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Sammanfattning 
 

Bakgrund: När barnet inte svarar på botande behandling och övergår till palliativt 

skede, är det viktigaste målet med omvårdnaden att förbättra livskvalitén och förebygga 

lidande.  

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i behov av palliativ 

omvårdnad samt beskriva urval - och datainsamlingsmetoder i de utvalda artiklarna. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie, elva vetenskapliga artiklar med redan 

existerande vetenskapligt forskningsresultat utgör innehållet. 

 

Huvudresultat: Sjuksköterskorna ställdes inför svåra känslomässiga och etiska 

svårigheter och utmaningar och känslor som, osäkerhet och frustration när de kände att 

de inte hade den erfarenhet eller tillräcklig utbildning att hantera de olika situationerna 

som kunde uppstå. Känslomässiga påfrestningar vid ett barns död att vägleda och stötta 

familjen. Krävande utmaningar när föräldrarna ville utföra livsuppehållande åtgärder 

trots att det inte var det bästa för barnet. Svårigheter att få barnens tillit och etablera en 

relation när föräldrarna försökte skydda och dölja sanningen för barnen. Föräldrarnas 

mående bidrog till en trygghet och en tillit som var av betydelse för barnets mående. 

Forskarna använde sig av ändmålsenligturval och bekvämlighetsurval för att få 

deltagare till sina studier, semi-strukturerade intervjuer samt fältstudier för 

informationsinsamling. 

 

Slutsats: Att sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård för barn blir känslomässigt 

påverkade är oundvikligt. Tydliga riktlinjer och att samtala med kollegorna fick 

sjuksköterskorna att orka fortsätta med sitt arbete. Behovet av utbildning i palliativ vård 

i grundutbildningen finns. Barnens leenden och glada miner skapade en mening och 

inspiration för sjuksköterskorna.  
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Abstract 

Background: When the child does not respond to cure treatment and switches to 

palliative stages, the main goal of nursing is to improve quality of life and prevent 

suffering. 

 

Aims: To describe the nurse's experiences to care for children in need of palliative care 

as well as describe selection and data collection methods in the selected articles. 

 

Method: A descriptive literature study, eleven scientific articles with existing scientific 

research results, constitutes the content. 

 

Main results: Nurses faced severe emotional and ethical difficulties, challenges, 

feelings, uncertainty, frustration when they felt they did not have the experience or 

sufficient training to handle the different situations that could arise. Emotional stresses 

in the death of a child to guide and support the family. Demanding challenges when 

parents wanted to perform life-support measures even though it was not the best for the 

child. Difficulties to get the children's trust and establish a relationship when parents 

protect and hide the truth for the children. Parents' ways contributed to a sense of 

security and trust that were of importance to the child's mothers. The researchers used 

appropriate selection and comfort selection to get participants to their studies, semi-

structured interviews and field studies for information gathering. 

 

Conclusion: Nurses working in palliative care for children are inevitably emotionally 

affected. Clear guidelines and talking with colleagues allowed nurses to continue their 

work. The need for training in palliative care in undergraduate education is available. 

The children's smiles and happy faces created a meaning and inspiration for the nurses. 
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1 Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.2 Palliativ vård 

Konceptet palliativ vård kommer ursprungligen och utvecklades från hospicefilosofin, 

den tillkom för att minska glappet i vårdandet mellan allvarligt sjuk och döende 

människor. Ordet palliate är latinskt och betyder ”dölja eller lindra symtom med 

uthärdning” (Morgan, 2009). World Health Organization [WHO] definierade år 1990 

begreppet palliativ vård för första gången som ”En aktiv helhetsvård som ska förbättra 

livskvalitén för patienten och familjen” (WHO, 2018; Beck-Friis & Strang, 2012; 

Morgan, 2009). När inte patienten längre svarar på botande behandling och patienten 

övergår till ett palliativt skede i sin sjukdom är det viktiga målet med omvårdnaden att 

förbättra livskvalitén och förebygga lidande för patienten gammal som ung (WHO, 

2018; Socialstyrelsen, 2006). Trots svårigheter kan den sista tiden i livet för den 

enskilde patienten och dennes familj bli värdefull, som socialstyrelsen, (2013) definierar 

som ”en god död ” att bevara patientens sociala relationer, självbild samt bevarande av 

självbestämmande och integritet. En tillfredställande symtomlindring, skapa mening 

och se sammanhang samt se till patientens psykosociala, fysiska och existentiella 

aspekter. Det är också av största vikt att se tidiga tecken, bedöma och behandla smärta 

samt andra symtom (Socialstyrelsen, 2006; WHO, 2018; Statens Offentliga 

Utredningar, [SOU] 2001:6; Strang, 2012). Enligt WHO är palliativ vård ” vårdens 

svåra val ” och det pågår ständigt diskussioner och debatter om vård i livets slutskede. 

Den sorten av omvårdnad anses idag vara lika viktigt som livräddande akuta 

omhändertagande i ett prioriteringsperspektiv (Beck-Friis & Strang, 2012; WHO, 

2018). I Sverige finns det ett palliativregistret där vårdgivare registrerar hur 

omvårdnaden har varit för patienten i livets slutskede. Meningen med detta register är 

att oberoende av vem som utför eller vilken diagnos som patienten har, få möjlighet att 

eventuellt utveckla och förbättra den palliativa sjukvården (Socialstyrelsen, 2016). 

WHO, (2018) beskriver att det beräknas vara 40 miljoner människor som behöver 

palliativ vård varje år. Det är för närvarande endast 14 procent av alla människor i 

världen som är i behov av palliativ vård som verkligen får de. Palliativ omvårdnad kan 

utföras på olika platser såsom i det egna hemmet med stöd av kommunens insatser 

tillsammans med primärvården och hospice eller sjukhuset, särskilda boenden som 



 

2 

 

kommunen har, även kombinerat med hemmet och vårdperioder på sjukhuset. Liksom 

all vård ska patienten få information via en dialog med hälso- och sjukvården, i samråd 

med patienten om behandlingsmöjligheterna (Socialstyrelsen, 2013). Men 

genomförandet av vårdtjänsterna varierar betydligt mellan våra länder vid utförande av 

pediatrisk palliativ vård (Bender, et al., 2017). Att få välja vart man vill vårdas bör enlig 

SOU, (2001:6) vara en fundamental grundpelare i vård vid livets slut. Tyvärr har det 

inte sett ut så i landets alla delar, tillgången till sjukhus och specialiserad sjukvård har 

inflytelse över vilka vårdformer som kan erbjudas. Antalet personer som avlider på 

sjukhus kontra hemmet har förändrats drastiskt de senaste årtiondena varav palliativ 

vård i hemmet ökat. Att ha inflytelse i vården är viktigt för den palliativa och anhöriga, 

att få känna trygghet att få valmöjlighet att få bo kvar hemma, läggas in på sjukhus eller 

hospice samt att kunna ändra sina åsikter under tidens gång för ökad trygghet i den 

palliativa och terminala fasen (ibid). 

