vara jobbigt 

och svårt att veta mer om barnets tillstånd än vad de kunde berätta för patienten och 

dess närstående. En fruktansvärd känsla av att försöka vara lugn, försiktig och inte ge 

några falska förhoppningar uttrycktes (Furingsten, Sjögren & Forsner 2015). 

Sjuksköterskorna förklarade att det kunde förekomma etiska dilemman i samband med 

vård av barn i livets slutskede. Det som kunde uppstå var att föräldrar och vårdpersonal 

blev oense om fortsatt vård eller åtgärder till barnet då de hade delade åsikter om vad 

som var barnets bästa (Reid 2013a). Sjuksköterskorna menade att de hade ett ansvar att 

förespråka barnet och kämpa hårt för dem för att upprätthålla en god omvårdnad. Detta 

kunde leda till oro hos föräldrarna då de inte hade samma uppfattningar och synpunkter 

vilket lätt kunde resultera i konflikter (Curcio 2017; McCloskey & Taggart 2010).  
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Sjuksköterskorna förmedlade att de utvecklade en stark relation till det döende barnet 

och beskrev hur mycket arbetet betydde för dem. De menade att det var svårt att 

glömma bort barnets namn och ansikte eftersom de blev så fäst och bunden till patienten 

(Curcio 2017). En vänskapsrelation till patienten och dess familj kunde ses som något 

negativt då konsekvenserna resulterade i en känsla av förlust och sorg när barnet dog. 

Även oro kunde upplevas då sjuksköterskor ibland kände sig mer som en vårdgivare till 

föräldrarna än barnet då de upprätthöll stöd under hela sorgeprocessen (McCloskey & 

Taggart 2010). 

3.5 Kommunikationssvårigheter 

Sjuksköterskor identifierade kommunikationssvårigheter i samband med att ge vård till 

barn i livets slutskede (Henricks-Ferguson et al. 2015; Pearson 2013; McConnell & 

Porter 2017). Deltagarna visste inte hur de skulle uttrycka sig och vad de skulle säga till 

barnet och dess familj vilket utgjorde problematik för att skapa en relation, närma sig 

och därmed kunna identifiera deras önskningar samt behov (Pearson 2013). 

Sjuksköterskor uttryckte dessutom att de kände sig pressade då det fanns en rädsla för 

att säga fel (McConnell & Porter 2017). Spänningar upplevdes framförallt vid 

kommunikation om besked som berörde barnets försämrade prognos, då vården 

övergick till att vara symtomlindrande istället för att fokusera på kurativ behandling. 

Dessa upplevelser och erfarenheter låg till grund för respondenternas osäkerhet i 

yrkesrollen (Hendricks-Ferguson et al. 2015). En god kommunikation mellan 

vårdgivaren, patienten och familjen ansågs vara mycket viktigt för att förbereda de 

inblandade om vad som skulle ske (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Holms, Milligan & 

Kydd 2014). Sjuksköterskorna förklarade också svårigheterna om vad de skulle säga till 

familjen efter att barnet avlidit, detta ansågs vara komplicerat och jobbigt då det inte 

fanns något att säga som kunde gynna dem då deras barn för all tid kommer vara 

frånvarande (McConnell & Porter 2017). 
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3.5 Utbildningen och kunskapens betydelse för palliativ vård i livets 

slutskede 

Flera studier belyste att sjuksköterskor uppgav sig sakna tillräcklig utbildning inom 

palliativ vård (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; 

Pearson 2013; Holms, Milligan & Kydd 2014). Novisa sjuksköterskor ansåg att de på 

grund av otillräckliga färdigheter inte kunde agera självständigt vid vård av barn i livets 

slutskede vilket ledde till en känsla av otillräcklighet (Hendricks-Ferguson et al. 2015). 

Novisa sjuksköterskor upplevde det som skrämmande, hur fort progressionen av en 

sjukdom kan utvecklas. De beskrev sin brist på kunskap, främst gällande faktorer som 

hänförde barnets döende process. Detta gjorde att respondenterna förmedlade sina 

behov av mer omfattande utbildning, stöd och mentorskap för att lära sig att ge en bättre 

samt mer effektiv palliativ vård. Sjuksköterskorna menade att 

kommunikationsförmågan kan utvecklas vilket ansågs vara nödvändigt för att engagera 

sig i omsorgsfulla och känslomässiga diskussioner med det döende barnet och barnets 

närstående (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Pearson 2013).  

Utöver brist på kunskaper belyste sjuksköterskorna saknad av vårderfarenhet inom den 

palliativa vården (Pearson 2013; Holms, Milligan & Kydd 2014). Detta resulterade i 

nervositet då de hade ett dåligt självförtroende och en begränsad förståelse. Deltagarna 

påstod att det kunde vara svårt att vara ordentligt förberedd inför att ge vård till barn i 

livets slutskede då de inte kunde avläsa olika situationer som kunde uppstå. De menade 

att de fick färdigheter genom erfarenheter och genom att titta på medarbetare (Pearson 

2013; Holms, Milligan & Kydd 2014). De erfarenheter som sjuksköterskorna besatt, var 

att varje enskilt patientfall uppfattades som unikt då det aldrig fanns situationer som var 

likadana (Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield 2010). 