 

1.3 Palliativ vård av barn 

En av den värsta händelsen och sorgen en individ kan få genomgå är att förlora ett barn. 

När ett barn på grund av en sjukdom dör, kan det innebära stora svårigheter för 

familjen. Sorgen blir mer intensiv och tar längre tid än vid andra förluster enligt 

forskning (Melin-Johansson, et al., 2014; Socialstyrelsen, 2013). Plötsligt förloras 

möjligheter och snabbt splittras drömmar (Morgan, 2009). Det är för många familjer 

och föräldrar, att ett barn som fötts har ett långt liv framför sig, det blir därför en stor 

ofattbar chock för föräldrarna när ett barn insjuknar i en svår dödlig sjukdom eller ett 

barn plötsligt dör i samband med ett olycksfall (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 

1979:22). Detta kan innebära stor stress för sjuksköterskan på vårdavdelningen som 

vårdar ett barn med en palliativ sjukdom. Det krävs av sjuksköterskan att ha både 

förståelse och kunskap samt sympati för barnet, föräldrarna och närstående i deras 

situation (Melin-Johansson, et al., 2014). Socialstyrelsen, (2013) beskriver att hjälpa 

och stötta barnen att leva så normalt liv som möjligt är ett bredare mål i den palliativ 

vården, även svårt sjuka barn har rätt till så normalt liv som möjligt trots 

omständigheterna, att hjälpa så barnen kan finna glädje och mening i form av att få 

möjligheten att gå i skolan, känna glädje av lek, utföra aktiviteter och träffa vänner, 

palliativ vård av barn och vuxna har likheter och skillnader i etiska och rättsliga frågor 

och därmed barnets självbestämmande, men barn som är i behov av palliativ vård ska 
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vårdas utifrån lika som vuxna, sina individuella behov (ibid). Socialstyrelsen, (2013) 

betonar även vikten av att uppmärksamma syskon och deras behov, det saknas 

tillräckligt med vetenskapliga studier för att styrka om behovet av psykosocialt stöd för 

syskon till avlidna barn eller barn i livets slutskede finns, men det har bekräftats att 

psykosocialt stöd gett ett positivt välbefinnande och hälsa hos barnens syskon av 

socialstyrelsen. Även otillräckligt vetenskapligt underlag för vilken form av stöd som 

rekommenderas finns, behovet av det direkta stödet måste därför anpassas till varje 

enskilt syskon och barn (ibid). Om barnet vårdas på en vårdavdelning är det viktigt att 

syskonen som anhörig besöker den sjuke för att kunna förbereda sig på eventuella 

förändringar och situationer som annars få en skrämmande upplevelse, då barnet kan ha 

förändrats både utseendemässigt och förändringar i deras personlighet. Det är av stor 

vikt att skolan, skolsköterskan och eventuellt barnomsorgen informeras om familjens 

och syskonens situation (Lindqvist & Rasmussen, 2015). WHO menar att det är ett 

specialiserat område och att en effektiv palliativ vård för barn medför en omfattande 

omvårdnad som kan utföras på sjukhus, hospice eller i det egna hemmet (Melin-

Johansson, et al., 2014). Föräldrar till barn är ofta mycket aktivt involverade i 

behandling och omvårdnad än närmaste anhörig till en vuxen i palliativ vård. 

Tillsammans med och stöd från vårdpersonal har föräldrarna möjlighet att själva ta hand 

om och vårda sitt barn i hemmet, för att främja livskvalité för både barnet och familjen 

fokuseras det på att vårda barnen utanför sjukhuset (SOU, 2001:6). Det blir allt 

vanligare att föräldrar vill vårda sina barn hemma fram till slutet (Lindley, et al., 2016). 

Enligt Enskär & Golsäter, (2014) så ska endast om den behövliga omvårdnaden eller 

nödvändiga behandlingen inte kan utövas någon annanstans så ska barnet läggas in på 

en vårdavdelning. Smärt- och symptomlindring för att lindra barnets lidande var av 

största vikt hos föräldrarna i valet mellan hospicevård och hemsjukvård i den palliativa 

fasen. Tillgången på specialiserad palliativ vård anpassad till barnets behov var 

avgörande för valet av vårdform (Lindley, et al., 2016; Price, et al., 2013).   

WHO definierar några principer som är passande till palliativ vård för barn och deras 

familjer, dessa principer innebär en aktiv helhetssyn och vård för alla barnets sinnen, 

kroppsligt och själsligt samt att ge stöd till barnets familj. Principerna för palliativ vård 

av barn börjar när barnet fått sin diagnos och fortsätter att gälla oavsett om barn får 

behandling mot sin sjukdom eller inte. Tack vare framsteg inom läkemedelsforskning 

och medicinsk behandling samt att sjukdomen upptäckts tidigt har under de senaste åren 

prognosen för barn med cancerdiagnos förbättrats (Socialstyrelsen, 2013). 
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1.4 Barn, döden och sorg 

Barnens förståelse och upplevelser av döden, reaktionerna är olika beroende på barnets 

ålder och kognitiva utveckling, men i stort sett är barnets reaktioner och upplevelser lika 

som för vuxna, barn kan dock beroende på ålder uttrycka sig mer dramatisk i form av 

vrede, nedstämdhet och sömnstörningar (Lindqvist & Rasmussen, 2015; SOU, 

1979:22). Att barnen ska förstå innebörden av döden och döendet kan vuxna hjälpa till 

och underlätta då deras inställning till döden har en stor inverkan på barnens reaktioner, 

de är viktigt att vuxna i barnets närhet själva vågar visa känslor. Döden är något som 

alla individer aldrig kommer ifrån och de vuxna måste hjälpa barnen, att låta de uttrycka 

sina känslor och tankar kring detta samt prata och ställa frågor om döden, barn behöver 

få uttrycka sina känslor stampa och gråta samt att vuxna behöver våga visa barnen när 

de sörjer och delta i barnets sorg. Vuxna som inte gråter eller visar sorg när någon 

närstående har dött visar enligt SOU, (1979:22) barnet att sorg och gråt är någonting 

opassande. 

 

 

1.5 Prevalens 

År 2016 fick 15 539 barn inom åldersgruppen 0–17 år sluten sjukhusvård i Sverige till 

följd av skador varav 49 barn avled till följd av olyckor av olika slag, (barn inom 

neonatalvård exkluderade). I snitt avled mellan årtalen 2012 - 2016, 65 barn per år det 

visar på att dödsfrekvensen har minskat kraftigt sedan 1970-talet då 400 barn avled i 

snitt varje år i Sverige. De flesta skador av barn år 2016 skedde på fritiden, varav åtta 

procent med oklar avsikt, tio procent på grund av övergrepp, 31 procent av självmord, 

51 procent olika typer av olycksfall som trafikolyckor, brännskador, kvävning och 

drunkning (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Socialstyrelsen, (2013) är cancer den 

vanligaste dödsorsaken bland barn i åldern 0–15 år, cirka 250 cancerfall påträffas 

vartenda år i Sverige. År 2011 påträffades 263 cancerfall hos barn varav 33 avled i 

cancern samma år, i dagens Sverige kan cirka 75 procent av cancerfallen botas.   
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1.6 Sjuksköterskans roll 

Oavsett var man arbetar som sjuksköterska kommer man oftast i kontakt med 

omvårdnad av en döende människa och deras närstående. Det har alltid varit ett 

kärnområde i sjuksköterskans arbete historiskt sett (Lindqvist & Rasmussen, 2015). 

Även hälsofrämjande arbete och förebyggande av sjukdom är en viktig uppgift alla 

sjuksköterskor arbetar med (Willman, 2015). Pediatrisk palliativ vård kan vara både 

givande arbete men också stressigt, det krävs av sjuksköterskan att vara kompetent och 

ha utbildning samt goda egenskaper för att kunna förmedla och utföra en bra omvårdnad 

i ett skede av palliativ vård till barnen och deras familjer (Melin-Johansson, et al., 2014; 

Enskär & Golsäter, 2014). Sjuksköterskan måste utvärdera och lindra barnets fysiska, 

psykiska och sociala problem (WHO, 2018; SOU 2001:6; Morgan, 2009). 

Sjuksköterska ska alltid se till barnets bästa, barn är inte mindre värda ur ett 

människovärdeperspektiv än vuxna. Barn är dock väldigt sårbara och är i behov av 

särskilt skydd och stöd enligt FN:s barnkonvention. Det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap och kompetens i att kommunicera med barn (Socialstyrelsen, 2013; Enskär & 

 Golsäter, 2014). Det är av vikt att sjuksköterskan har adekvat kunskap om skillnaderna 

mellan hemsjukvård och hospicevård för att kunna hjälpa familjen och barnet på bästa 

tänkbara sätt. Palliativ vård inkluderar mer smärt- och symtomlindrande insatser för 

barnet medan hospicevård fokuserar mer på stödjande omsorg för hela familjen. 

Eftersom sjuksköterskan arbetar närmast familjen och därför kan identifiera vilken 

vårdform som passar familjen bäst, därför är sjuksköterskans kunskaper om de olika 

vårdformerna så viktiga för att kunna ge familjen så uppriktig och adekvat information 

som möjligt (Ranallo, 2017). Som sjuksköterska har bemötandet en central roll i 

palliativ omvårdnad för att kunna erbjuda ett grundläggande stöd till patienten, 

stödsamtal är till för att ge känslomässig kraft och stärka patienten i hanteringen av den 

tunga livsperioden. Det är viktigt att sjuksköterskan stannar upp, avbryter pågående 

arbete, inte verka stressad och ge sig tid att lyssna vad patienten har att säga, ger närhet, 

visa intresse för patienten, detta kan införa en trygghet hos patienten och kan ha 

betydelse för att etablera en bra relation med patienten och därmed möjliggöra en 

sjuksköterske - patientrelation där patienten vågar dela med sig av sina funderingar och 

känslor. Detta är av stor vikt för patienten i den palliativa livsfasen, att inte enbart 

informeras om sjukdomen och dess påverkan utan det är minst lika viktigt att vårda 

oron och lidandet som den känslomässiga delen hos patienten samt att inte glömma bort 
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de anhöriga med deras oro, sorgearbete och behov av stöd (Baggens & Sandèn, 2014). 

Enligt Socialstyrelsen, (2013) ska ett etiskt förhållningssätt tillämpas i alla former av 

hälso- och sjukvård, inte minst i palliativ vård där etiska beslut kan bli extra svåra, 

ibland behövs etiska överväganden, det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

etiska förhållningsätt, bemötande och principer (socialstyrelsen, 2013).  

”Att tillhandahålla palliativ vård bör betraktas som en etisk plikt för vårdpersonal” 

(WHO, 2018). 

Ett etiskt förhållningssätt i form av respekt för patientens autonomi, rättigheter, 

integritet och känsla av trygghet oavsett etnisk bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning 

eller kognitiv nivå är i linje med de mänskliga rättigheterna och utgör ett grundläggande 

arbetssätt. Både verbal och icke verbal kommunikation har stor betydelse för att få en 

inblick i patientens livsvärld och därmed kunna uppfatta personens ord, viljor och 

reaktioner samt signaler för att kunna göra gott för patienten. Det ska alltid tas hänsyn 

till och argumenteras för patientens värdighet, identitet och autonomi (Socialstyrelsen, 

2013). 

 

1.7 De fyra hörnstenarna 

En god palliativ vård utgår och bygger på de fyra hörnstenarna: Symtomlindring, 

Samarbete, Kommunikation och Stöd till anhöriga, som är framtagen utifrån vård och 

människoprincipen i WHO:s definition av palliativ vård (socialstyrelsen, 2013; SOU, 

2001:6; Strang, 2012; Thulesius, 2016). 

 

1. Lindring vid svåra symtom som oro, illamående och smärta. 

2.  Betydelse av samarbete mellan olika professioner efter patienten behov. 

3. Bra kommunikation mellan vårdpersonal, närstående samt de sjuka, fortlöpande 

sammanhang i vården. 

4. Tillräckligt stöd och samverkan med anhöriga, det är viktigt att de känner att de 

får tillräcklig information och att deras medverkan och närvaro är av stor 

betydelse och tillgodose anhörigas önskemål så långt de är möjligt i vården och 

omhändertagande av den sjuke, då deras insatser har stor inverkan vid vård 

ilivets slutskede (Thulesius, 2016; Socialstyrelsen, 2006). 
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1.8 Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee  

I denna litteraturstudie har Joyce Travelbees teori valts som teoretisk referensram 

eftersom den betonar omvårdnaden som en mellanmänsklig förbindelse och att se varje 

enskild individ som unik (Alligood, 2018; Kirkevold, 2000). Omvårdnadsteoretikern 

Joyce Travelbee viktigaste begrepp är att se människan som en individ, finna mening 

och skapa mellanmänskliga relationer, kommunikation samt begreppet lidande 

(Kirkevold, 2000). Travelbee menar att omvårdnaden bör innefatta en mellanmänsklig 

relation mellan sjuksköterskan och patienten, där i utvecklingen hjälper sjuksköterskan 

patienten och familjen att övervinna och eller förebygga händelse av lidande och 

sjukdom, finna en mening, understödja hopp och medkännande. De andliga värden som 

en människa bistår, bidrar till patientens inställning till sjukdom och lidande. 