3.6 Metodologisk aspekt 

3.6.1 Forskningsetiska överväganden i de inkluderade artiklarna 

I fem studier hade litteratörerna tagit hänsyn till forskningsetiska principer som etiskt 

godkännande. Även informerat samtycke erhölls vilket innebar att deltagarna 

informerades om forskningen och sin medverkan, utifrån detta kunde de frivilligt delta 

eller inte. Konfidentialitet är en annan princip som beaktades vilket innebar att 

forskaren vidtog åtgärder för att förhindra att känsliga personuppgifter spreds genom att 

använda kodning och kryptering av material (Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; Reid 
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2013b; Hendricks-Ferguson et al. 2015; McCloskey & Taggart 2010; Neilson et al. 

2010). McConnell & Porter (2017) fick etiskt godkännande och presenterade för 

informerat samtycke medan Pearson (2013) visade på etiskt godkännande och 

konfidentialitetskrav. Curcio (2017) förankrade informerat samtycke samt 

konfidentialitet som etiska principer. Tre vetenskapliga artiklar uppvisade endast etiskt 

godkännande (Reid 2013a; Bloomer et al. 2016; Rodriguez & King 2014). Slutligen var 

det två studier som erhöll informerat samtycke (Stayer 2016; Holms, Milligan & Kydd 

2014). 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att sjuksköterskor som gav vård till barn i livets slutskede hade 

liknande upplevelser bestående av känslomässiga påfrestningar vilket ledde till 

arbetsbelastningar och stress. Detta innebar att majoriteten av sjuksköterskorna använde 

olika copingstrategier för att hantera och bearbeta sina känslor. Sjuksköterskorna 

beskrev även sina upplevelser och erfarenheter av relation till det sjuka barnet och dess 

närstående som utmanande och krävande på många olika sätt. Resultatet påvisade 

dessutom att sjuksköterskor upplevde kommunikation som en komplicerad 

arbetsuppgift då de kände en osäkerhet av att ge information. Därmed upplevde 

sjuksköterskorna att utbildning och praktisk övning var behövligt. De forskningsetiska 

överväganden som tagits till hänsyn varierade mellan de inkluderade artiklarna. Flertalet 

studier fick etiskt godkännande och beaktade samtyckeskrav. 

4.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av föreliggande studie visade att sjuksköterskor som gav vård till barn i livets 

slutskede upplevde emotionell belastning och stress (Hendricks-Ferguson et al. 2015; 

Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; McCloskey & Taggart 2010). Det framkom även i 

fler artiklar att sjuksköterskorna var med om en känslomässig kamp och utmaning 

bestående av sorg av att ge vård till barn i livets slutskede (Clarke & Quin 2007; 

Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017). Författarna till föreliggande studie 

tror att det kan vara svårt för sjuksköterskan att bortse från sina egna känslor och sin 

medmänsklighet vid palliativ vård varav många olika känslor kan uppkomma.  

 



 

19 

 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna som gav vård till barn i livets slutskede att de 

använde sig av olika copingstrategier för att kunna bearbeta och hantera sina känslor. 

Detta genomfördes med hjälp av kommunikation med kollegor för att klara av att utöva 

sitt yrke (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; Stayer 

2016; McConnell & Porter 2017). Författarna till föreliggande studie anser att detta kan 

vara en bra hanteringsstrategi för att prata av sig och finna stöd hos andra människor 

samt byta upplevelser med individer som möjligtvis upplevt samma emotionella 

påfrestning. Enligt Montgomery, Sawin och Hendricks-Ferguson (2017), LeeAi och 

Abdullah (2017), Andersson, Salickiene och Rosengren (2016), Eriksson och Davies 

(2017) ska sjuksköterskan se till sig själv genom att kommunicera, ventilera och byta 

upplevelser med kollegor för att finna känslomässigt stöd samt få vägledning. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie hävdar också att det kan vara väsentligt att 

finna sympati hos andra människor utanför arbetet som exempelvis familj eller vänner , 

men ska då ta hänsyn till lagar och föreskrifter genom att upprätthålla offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400). Detta stärks i en studie som belyser vikten av att dela 

sina upplevelser och erfarenheter med familjemedlemmar för att lättare kunna bearbeta 

händelser. Några copingstrategier som nämndes var att härleda självmotivation och 

värdesätta sin yrkesroll, att inse betydelsen av sjuksköterskans arbete. Detta kunde leda 

till att sjuksköterskorna blev mer mentalt fokuserade och känslomässigt förberedda vid 

sammankomst med det sjuka barnet och barnets närstående (LeeAi & Abdullah 2017). 

Ytterligare en studie tar upp detta då sjuksköterskor lyfte fram copingstrategier genom 

att söka stöd hos vänner utanför arbetet samt finna aktiviteter som avledde dem från 

tankar gällande situationer som berörde vård av barn i livets slutskede (Andersson, 

Salickiene & Rosengren 2016). Att ha självkännedom stödjs även i Eriksson (2015) 

samt SFPO och Svensk Sjuksköterskeförening (2008) som belyser vikten av att känna 

tillit till sig själv och tillgodose sina egna behov för att kunna ge god omvårdnad till 

någon annan.  