Sjuksköterskans andliga styrka bidrar till att kunna stärka patienten att känna mening 

eller inte i sin livssituation (Alligood, 2018; Kirkevold, 2000). Travelbee menar att för 

att kunna förstå innebörden av omvårdnad behöver sjuksköterskan förstå vad som 

händer mellan patienten och sjuksköterskan, hur den ömsesidiga påverkan upplevs och 

vilka påföljder det kan ha för patienten, dennes situation och att varje människa är unik. 

Lidande ser Travelbee som en grundläggande erfarenhet för alla människor och är 

oundvikligt då alla individer i någon form får uppleva innebörden av lidande. Lidande 

är en personlig upplevelse och förknippas oftast till sjukdom som kan i sin tur leda till 

förlust av känslomässiga och kroppslig integritet. Lidande påverkar människor olika och 

Travelbee menar i sin teori att som sjuksköterska är det viktigt att komma ihåg att stå i 

relation till den enskildes personens upplevelser av lidande och sjukdom. 

Sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel och en utgångspunkt för att åstadkomma målet 

för omvårdnaden, att som sjuksköterska kunna hjälpa patienten klara av och ta sig 

igenom lidande och sjukdom, att i sin upplevelse finna en mening menar Travelbee är 

kommunikation, en fokuserad och ömsesidig utveckling som skapar en möjlighet till en 

mellanmänsklig relation mellan den sjuke människan och sjuksköterskan. Den som 

ansvarar för att en relation etableras och bevaras är sjuksköterskan men det måste vara 

en ömsesidig, om en mellanmänsklig relation ska kunna uppnås (Kirkevold, 2000). 
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1.9 Begreppsdefinition 

1.9.1 Upplevelse: En upplevelse är en händelse, en erfarenhet, något minnesvärt, en 

närvarokänsla. Att uppleva något menas att man är med om något, bevittnar, en 

erfarenhet som man får uppleva och känna på, utsättas för (Strömberg, 1998). 

 

1.9.2 Barn: Till kategorin barn räknas man som under 18 år och har samma rättigheter, 

är lika mycket värda som alla andra barn, inga barn får diskrimineras och vid alla beslut 

som rör barnet ska vad som är för deras bästa alltid komma främst (UNICEF Sverige, 

2018).  

 

 

1.10 Centrala begrepp 

”Centrala begrepp i omvårdnaden är människa, hälsa, miljö och 

omvårdnadshandlingar” (Ternestedt & Norberg, 2014). 

Att vara människa innebär att vara fast i sin kropp. Det är via kroppen och psyket som 

en människa kan leva och uppfatta världen. Psykiska, somatiska, fysiska besvär och 

stress kan begränsa en människas förmåga att röra sig fritt i samt uppleva världen och 

sin omgivning. Varje människa är unik och bör därmed få ett individuellt och 

personcentrerat bemötande av sjuksköterskan samt en vård ur ett helhetsperspektiv. I en 

människans livsbild spelar även den sociala miljön in, familj och närstående har en 

central roll. Den upplevda hälsan kan trots samma grad av sjukdom uppfattas olika 

mellan individer, varje människa har sin egen bild av livskvalité samt skattar sin hälsa 

olika. Sjuksköterskans mål är att beakta individens mående, samt de insatser som krävs 

för patientens välbefinnande och upplevd hälsa, lindring av lidande samt bidra till en 

värdig palliativ vård. Det sammanhang och den vardag som individen lever i ska hänsyn 

tas med ett öppet och icke dömande bemötande för att utforma ett stöd till patienten att 

möjliggöra meningsfullhet i tillvaron trots sjukdom samt att behärska och upprätthålla 

motivationen till egenvård (Källerwald, 2017).  
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1.11 Problemformulering 

När behandlingen av ett sjukt barn övergår från kurativ till palliativ vård påverkas hela 

barnet och familjens livssituation. Palliativ vård har som övergripande mål att under den 

sista tiden i livet öka livskvalitén för barnet och dess familj, se till barnets fysiska, 

psykiska och existentiella aspekter. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av ett barn i 

behov av palliativ vård är att vården ska anpassas utifrån barnets individuella och 

kognitiva utveckling, att anpassa den till en nivå som blir begripligt för barnet och 

familj i sorg att kunna ta till sig. Sjuksköterskor skall ha kompetens att kunna besvara 

barnet och familjernas behov vid behandling och vård. Tidigare studier har identifierat 

att sjuksköterskan finner svårigheter i sitt kliniska arbete med palliativa barn. 

Kommunikation med barn ansågs kräva mer tanke och de använda orden behövde vara 

enkla. Otillräcklig utbildning och kunskap kan skapa svårigheter för sjuksköterskorna 

att hantera sina egna känslor. Tidigare forskning har även visar på att sjuksköterskorna 

upplever att det är för lite palliativ utbildning och kliniska placeringar i 

grundutbildningen för sjuksköterskor, detta gjorde författarna intresserade att 

sammanställa den forskning som i nutid finns inom området. För att öka och lyfta fram 

kunskapen av det eventuella behovet av palliativ utbildning, samt sjuksköterskornas 

upplevelser och öka kunskapen om eventuella omedvetna känslor och rektioner hos 

sjuksköterskan som kan påverka bemötande och omvårdnaden för barnen och familjen. 

Det som framkommer i resultatdelen kan vara ett stöd för sjuksköterskestudenter och 

grundutbildade sjuksköterskor samt barnsjuksköterskor som är i behov av det i deras 

kliniska arbete med denna patientgrupp. 

 

 

1.12 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

barn som är i behov av palliativ omvårdnad samt beskriva urvalsmetod- och 

datainsamlingsmetoder i de valda artiklarna. 
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1.13 Frågeställningar 

1. Vilka upplevelser har sjuksköterskan av att vårda barn som är i behov av palliativ 

omvårdnad? 

2. Vilken urvalsmetod- och datainsamlingsmetoder har använts i de genomförda 

studierna? 

 

 

2 Metod 
 

2.1 Design 

Författarna utför en beskrivande litteraturstudie, redan existerande forskningsresultat 

utgör innehållet (Polit & Beck, 2017). 

 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed med vissa begränsningar (se 

tabell 1). De begränsningar som användes var att artiklarna skulle finnas tillgängliga på 

högskolan i Gävles bibliotek, genomgått Peer Review som menas att vetenskapliga 

specialister på området granskat och godkänt artiklarna (Willman, et al., 2016). 

Artiklarna skulle vara publicerade på engelska och mellan år 2013–2018, författarna 

exkluderade artiklar äldre än fem år för att sammanställa den senaste forskningen. 

Child: 6–12 year valdes som grupp för att exkludera den minsta barngruppen som 

neonatalvård, för att fokusera på de äldre barnen. I PubMed begränsades en sökning 

också med Humans, Journal article samt Clinical trial, i Cinahl begränsades en sökning 

med Academic Journal eftersom artikeln skulle varit publicerat i en trovärdig 

vetenskaplig tidskrift (Polit & Beck, 2017). Artiklarna skulle vara empiriska 

vetenskapliga artiklar och skulle vara relevanta till syfte samt problemformulering och 

frågeställning. I databasen Cinahl valdes sökorden Palliative care, Pediatric care*, 

Children end of life care och Life care samt Nurse Experience, Children och Nurs*, 

nurse och Pediatric or Child* samt Experience or attitudes or views or feelings, 

Clinical trials or clinical research samt Death and dying, nursing intervention, nursing. 

I PubMed valdes sökorden end of life care och Pediatric care samt nurse experience. I 
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den senaste sökningen via Cinahl så användes sökvalet (subject) för att få fram artiklar 

som var kodade inom relevant ämnesområde (Polit & Beck, 2017). Sökorden valdes ut 

efter som de var relevanta till studiens syfte och frågeställning. Med hjälp av booleanska 

söktermer (AND) och (OR) som sökordskombination användes av författarna Polit & 

Beck, (2017); Willman, et al., (2016) menar att genom att använda booleanska 

söktermer framkommer artiklar mer relevanta i den specifika sökningen. Författarna 

använde sig även av trunkering* som Willman, et al., (2016) beskriver att om man 

använder sig av så hjälper databasen till med förslag i sökningen och är den vanligaste 

sökning formen. I de båda databaserna använde sig författarna av fritextsökning som 

enligt Willman, et al (2016) gör att databaserna inkluderar alla referenser som innehåller 

det sökta orden någonstans i texten. Vilket möjliggör för författarna att få så mycket 

information som möjligt om det ämne som ska studeras. MeSH- termer uteslöts av 

författarna eftersom de ansågs smala av och gav sökningarna ett snävt fokus. 

 

 

 

Tabell 1 - Urval av artikelsökning 
Databas Datum 

 

 

Limits Sökterm Antal artikel 

utfall och 

lästa titlar 

och abstrakt 

Antal granskade 

artiklar 

Antal valda 

källor 

 

PubMed 2018-08-27 Peer Reviewed 

2013-2018 

Hig 

Eng 

Child 6-12 year 

Humans  

Journal article 

Clinical trial 

Pediatric care (fritext) 

AND end of life care 

(fritext) AND nurse 

experience (fritext) 

24 18 1 

Cinahl 2018-08-17 Peer Reviewed 

2013-2018 

Child 6-12 year 

Hig 

Eng 

 

Palliative care (fritext) 

AND Nurses experience 

(fritext) AND Children 

(fritext) 

29 21 2 
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Cinahl 2018-08-17 Peer Reviewed 

2013-2018 

Child 6-12 

year 

Hig 

Eng 

 

End of life care (fritext) 

AND Children (fritext) 

AND nursing 

intervention (fritext) 

12 7 0 

Cinahl 2018-08-03 Peer reviewed 

2013-2018 

Child 6-12 year 

Hig 

Eng 

 

Palliative care 

(Fritext) AND 

Children (Fritext) AND 

Death and dying (Fritext) 

34 20 1 

Cinahl 2018-07-10 Peer Reviewed 

2013-2018 

Hig 

Eng 

Child: 6-12 year 

Palliative care (fritext) 

AND Pediatric care* 

AND nurse (fritext) 

60 34 6 

Cinahl 2018-09-18 Peer Reviewed 

2013-2018 

Hig 

Eng 

Child 6-12 year 

Academic Journal 

Nurs* (subject) AND 

Pediatric or Child* 

(subject) 

AND palliative (subject) 

AND Experience or 

attitudes 

or views or feelings 

(subject) 

AND clinical trials or 

Clinical research 

5 4 1 

Summa    164 104 11 

 

 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar som ingår examensarbetet är de artiklar författarna ansåg 

svara på syftet och frågeställningen för den föreliggande litteraturstudien, 

sjuksköterskans upplevelser att vårda palliativa barn. De var empiriska och 
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vetenskapliga artiklar på engelska med kvalitativ metod. Då författarna ville belysa 

sjuksköterskornas upplevda upplevelser så valdes kvalitativa studier för enligt Polit & 

Beck, (2017) har dessa förmågan att kartlägga erfarenheter på ett mer djupgående och 

detaljrikt sätt jämfört med kvantitativa. Exklusionskriterier som författarna använde för 

att utesluta artiklar var andra litteraturstudier, föräldrar och närståendes perspektiv, 

syskon eller perspektiv från en annan profession än sjuksköterskans samt barnens egna 

upplevelser, artiklar som inte svarar på syftet eller frågeställningen, inte matchade 

åldersgruppen 6–12 år och inte var tillgängliga på högskolans bibliotek samt artiklar 

med en kvantitativ metod. 

 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Databassökningarna gav 164 stycken artikelträffar, artiklarna sammanställdes i en tabell 

med sex stycken en för varje sökning, för att författarna skulle få en strukturerad 

överblick av sökningarna. Artiklarna markerades sedan i tabeller utefter om de var 

litteraturstudier, vetenskapliga studier, vilket perspektiv de hade, kvantitativ studie eller 

kvalitativ studie samt om de var relevanta till den föreliggande litteraturstudien eller 

inte, om författarna ansåg att artikeln inte var relevant till resultatdelen kunde den då 

eventuellt användas till introduktionsdel eller diskussionsdelen istället vilket noterades. 

Artikelns titel och abstract lästes av båda författarna och 62 stycken artiklar 

exkluderades då det var 59 stycken litteraturstudier och tre kvantitativa artikelstudier. 

De resterande 102 artiklarna lästes och granskades av båda författarna och 44 stycken 

artiklar kunde exkluderas då det inte fanns någon relevans till studiens syfte eller 

frågeställning. Ytterligare 47 artiklar exkluderades på grund av följande anledningar; 

två artiklar var ur mammans perspektiv, åtta hade ett föräldraperspektiv, åtta stycken var 

ur ett barnperspektiv, två artiklar var ur ett syskonperspektiv, en artikel hade ett 

ungdomsperspektiv, en artikel var både barn- och föräldraperspektiv, sex artiklar var ur 

ett läkarperspektiv, sex artiklar var vårdteamets perspektiv, en artikel ett 

konsultsperspektiv, fyra artiklar hade ett studentperspektiv och tre stycken artiklar 

matchade inte åldersgruppen 6–12 år samt tre artiklar var dubbletter och en artikel var 

inte tillgänglig via högskolans bibliotek i Gävle. De elva artiklarna som inkluderades 

och valdes ut var vetenskapligt och relevanta artiklarna som sammanställdes i en egen 

tabell för att författarna återigen skulle få en bra överblick och struktur på de relevanta 
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och utvalda artiklarna. Nedan finns ett flödesschema hur urvalsprocessen har arbetats 

fram av båda författarna. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Flödesschema - Urvalsprocessen 

 

 

 