I resultatet framkom det att god relation med barnet och familjen var en central del i den 

palliativa omvårdnaden (Reid 2013a; Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield 2010; Reid 

2013b; Hendricks-Ferguson et al. 2015; McCloskey & Taggart 2010). Vilket stärks av 

Montgomery, Sawin och Hendricks-Ferguson (2017) som belyste värdet av att skapa 

samhörighet och intima stunder med patienten och dess närstående för att bidra till ökat 

förtroende och minska konflikter. Författarna till föreliggande studie hävdar att vårdaren 
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ska vara tillgänglig för patienten samtidigt som vårdtagaren ska släppa in 

sjuksköterskan i sin närhet för att kunna skapa en god vårdrelation. Den gemenskap som 

alstras kan medföra meningsfullhet, trygghet och tillit vilket anses vara en förutsättning 

för vårdandet i den palliativa vården och kan därmed minska patientens lidande samt 

öka dess välbefinnande. Eriksson (1994) stärker i sin omvårdnadsteori betydelsen av att 

främja en god och ömsesidig vårdrelation som anses vara en grundläggande beståndsdel 

i den professionella omvårdnaden. Hon förklarar också att omsorg av en patient 

innefattar lindring av lidande genom tro, hopp och kärlek vilket möjliggörs med hjälp 

av en god relation. Eriksson beskriver att bristande vårdrelation kan ge upphov till 

vårdlidande vilket innebär att patienten kan uppleva ett dåligt bemötande då dennes 

synpunkter inte tas på allvar och då sjuksköterskan befinner sig i en maktposition.  

En nära relation till det sjuka barnet och dess närstående ansågs öka emotionella 

reaktioner då förlust och sorg blev mer påtagligt, detta gjorde det svårt att bära 

känslorna inom sig och vara professionell då man blev personligt berörd (Furingsten, 

Sjögren & Forsner 2015). Författarna till litteraturstudien tycker det är acceptabelt att 

visa sig berörd och bry sig om de inblandade vid vård av barn i livets slutskede. 

Känslorna bör dock inte ta över i den utsträckning att professionaliteten påverkas då 

sjuksköterskan ska vara den stöttande och tröstande pelaren. I Eriksson och Davies 

(2017) studie ansåg några deltagare att känslorna skulle kontrolleras trots uppkomsten 

av emotionella reaktioner för att bibehålla sin professionalitet. Ytterligare respondenter 

ansåg att det var godtagbart att visa känslor då sjuksköterskorna belyste att det var ett 

normalt mänskligt svar på förlusten av ett barns liv. Medan andra medverkande menade 

att det fanns en förväntan på att sjuksköterskan skulle uppträda professionellt och inte 

gråta inför patienten och familjen under den döendes vårdprocess.  

Utifrån resultatet ansågs kommunikation vara viktigt och sjuksköterskorna hade 

upplevelser samt erfarenheter av kommunikationssvårigheter vid vård av barn i livets 

slutskede (Holms, Milligan & Kydd 2014; Pearson 2013). Sjuksköterskorna kände 

därmed en osäkerhet och hade otillräckliga erfarenheter gällande förmedling av 

information till patienten och barnets närstående (Hendricks-Ferguson et al. 2015). 

Författarna till föreliggande studie hävdar att det inom omvårdnad finns många 

komponenter som är beroende av varandra för att uppnå en god vård. Exempel på detta 

är kommunikation som är en viktig aspekt som behövs för att den övriga vården skall 

fungera. Det är även betydelsefullt för att kunna skapa en relation till patienten och dess 
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närstående. Vad gäller kommunikation anser författarna till föreliggande studie att det är 

väsentligt att vara tydlig, tänka på tonläget, ansiktsuttrycket och kroppsspråket samt 

anpassa språket efter mottagaren. Detta för att personen i fråga ska kunna ta till sig den 

givna informationen, känna trygghet och finna förtroende för vårdgivaren. Det kan vara 

svårt för mindre barn att uttrycka sina fysiska- och psykiska behov vilket försvårar 

sjuksköterskans arbete att lindra patientens symtom och lidande. Mindre barn har en 

begränsad kommunikationsförmåga, men kan däremot uttrycka sig genom kroppsspråk, 

ljud och ansiktsuttryck. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill därför framföra 

vikten av att ha kunskaper om barn, hur man förstår dem och kommunicerar utifrån 

deras språkliga utveckling. Hwang och Nilsson (2011) beskriver barnets kognitiva och 

språkliga utveckling i de olika åldrarna. Hwang och Nilsson överensstämmer att barn 

mellan 0-2 år kommunicerar med ljud, rörelser och ansiktsuttryck. Dock förstår barnet 

mycket mer än vad de själva kan ge uttryck för. Från och med 2 års ålder börjar viss 

grammatisk struktur i form av ordföljd användas och ju äldre barnet blir desto mer 

utvecklas språkkunskaperna genom att ljuden övergår till ord som sedan kombineras. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde brist på utbildning vilket försämrade 

deras kunskaper och kompetenser inom palliativ vård. Sjuksköterskorna uppgav sig vara 

i behov av färdigheter i en större omfattning inom flertalet områden av att ge vård till 

barn i livets slutskede (Holms, Milligan & Kydd 2014; Pearson 2013; Hendricks-

Ferguson et al. 2015). Författarna till föreliggande studie anser att utbildning bör 

prioriteras för att uppnå en god och patientsäker vård för att upprätthålla barnets 

värdighet och välbefinnande till livets slut. Eriksson lyfter fram begreppet 

välbefinnande i sin omvårdnadsteori vilket har stor betydelse när en individ upplever 

lidande. När en människa känner välbefinnande kan livet vara meningsfullt ändå trots 

sjukdom och hotande död. Välbefinnande är ett individuellt tecken för upplevelse av sin 

hälsa (Jahren Kristoffersen och Breievne 2005).  

I och med utökad utbildning tror författarna till föreliggande litteraturstudie att 

sjuksköterskorna blir mer trygga och bekväma i sin yrkesroll. Det anses kräva teoretisk 

utbildning samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till praktisk tillämpning för att få 

utökad förståelse för verkliga situationer. Andra studier påvisade att utbildning i form 

av teoretisk kunskap var nödvändigt för att utveckla kunskaper och förbättra sin 

kompetens (Clarke & Quin 2007; LeeAi & Abdullah 2017). 
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4.3 Metodologisk aspekt 

4.3.1 Diskussion om forskningsetiska överväganden i de inkluderade artiklarna 

De forskningsetiska överväganden som fem av de inkluderade artiklarna i föregående 

studies resultat beaktade var etiskt godkännande, samtyckeskrav och konfidentialitet 

(Furingsten, Sjögren & Forsner 2015; Reid 2013b; Hendricks-Ferguson et al. 2015; 

McCloskey & Taggart 2010; Neilson et al. 2010). Författarna till föreliggande studie ser 

detta som en styrka då forskaren ska utgå från moralisk hänsyn till 

undersökningsdeltagarna. De tar därmed hänseende till att skydda deltagarna då 

forskningen inte får utsätta människor för varken fysisk eller psykisk skada. Polit och 

Beck (2012) stärker detta genom att förklara vikten av att säkerställa att deltagarnas 

rättigheter skyddas. De belyser även att i studier som involverar människor måste 

forskaren hantera etiska frågor och principer vilket kan vara utmanande.  

Etiskt godkännande var den enda forskningsetiska principen som tre av artiklarna 

redovisade för (Reid 2013a; Bloomer et al. 2016; Rodriguez & King 2014). Författarna 

till litteraturstudien tycker det är positivt att forskarna till studierna tar upp att de fått 

godkännande och därmed tillåtelse att genomföra forskningen. Dock anses det vara en 

svaghet att det inte framgick i de vetenskapliga artiklarna gällande samtyckeskrav och 

konfidentialitet vilket gör det svårt för författarna till föreliggande studie att veta om 

dessa etiska principer erhållits.  

Två studier förmedlade att de endast erhöll samtyckeskrav (Stayer 2016; Holms, 

Milligan & Kydd 2014) vilket ger författarna till litteraturstudien ytterligare funderingar 

om andra forskningsetiska överväganden genomförts bestående av konfidentialitet och 

etiskt godkännande. Ännu en studie hade inte beaktat etiskt godkännande, men har 

däremot erhållit samtyckeskrav och konfidentialitet (Curcio 2017). Författarna till 

föreliggande studie tror att artiklarna har fått etiskt godkännande trots att det inte 

beskrivs. Detta antas då studierna bör ha fått någon form av tillåtelse att genomföra 

forskningen. Det kan vara så att tidskrifterna har olika krav och olika stort utrymme för 

beskrivningar av de forskningsetiska överväganden som forskarna gjort. Elsevier (2017) 

är en publiceringssida för tidskrifter som förklarar att forskaren ska se till att 

manuskriptet innehåller ett uttalande om att alla förfaranden har gjorts i 

överensstämmelse med relevanta lagar och institutionella riktlinjer samt att den 

behöriga institutionskommittén har godkänt dem. Med hänsyn till de artiklar som 
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beaktat samtyckeskrav och konfidentialitet ser författarna till litteraturstudien detta som 

en fördel då de har tänkt på att skydda deltagarnas självbestämmande och identitet. 

4.4 Metoddiskussion 

En litteraturstudie med deskriptiv design tillämpades för att få en överblick av tidigare 

forskning utifrån författarnas valda syfte och frågeställningar. Valet av design 

fastställdes då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

ge vård till barn i livets slutskede. Polit och Beck (2012) menar att det redan finns en 

viss kunskap av det fenomen som är av intresse och att valet av designen är lämplig när 

något ska beskrivas. De hävdar också att en litteraturstudie är en granskning av 

befintliga bevis som bidrar till aktuella argument för en ny studie. 

Vid artikelsökning om vårdvetenskap användes Pubmed och Cinahl som anses vara 

väsentliga elektroniska databaser som omfattar hälso- och sjukvård (Willman et al. 

2016). Författarna till litteraturstudien hade med fördel kunnat använda fler databaser 

för att eventuellt utöka sökningarna ytterligare och få fler utfall av möjliga 

vetenskapliga artiklar. Dock ses inte detta som en svaghet då författarna hittade 

tillräckligt utbud av artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

I samband med sökningar av vetenskapliga artiklar användes MeSH-termer i databasen 

Pubmed då det enligt Polit och Beck (2012) är kontrollerade ämnesord som anses vara 

det bästa sättet att söka på då det ger en mer specifik sökning av det valda sökordet 

vilket underlättar att hitta tidskrifter som eftersöks. I Cinahl tillämpades fritext istället 

för Cinahl Headings, som är en motsvarighet till MeSH-termer, då tillgången av artiklar 

inte var tillräckligt många för att svara på litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Vid kombination av sökord användes booleska termerna “AND” och “OR” för att 

avgränsa samt bredda sökningarna (Polit & Beck 2012). Författarna till studien ser 

denna sammansättning som en styrka då flertalet irrelevanta vetenskapliga artiklar 

utelämnades. Eftersom sökningarna innehöll mer än en boolesk operatör hade 

författarna i åtanke att se till att databasen tolkade sökningen utifrån deras avseende. 