2.5 Dataanalys 

Utifrån sökningarna har författarna valt ut de artiklarna som innefattar relevans till 

syftet för att inte riskera att vilseleda resultatet. Samtliga artiklar har svarat på 

författarnas frågeställning och syfte. Artiklarna som sammanställts i examensarbetet 

resultat har bearbetats med hjälp av två mallar, så kallade matriser. Syftet med den ena 

mallen är att kunna organisera resultatet och syftet i de valda artiklarna i en 

resultatöversiktstabell (bilaga 3). Den andra mallen använde författarna för att granska 

de valda artiklarnas metod i en metodologisköversiktstabell (bilaga 4), enligt Polit & 

Beck, (2017) är detta ett bra sätt att organisera artiklarnas information. Artiklarna skrevs 

ut i pappersformat och har lästs och bearbetas noggrant flera gånger av båda författarna 

för att identifiera likheter och skillnader i artiklarna samt för att kunna strukturera upp 

fynden. Författarna färgkodade de olika delarna i resultatdelen enligt Willman, et al, 

Sökningen i databaserna Cinahl och PubMed 

gav 164 stycken artikel träffar. De 164 

artiklarnas titlar och abstrakt lästes och 

granskades, 62 artiklar exkluderades då det 59 

litteraturstudier och 3 var kvantitativa studier. 

 

De återstående 102 artiklar 

granskades av båda författarna och 

totalt 91 artiklar exkluderades pga 

följande anledningar. 

44 artiklar exkluderas då det inte fanns 

någon relevans till studiens syfte eller 

frågeställning. 

40 artiklar var inte ur sjuksköterskans 

perspektiv, 4 artiklar matchade inte 

åldersgruppen 6 - 12 år samt 3 artiklar var 

dubbletter. 

De 11 artiklarna som inkluderades och valdes 

ut var vetenskapliga och relevanta artiklar. 
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(2016) är detta en bra hjälp till att på ett så objektivt och strukturerat sätt, kunna 

separera skillnader och likheter i artiklarnas resultat. Fynden i artiklarna presenteras och 

redovisas av författarna i litteraturstudiens resultatdel och diskuteras i diskussionsdelen.  

 

 

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

Artiklarna har lästs och granskats ett flertal gånger av båda författarna., för att undvika 

egna tolkningar och uppfattningar, detta har möjliggjort en strävan efter en opartisk 

samt en objektiv tolkning av resultatet, fri från författarnas egna värderingar. Endast 

empiriska studier de senaste fem åren har valts för att styrka värderingsfrihet samt 

relevant data då en litteraturstudie är en rapport om forskningens nuläge av ett område. 

Författarna har inte förfalskat eller plagierat materialet (Polit & Beck, 2017). I nio 

artiklar har etiskt granskats och fått godkännande från en etisk kommitté. Två artiklar 

fick godkännande av en institutionell styrelse som ansvarade för respektive avdelning 

som deltog i studien. I tio av de utvalda artiklarna beskriver författarna att deltagarna 

gett muntligt eller skriftligt samtycke till att delta i studien.  
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3 Resultat 

I denna litteraturstudie beskrivs sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn i behov 

av palliativ omvårdnad, som baseras på elva kvalitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultatet redovisas av författarna utifrån åtta områden som är utifrån sjuksköterskans 

upplevelser och perspektiv: Det döende och avlidna barnet; Sjuksköterskans 

känslomässig påverkan; Känslomässig hantering och coping; Familjen; 

Kommunikation; Svårigheter och Utmaningar; Utbildning och handledning; Att finna 

mening i sjuksköterskans arbete. De artiklar som författarna har granskat och 

sammanställt presenteras i resultatet i denna litteraturstudie är markerade med * i 

referenslistan. Vilken urvalsmetod- och datainsamlingsmetoder som använts i artiklarna 

redovisas också i resultatet, den metodologiska aspekten presenteras under rubrikerna 

Metodologiska aspekt – urvalsmetod och Metodologiska aspekt – 

datainsamlingsmetoder. En översiktstabell över artiklarnas resultat och vilken metod 

som använts av forskarna i de använda artiklarna presenteras i bilaga 3 och 4. 

 

 

3.1 Sjuksköterskans känslomässiga påverkan 

Sjuksköterskorna kände att de hade en moralisk plikt att närvara med barnet för att 

underlätta dennes lidande (Curcio, 2017). Sjuksköterskorna upplevde ambivalenta 

känslor kring sitt arbete med att vårda palliativa barn och dess familj, att vårda ett barn 

som avlider resulterade i stor fysisk och psykisk stress som berörde sjuksköterskorna 

starkt både känslomässigt, spirituellt och sorgen upplevdes extra stark, speciellt när 

barnen är i en sådan utsatt situation. Omsorgen av ett döende barn och dennes familj 

ansåg sjuksköterskan vara en del av deras arbete, men det fanns en känslomässig 

påverkan och skiftande känslor kring omvårdnaden men också mellan osäkerhet, sorg 

och skuld samt funderingar hur de skulle hantera sina egna känslor och vilken inverkan 

deras närvaro samt insatser hade för påverkan på barnen. Sjuksköterskorna menar att 

även deras yrkesprofession och kunskap utmanas varje dag, då stora beslut ska tas med 

hänsyn till familjens önskningar och en värdig samt den bästa möjliga vården för barnet 

under deras sista tid i livet. Att som sjuksköterska driva vården framåt kunde vara en 

utmaning, att närvara, visa empati samt skapa en relation med barnen och dess familj, 

sjuksköterskorna fick balansera mellan tro, hopp och verklighet, om sjuksköterskorna 

skulle inge falska hopp kunde det skapa känslor av svek hos föräldrarna och orsaka stort 
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onödigt lidande. Det fanns oftast en känsla av att det var ett väldigt känslomässigt 

krävande arbete, känslan av hjälplöshet, försummelse, ilska och frustration, skyldighet 

när sjuksköterskorna kände att tiden för barnen och familjen inte var tillräcklig samt när 

kritiska situationer uppstod och sjuksköterskorna kände sig otillräckliga. Det fanns 

sjuksköterskor kunde känna när döden närmade sig och trots sin egna sorg så ville 

sjuksköterskorna göra sitt bästa, ge stöd och vägleda barnet och familjen genom 

händelsen (Curcio, 2017; Pearson, 2013; Reid, 2013; Souza et al, 2013; Tringali, Lauro-

Grotto & Papini, 2013; Stayer & Lockhart, 2016). När föräldrar hade svårt att acceptera 

att barnets död som redan var ett förutbestämt faktum och ville utföra återupprepade 

livsuppehållande behandlingar, upplevde sjuksköterskorna dessa situationer med ett 

stort medlidande och empati med de barn som behövde gå igenom dessa obehagliga och 

smärtsamma behandlingar, som endast gav onödig smärta och lidande samt en utdragen 

dödsprocess för barnen, denna upplevelse var mycket betungande då det var 

sjuksköterskorna som utförde de smärtsamma behandlingarna samt de livsuppehållande 

åtgärderna, sjuksköterskorna kände sig ofta upprörda då de ansåg att barnet genomlidit 

så mycket och det var dags att låta barnet somna in i lugn och ro. Men trots känslan av 

frustration behövde sjuksköterskan i sin profession ha tålamod med familjen som inte 

förstådd eller levde i förnekelse över sitt barns allvarliga situation (Stayer & Lockhart, 

2016). Sjuksköterskorna upplevde en utmaning i att hantera familjen med ambivalenta 

åsikter samtidigt som de skulle göra det absolut bästa för barnet i alla situationer. 