De begränsningar som tillämpades i Pubmed var publiceringsår 2013-2018 och 

engelska medan i sökmotorn Cinahl användes utgivningsår 2010-2018, Peer reviewed, 

”All Child” och engelska. Samtliga artiklar skulle vara tillgängliga via högskolan i 

Gävles bibliotek. Det ses som en fördel att studierna inte var äldre än 8 år gamla då ny 
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forskning främjas och blir mer aktuell. Äldre forskning bör därmed exkluderas i och 

med att omvårdnaden ständigt utvecklas. Publiceringsåren skiljer sig åt i de olika 

databaserna då det inte fanns tillräckligt med forskning inom området i Cinahl varav 

begränsningen utökades. Enligt Polit och Beck (2012) kan en begränsning av sitt eget 

språk göras om läsaren inte är flerspråkig. Engelska valdes som en begränsning då 

artiklar inte fanns publicerade på författarnas modersmål. Peer reviewed valdes som 

begränsning i Cinahl vilket innebar att artiklarna var granskade och kritiserade av en 

annan forskare vilket är en central del i vetenskaplig publicering då det är en metod för 

att validera forskning (Polit & Beck 2012). Författarna anser att detta ökar artiklarnas 

trovärdighet och tillförlitlighet vilket stärker den föreliggande studiens resultat. 

Begränsningen “All Child” tillämpades i databasen Cinahl för att minska antalet träffar 

då författarna inte ansåg sig ha tid och möjlighet att gå igenom alla möjliga träffar. 

Denna begränsning användes även för att inkludera alla barn mellan 0-18 år. Författarna 

har reflekterat över valet av begränsningen “All Child” och kommer fram till att detta 

kan ses som en styrka då antalet artiklar blev hanterbart, samtidigt som en svaghet kan 

urskiljas då flertalet artiklar kan ha missats. 

De inkluderade artiklarna i den föregående litteraturstudiens resultat utgick ifrån 

sjuksköterskornas perspektiv som enligt författarna ansågs vara ett av de viktigaste 

inklusionkriterier. De vetenskapliga artiklar som undersökt personer över 18 år 

exkluderades då författarna ansåg att resultatet endast skulle beröra barn i livets 

slutskede vilket innefattar åldrarna 0-18 år. Kriterierna för urvalet bedöms vara en 

styrka då relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte och frågeställningar framställdes i 

resultatet. 

Artiklarnas titlar granskades av båda författarna varav ett flertal föll bort vid det första 

urvalet. Detta kan ses som en nackdel då möjliga artiklar till studiens resultatdel kan ha 

gått förlorade i och med missvisande titlar. Utöver detta kan många relevanta studier ha 

missats på grund av fjärrlån varav författarna bestämde att inte betala för att få dem 

tillgängliga, även detta kan ses som en nackdel. En styrka var att båda författarna var 

delaktiga i urvalsprocessen vilket minskade risken att gå miste om vetenskapliga artiklar 

av betydelse till föreliggande studies resultat. 

Författarna till föreliggande studie läste de utvalda artiklarna var för sig i  sin helhet 

upprepade gånger för att inte ge påverkan på varandras tolkning. Därefter diskuterade 

författarna med varandra för att se om artiklarna uppfattades likvärdigt, detta ses som en 
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styrka för att minimera eventuell risk för förvrängning. Ytterligare en styrka anses vara 

författarnas utförande av en resumé vilket gav en tydlighet om vad som ansågs vara det 

mest väsentliga till studiens resultat och därmed kunde svara på litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. Artiklarnas översättning till svenska gav författarna en mer 

djupgående förståelse för innehållet vilket anses vara en fördel. Trots att båda 

författarna anser sig ha tillräckliga kunskaper i engelska kan det inte uteslutas att 

feltolkningar förekommit vilket kan vara en nackdel. Dataanalysen som utförts med 

färgkodning av de valda studiernas resultat hävdas vara en styrka då det underlättade för 

författarna att identifiera och urskilja likheter samt mönster i artiklarna. Detta ledde 

slutligen till kategorisering av det resultat som ansågs överensstämma med varandra. 

Polit och Beck (2012) rekommenderar analysering av data med hjälp av färgkodning för 

att hitta olika mönster, likheter och skillnader för att sedan sammanställa de 

vetenskapliga artiklarnas innehåll. Författarna till föreliggande studie har utformat 

tabeller vilket ger en strukturerad och tydlig överblick av artikelsökningarnas utfall, 

urvalsprocessen och artiklarnas innehåll vilket betraktas som en styrka. 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 

Resultatet av föreliggande studie anses ha en betydelse för sjuksköterskor, nybörjare 

som erfarna inom vården och andra professioner som möter barn i livets slutskede. 

Palliativ vård av barn i livets slutskede är en komplex arbetsuppgift för sjuksköterskor 

som kräver omfattande kunskap och kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll inom den 

palliativa vården bör uppmärksammas för att uppnå utveckling då personalen behöver 

ytterligare utbildning för att öka och säkerställa vårdkvaliteten. Förhoppningen är därför 

att ledningen inom hälso- och sjukvården bör nyttja den givna informationen för att 

kunna bidra till förändringsarbete inom bland annat kommunikation och stödjande 

åtgärder. Även sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna ta del av den 

föreliggande studiens resultat för att lättare kunna hantera sina egna känslor, ge ett 

professionellt bemötande och god omvårdnad till barn i livets slutskede och barnets 

familj.  

Författarna till föreliggande studie anser att ny kunskap och mer kvalitativ forskning 

behövs för att vidare studera sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter. Förslag till 

fortsatt forskning är att genomföra en observationsstudie för att undersöka hur den 

palliativa vården fungerar i klinisk verksamhet. Därefter kan även en djupgående 
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intervjustudie utföras då sjuksköterskans perspektiv framförs genom dess upplevelser 

och erfarenheter av att ge vård till barn i livets slutskede. Författarna till föreliggande 

litteraturstudie hävdar att det behövs mer svensk forskning inom detta område för att 

förbättra och effektivisera den palliativa vården.  

4.6 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras utifrån föreliggande studie är att det finns stora utmaningar för 

sjuksköterskor som ger vård till barn i livets slutskede i form av känslomässiga 

påfrestningar och bristande utbildning inom palliativ vård av barn i livets slutskede. I 

och med detta kan det uppstå svårigheter vid kommunikation och skapandet av relation 

till barnet samt barnets närstående. Önskvärt vore det därför om man inom den 

palliativa vården satsade på längre introduktioner och ett mentorskap samt att 

sjuksköterskorna ska få tillgång till vidare utbildning för att på så vis stärka deras 

förutsättningar att möta dessa utmanande arbetsuppgifter.  
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Irland. 
How much 

compassion have I 
left? An exploration 
of occupational stress 
among children’s 
palliative care 
nurses. 

Kvalitativ ansats. 18 
barnsjuksköterskor 
inom palliativ vård.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Innehållsanalys.  

McConnell, T & 

Porter, S (2017). 
Storbritannien. 
The experience of 
providing end of life 
care at a children's 
hospice: a qualitative 

study.  

Kvalitativ ansats. Elva sjuksköterskor, 

tre undersköterskor 
och en enhetschef.  

Fokusgrupps- och 

semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Neilson, S, Kai, J, 
MacArthur, C, & 
Greenfield, S (2010). 
Storbritannien. 
‘Exploring the 
experience of 

community-based 
children’s nurses 
providing palliative 
care’ 

Grounded theory. 
Kvalitativ ansats. 

22 kommunala 
barnsjusköterskor och 
åtta palliativa 
barnsjuksköterskor.  

Djupintervjuer.  Innehållsanalys.  

Pearson, HN (2013). 
Storbritannien.  
"You've only got one 

chance to get it 
right": children's 
cancer nurses' 
experiences of 
providing palliative 
care in the acute 

hospital setting.” 

Fenomenologisk 
design. Kvalitativ 
ansats. 

Sju legitimerade 
sjuksköterskor. Dessa 
ska ha arbetat med 

barn de senaste två 
åren.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Innehållsanalys.  

Reid, F (2013). 
England och Irland.  
Grief and the 
experiences of nurses 
providing palliative 
care to children and 

young people at 
home. 
 

Grounded theory. 
Kvalitativ design. 

Sju legitimerade 
sjuksköterskor. Ska 
ha vårdat barn eller 
unga personer 
inklusive deras 
familjer. Patienten 

ska vara mellan 0-19 
år. Patienten ska ha 
dött innan intervjun 
genomfördes.  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Reid, F (2013). 
Skottland.  
Lived experiences of 

adult community 
nurses delivering 
palliative care to 
children and young 
people in rural areas. 

Kvalitativ ansats.  Tio sjuksköterskor, 
erfarenhet 15-42 år.  

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna och 
slutna frågor.  

Innehållsanalys.  
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Rodriguez A, King N 
(2014) England.  
Sharing the care: the 
key-working 

experiences of 
professionals and the 
parents of life-limited 
children. 
 

Hermenutisk 
fenomenologisk 
design. Kvalitativ 
ansats.  

21 yrkesverksamma 
personer som arbetar 
inom vården av barn 
med allvarliga 

diagnoser (cancer, 
leukemi m.m) och 20 
föräldrar till barnen.  

Fokusgrupps- och 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Innehållsanalys.  

Stayer, D (2016). 
USA. 

Living with dying in 
the pediatric 
intensive care unit: a 
nursing perspective. 

Hermeneutisk- 
och 

fenomenologisk 
design. Kvalitativ 
ansats.  
 

Tolv legitimerade 
sjuksköterskor från 

ett barnsjukhus i 
nordöstra USA, nio 
kvinnor och tre män 
deltog. Deltagarna 
ska ha arbetat inom 
PICU i minst 18 

månader.  

Intervjuer.  Innehållsanalys.   

 

 

 

 

Bilaga 2 

Tabell 3: Resultatmatris av de inkluderade artiklarna 

Författare Syfte Resultat Forskningsetiska 

överväganden 

Bloomer, M, Endacott, R, 

Copnell, B & O’Conner, M 
(2016). 