Smärtlindring var en viktig del i omvårdnaden ansågs av samtliga sjuksköterskor och att 

inte kunna kontrollera barnets smärta eller lindra barnets symtom var en väldigt 

betungande upplevelse och gav sjuksköterskorna en känsla av hjälplöshet. 

Sjuksköterskorna ville göra sitt bästa för att lindra barnens lidande och förutsätta en 

lugn, smärtfri samt fridfull vård ända fram till dödsögonblicket, om ett barn hade 

fruktansvärd smärta var det svårt för sjuksköterskorna att förutse en god död för barnet 

(Curcio, 2017; Hendrickson-Ferguson, et al, 2015; Pearson, 2013; Stayer & Lockhart, 

2016; Souza, et al, 2013). Att upprepande gånger bevittna barn som försämras i sin 

sjukdom eller genomgå behandlingar med svåra komplikationer var känslomässigt 

påfrestande för sjuksköterskorna (Hendrickson-Ferguson, et al, 2015). Sjuksköterskorna 

kände stor sorg och empati med barnet och familjen, ett barn ska vara friskt och leka ha 

möjlighet att uppfylla sina drömmar och mål i livet, dessa barn får aldrig en chans till 

det (Curcio, 2017). Om ett barn plötslig avled och sjuksköterskan inte var förberedd 

upplevdes extra svårt, känslan av att de inte hann göra vissa saker kunde lämna känslor 
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av stark sorg och ge skuldkänslor långt efter barnets bortgång hos sjuksköterskorna 

(Stayer & Lockhart, 2016; Hendricks-Ferguson, et al., 2015). Många sjuksköterskor 

upplevde det svårt att hantera ett barns död och många gånger tog känslorna över, de 

klarade inte av känslomässigt att se på när ett barn tog sina sista andetag och fick ibland 

lämna rummet, det hände även att sjuksköterskorna grät tillsammans med familjen 

(Stayer & Lockhart, 2016). Att acceptera barnets död kan vara svårt för 

sjuksköterskorna, främst osäkerhet i att avbryta behandlingar (Souza, et al, 2013). Även 

om sjuksköterskorna accepterat att ett barn avlider, så fanns ändå starka rädslor för 

känslomässig kamp, förhoppning och växande reaktion (Reids, 2013). Den första 

dödsupplevelsen var den svåraste känslomässigt för alla sjuksköterskorna, de upplevde 

det aldrig bli lättare eller att yrket blir mindre tufft, men genom att lära känna sig själva 

och hur de skulle hantera sina egna känslor, kunde sjuksköterskorna hantera sina 

reaktioner i situationerna som uppstår vid medverkande vid ett barns död (Chong & 

Abdullah, 2017; Stayer & Lockhart, 2016; Hendrickson-Ferguson, et al., 2015). 

Sjuksköterskorna kunde ha svårt att glömma barn som dött och att acceptera att de var 

så unga. Det var väldigt känslomässigt svårt för sjuksköterskorna att se svårt sjuka barn 

som var i samma ålder som deras egna barn, då de så starkt kunde relatera till familjen 

och deras tragedi (Chong & Abdullah, 2017). Sjuksköterskorna upplevde det många 

gånger utmanande att vara neutral, finna en balans mellan att upprätthålla en 

professionell gräns och ett känslomässigt engagemang och nära bekantskap till barnet 

och familjen på en oberoende nivå, det kan vara svårt att inte ”sugas in” i den kraftfulla 

familjen (Reids, 2013). När sjuksköterskorna vårdat ett barn och dess familj väldigt 

länge bidrog det till att sjuksköterskorna lärde känna barnet och familjen, och blev 

väldigt känslomässigt påverkad vid barnets bortgång (Pearson, 2013). Sjuksköterskorna 

erkände dock att de många gånger var oundvikligt att bygga en relation till barnens 

familjer och att komma känslomässigt nära (Stayer & Lockhart, 2016). 

  

 

3.2 Känslomässig hantering och coping 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att inte bli berörda och få en stark relation med 

barnen, men samtidigt trots de tunga händelserna bidrog till att omvårdnaden av barnen 

och familjen gav en mening och en slags coping för sjuksköterskorna att fortsätta inom 

yrket (Curcio, 2017). Att dela och ventilera tuffa händelser, känslor med kollegor som 

också arbetade inom samma område och hade därmed en stor förståelse värderades högt 
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av sjuksköterskorna. Det var en viktig del för att orka fortsätta sitt arbete med att vårda 

palliativa barn och deras familjer. Det spelade en stor roll och var av stor vikt för 

sjuksköterskorna att få stöd och vägledning inom vårdteamet, det resulterade i att 

sjuksköterskorna blev tryggare i sig själva samt att på ett bättre sätt kunna hantera sin 

egen känslomässiga påverkan och därmed kunde utföra en bättre vård till barnen. 

Sjuksköterskorna upplevde även att klinisk reflektion bidrog till erfarenhet samt 

hanterandet av sina egna känslor (Stayer & Lockhart, 2016; Pearson, 2013; Hendricks-

Ferguson, et al., 2015; Curcio, 2017; Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). Det var av 

stor betydelse för sjuksköterskorna att ha riktlinjer och rutiner att luta sig mot för att 

klara av extremt påfrestande situationer (Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). 

Handledning var ett väldigt bra stöd att arbeta i ett vänligt arbetsklimat gynnade 

sjuksköterskorna, både att släppa på den känslomässiga stressen samt att bli stärkt som 

människa (Ångström Brännström, et al., 2014). Att ha debriefing både före och efter ett 

barns död hade stor betydelse enligt sjuksköterskorna (Hendricks-Ferguson, et al., 

2015). Sjuksköterskorna upplevde att de blev mer och mer självsäkra efter varje relation 

de hade med ett barn och dess familj (Chong & Abdullah, 2017). På arbetsplatsen bet 

många sjuksköterskor ihop för att bevara känslostormen tills de kom hem. De lärde sig 

att sortera känslorna, genom de skiftande arbetsuppgifterna, som att den ena stunden 

argumentera helhjärtat för barnet och i nästa stund skämta i korridoren med sina 

kollegor. Distansering och självbevarande var en viktig copingstrategi, sjuksköterskorna 

ansåg att vara mån om sin egen hälsa, kunna balansera känslorna, stå upp för och 

skydda sig själv var viktigt för att orka med jobbet ur ett långsiktigt perspektiv (Curcio, 