Att beskriva sjuksköterskors 

strävan att skapa en 
normalitet mitt i sorgen och 
sörjande av det döda barnet 
på en pediatrisk och neonatal 
intensivvårdsavdelning. 

Sjuksköterskan 

omvårdnadsarbetet vid ett barns 
död är att i samband med sorgen 
skapa minnen och uppnå 
normalitet för familjen. 
Sjuksköterskor tog fram teman 
med tillvägagångssätt hur 

familjemedlemmar ska förbereda 
sig inför döden. Flertalet av de 
aktiviteter som sjuksköterskor 
beskrev var att se till att 
föräldrarna ska delta i vården av 
sitt barn när döden närmade sig. 

-Etiskt 

godkännande. 
-Anonymitet. 
 
 

Curcio, D-L (2017).  

 
 

Att utforska, beskriva och 

förstå de upplevda 
erfarenheterna av 
sjuksköterskor som vårdar 
döende barn och att samla in 
information som kan hjälpa 
framtidens sjuksköterskor när 

de vårdar ett döende barn.  

Sjuksköterskor berättade om sina 

yrkeserfarenheter av döende barn. 
De menar att ett barns död är 
orättvist då de ska vara friska. 
Sjuksköterskorna berör områdena 
empati, oundviklighet, 
inspiration, relationer till barnet 

och dennes närstående, 
självbevarelsedrift och sorg när 
de tar upp sina upplevelser och 
erfarenheter.  
 

-Informerat 

samtycke. 
-Konfidentialitet. 
-Anonymitet.  
 

Furingsten, L, Sjögren, R & 
Forsner, M (2015).  
 

 
 

Att beskriva vård som 
representeras genom 
sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av att ta hand om 
döende barn på en pediatrisk 
akutvårdsenhet.  

Kärnan i vårdandet av ett döende 
barn liknade en musikaliskt 
anpassad komposition, bestående 

av fem beståndsdelar: närvaro, 
självkännedom, orättvisan i 
döendet, eget lidande och behov 
av andra. Närvaro visade sig vara 

-Etiskt 
godkännande. 
-Informerat 

samtycke. 
-Konfidentialitet. 
-Skriftlig 
information. 
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en förutsättning inom vården när 
ett barn dör. Självkännedom och 
stöd från andra kan vara till hjälp 
när man kämpar med 

känslomässig smärta och 
orättvisa. 

-Frivilligt 
deltagande.  
 
 

 

Hendricks-Ferguson, Verna 
L.; Sawin, Kathleen 
J.; Montgomery, 
Kitty; Dupree, 
Claretta; Phillips-Salimi, 

Celeste R.; Carr, 
Barb; Haase, Joan E (2015).  
 

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter och perspektiv 
om palliativ vård och vård i 
livets slutskede och deras 
uppfatningar av att 

kommunicera med barn med 
cancer, deras föräldrar och 
andra vårdgivare.  

Sjuksköterskor inser att en 
effektiv kommunikation med 
barnet och familjemedlemmar vid 
livshotande sjukdomar är 
avgörande för palliativ vård i 

livets slutskede. Det är viktigt att 
vårdpersonalen känner sig, 
oberoende av sin yrkeserfarenhet, 
kompetenta och känner sig 
bekväma så de kan engagera sig 
vid diskussioner om vård i livets 

slutskede. De beskrev ett starkt 
engagemang att tillhandahålla 
känsliga, meningsfulla 
interaktioner med barnen och 
familjerna under palliativ 
vård/vård i livets slutskede och 

även efter barnets död. Att ge 
vård till barn i livets slutskede 
påverkade sjuksköterskorna 
emotionellt. Alla deltagare 
identifierade reflekterande 
övningar som coping strategier 

vilket var en taktik för att lära sig 
hantera jobbiga händelser. 

-Etiskt 
godkännande. 
-Informerat 
samtycke. 
-Konfidentialitet. 

-Frivilligt 
deltagande.  
-Anonymitet. 
  

Holms, N, Milligan, S & 
Kydd, A (2014). 

Att förklara ICU 
sjuksköterskors upplevelser 
av vård i livets slutskede till 
barn och deras familjer.  

Sjuksköterskor förklarade 
emotionell påverkan och att god 
kommunikation mellan 
vårdgivare, patienten och familjen 
var viktigt. Sjuksköterskorna 

beskrev också att de hade fått 
liten formell utbildning av vård I 
livets slutskede, men att de lärde 
sig bland annat genom goda och 
dåliga erfarenheter samt att titta 
på medarbetare.  

-Skriftlig 
information. 
-Frivilligt 
deltagande. 

McCloskey, S & Taggart, L 

(2010). 
 

Att studera sjuksköterskornas 

erfarenheter av stress vid 
palliaitv vård av barn i en 
region av Storbritannien.  

Att arbeta som sjuksköterska är 

ett stressigt yrke som kan påverka 
professionen och privatlivet. Det 
är en emotionell belastning att 
tillhandahålla palliativ vård, 
känslor som ilska, sorg och 
förlust uppstod. Utveckling av 

relationer mellan sjuksköterskan, 
patienten och dennes närstående 
sågs som tillfredsställande, men 
kan även upplevas som svårt. 

-Etiskt 

godkännande. 
-Informerat 
samtycke. 
-Konfidentialitet. 
-Anonymitet. 
 

McConnell, T & Porter, S 
(2017).  
 

 

Att undersöka inverkan hos 
personalen på ett hospice av 
att tillhandahålla vård i livets 

slutskede till barn, deras 
copingstrategier, 
rekommendationer för att 
förbättra personalens 
välbefinnande och därmed 

Viktiga rekommendationer som 
framkom för att förbättra 
erfarenheten vid vård av barn i 

livets slutskede inkluderade 
avancerad 
kommunikationsutbildning och 
kunskapsdelning med andra 
sjuksköterskor som 

-Etiskt 
godkännande.  
-Informerat 

samtycke. 
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förbättra kvaliten av den 
pediatriska vården för bade 
barn och deras familjer.  

tillhandahåller palliativ vård till 
barn. 

Neilson, S, Kai, J, 
MacArthur, C, & 

Greenfield, S (2010).  

Att utforska 
kommunsjuksköterskors och 

specialistsjuksköterskors 
erfarenheter av att 
tillhandahålla palliativ vård I 
slutstadiet till barn med 
cancer i hemmet.  

Erfarenheten av att tillhandahålla 
palliativ vård är unik för varje 
sjuksköterska. Sjuksköterskor 
upplevde oro och dåligt 

självförtroende över sin 
kompetens av att ge vård till barn 
i livets slutskede. På grund av den 
relativt sällsynta uppkomsten av 
barn med cancer engagerar sig 
sällan sjuksköterskor i den 

palliativa vården för barn eller 
ungdomar. Detta gör det svårt för 
dem att utveckla och underhålla 
kunskaper samt färdigheter. 

-Etiskt 
godkännande. 

-Informerat 
samtycke. 
-Konfidentialitet.  
-Anonymitet. 

Pearson, HN (2013).  
 

Att förstå erfarenheter hos 
barnsjuksköterskor inom 
onkologiskverksamhet av att 

tillhandahålla palliativ vård 
på en akutvårdsenhet.  

Deltagarnas förmåga att leverera 
vård påverkades av den 
begränsade erfarenheten och brist 

på utbildning. Studien belyste 
behovet av att stödja 
sjuksköterskor som 
tillhandahåller palliativ vård, 
särskilt inom den pediatriska 
onkologin. Det var även viktigt 

att få tid för att reflektera över 
erfarenheter och samtala med 
andra om det. 

-Etiskt 
godkännande. 
-Konfidentialitet. 

-Anonymitet. 
 
 

Reid, F (2013).  
 

Att framkalla 
barnsjuksköterskors upplevda 
erfarenheter av att ge vård till 
barn i livets slutskede.  

Att underhålla professionella 
gränser när man försöker 
balansera förtrogenhet och 
emotionellt engagemang var 

utmanande för sjuksköterskor. 
Etiska dilemman är vanligt 
förekommande där 
sjukvårdspersonalen och familjen 
är oense om åtgärder. 
Sjuksköterskorna uttryckte starka 

emotionella känslor av sorg och 
hade svårt att hantera sina 
reaktioner. 

-Etiskt 
godkännande. 
 
 

Reid, F-C (2013).  
 

Att lyfta fram några av de 
utmaningar som kommunala 
sjuksköterskor på 
landsbygden upplever när de 

tillhandahåller palliativ vård 
till barn eller unga personer 
och deras familjer i hemmet.  

Kommunala sjuksköterskor är 
under få tillfällen i sin karriär 
involverad av palliativ vård vid 
livets slutskede. Detta är något 

som skapade utmaningar i 
sjuksköterskornas arbete. 
Betydande problem lyfts fram i 
förhållande till sjuksköterskors 
hantering med konsekvenser för 
övning. 

-Etiskt 
godkännande. 
-Informerat 
samtycke. 

-Konfidentialitet.  
 
 

    

Rodriguez A & King N 

(2014).  
 
 

Att utforska den upplevda 

erfarenheten av omsorg och 
vårdplanering för ett barn 
med ett livsbegränsande 
tillstånd (LLC).  

Föräldrarna till det sjuka barnet 

har stora krav och förväntningar 
på vården, vilket inte alltid anses 
uppnås. Detta utgör en stor press 
på vårdpersonalen under deras 
arbete då de vill kunna möta de 
krav som ställs på dem. 

-Etiskt 

godkännande. 
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Stayer, D (2016).  
 
 

Att förstå PICU-
sjuksköterskornas perspektiv 
som tillhandahåller palliativ 
vård till barn och deras 

familjer samt att förstå de 
kontextuella faktorer som 
associeras med 
sjuksköterskans erfarenhet.  

Sjuksköterskor uttryckte en 
emotionell påverkan av det 
döende barnet och upplevde sorg 
i samband med vårdandet av barn 

i livets slutskede trots att det var 
en del av arbetet. För att kunna 
hantera sina känslor vid stressiga 
och jobbiga händelser använde 
sjuksköterskorna 
hanteringsstrategier genom att 

diskutera känslor med kollegor 
vilket gav dem en känsla av 
stängning, ett tillfälle att prata av 
sig. 

-Informerat 
samtycke. 
-Frivilligt 
deltagande. 

-Anonymitet.  
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