2017). Sjuksköterskor är också människor med känslor (Pearson, 2013). Det var viktigt 

för sjuksköterskorna att komma ihåg att de inte kunde fixa allt, men att försöka vara 

känslomässigt balanserade och mentalt fokuserade (Chong & Abdullah, 2017). Att 

hinna sörja på arbetsplatsen efter ett barns död var viktigt för sjuksköterskorna men de 

upplevde att de inte fick tid till detta och önskade få möjlighet till att sörja direkt efter 

ett barns död (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017). Sjuksköterskorna 

menade också att det var viktigt att försöka att inte ta med arbetet hem i form av tankar 

och känslor (Stayer & Lockhart, 2016; Reid, 2013). Meditation och böner användes som 

en slags coping av sjuksköterskorna för att orka med yrket, när sjuksköterskorna 

inställde sig mentalt på att ett barn skulle avlida, möjliggjorde det att sjuksköterskorna 

kunde lättare fokusera på att förmedla stöd, trygghet och ett lugn genom hela 

dödsprocessen till både barn och familj, vilket bidrog till en bättre och tryggare 
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omvårdnad (Souza, 2013). Alla sjuksköterskorna i Reid, (2013) identifierade att 

sakkunnigt stöd medvetna övningar och reflektioner var en copingstrategi de använde 

sig av, begravningen för barnen var ett tillfälle där sjuksköterskorna kände att de var 

tillåtet att visa sin personliga sorg. 

 

 

3.3 Det döende och avlidna barnet 

Sjuksköterskorna upplevde att genom att visa empati och att tillhandahålla förmågan att 

sätta sig in i familjens situation och bakgrund stärkte relationen mellan sjuksköterskan, 

barnen och familjen, vilket medförde att sjuksköterskan kunde underlätta lidandet och 

omvårdnadsprocesser för barnen (Curcio, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att det tar 

mer tid att skapa en relation med ett barn till skillnad från vuxna, att anpassa språket, 

tonen och bemötandet var fundamentalt för att förstå barnet. Sjuksköterskorna upplevde 

att de äldre barnen var mer känsliga än de yngre barnen, och kunde ha mycket ilska 

inom sig samt gentemot läkemedel och sjukvårdens hjälp (Chong & Abdullah, 2017; 

Soares, et al, 2014). När en relation hade etablerats mellan barn och sjuksköterska blev 

det lättare för sjuksköterskan att hantera barnets smärta, läsa av barnets mående och 

önskningar (Ångström Brännström, et al., 2014). Att få barnets tillit gav en tillgivande 

känsla om att sjuksköterskorna gjorde rätt och att de gjorde sitt bästa för att hjälpa 

barnen (Soares, et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde ofta att barnen såg helheten 

och var medvetna över sin situation mycket tidigare än familjen, sjuksköterskorna 

menade att barnen hade förmågan att acceptera vad som skulle ske innan någon annan 

hade det samt se vem som hade accepterat döden eller inte (Curcio, 2017; Stayer & 

Lockhart, 2016). Sjuksköterskorna i Tringali, Lauro-Grotto & Papini, (2013) upplevde 

att när barnen blir tillräckligt kognitivt utvecklade blir de medvetna om döden, barnen 

kunde börja ställa frågor när döden närmade sig och känslor som uppenbara rädslor 

kring döden, sjuksköterskorna menar att barnens insikt om att döden var nära kunde 

skapa oerhört stark dödsångest hos barnet, sjuksköterskorna upplevde detta som en 

mycket ångestladdad och känslomässigt betungande upplevelse. Sjuksköterskorna ansåg 

att det var av stor vikt att respektera, lyssna på barnet samt ge uppmärksamhet, stöd och 

visa ömhet samt finnas där för barnen. Sjuksköterskorna upplevde att det ena barnet 

kunde kämpa för att få vara medveten ända till sista sekunden, medans det andra barnet 

kunde lida oerhört av både smärta och ångest, ett tredje barn kan somnar in alldeles 

lugnt och stilla helt utan ångest. Fruktansvärt lidande och ångest i denna form var enligt 
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sjuksköterskorna de avgörande faktorerna för om de skulle sedera ett döende barn eller 

inte, sjuksköterskorna menade att det samtidigt en balansgång mellan att smärtlindra 

barnet och hålla barnet medvetet, så barnet kunde uppleva sina sista timmar eller dagar i 

livet med sin familj (ibid). Sjuksköterskorna ansåg att ett barn som mår tillräckligt bra 

för att orka kommunicera bör inte sederas, det fanns en gemensam rädsla bland 

sjuksköterskorna att deras insatser mot smärtan skulle medförde att barnet blev sederat 

och medvetslös, ända in i sista stund och för många föräldrar kan ett medvetslöst barn 

jämföras med ett dött barn och tolkade det som att sjuksköterskorna hade utfört 

dödshjälp (Lauro-Grotto & Papini, 2013; Chong & Abdullah, 2017). Sjuksköterskorna 

menar att sedering var det sista steget och skulle alltid diskuteras i vårdteamet först om 

det är relevant att göra eller inte (Chong & Abdullah, 2017). En sjuksköterska i Stayer 

& Lockhart (2016) beskrev att det var viktigt att det blev så personligt som möjligt med 

enkla medel som exempelvis barnets egna kläder, en speciell doft från en hudkräm. Att 

göra ett godhjärtat omhändertagande av barnets kropp och visa respekt efter barnets död 

var ett viktigt tillvägagångssätt för sjuksköterskorna. Föräldrarnas skiftande reaktioner 

efter barnets död gjorde sjuksköterskorna osäkra i hur de skulle bemöta dem och de 

upplevde att det fanns brister i hur de skulle kommunicera med och stödja föräldrarna 

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

 

 

3.4 Familjen 

Sjuksköterskorna upplevde speciella etiska dilemman som orsakade svårigheter och en 

utmaning för sjuksköterskorna, när föräldrarna ville hålla barnet vid liv till varje pris 

och medicinska behandlingar eller fortsatta livsuppehållande medicinska åtgärder inte 

var för barnets bästa, det blev en strid många gånger mellan föräldrarna och sjukvården. 

Sjuksköterskorna menade att det resonerades för ”vems bästa” görs dessa åtgärder? är 

det för barnet eller föräldrarna? Många föräldrar ville fortsätta med alla vårdinsatser 

medans sjuksköterskan ansåg att det inte var för barnets bästa ”behandla föräldrarna ” 

var ett uttryck som användes för att minimerad lidande för föräldrarna, det var ett 

väldigt känsligt ämne men sjuksköterskorna menar att det är viktigt att föräldrarna får 

all information för att kunna ta ett beslut som var det bästa för barnet, att inte alltid 

kunde tolka vad familjen önskade sig och vilka konsekvenser detta kunde medföra i 

familjens val av vårdplats orsakade svårigheter som var uppenbara för sjuksköterskorna 

(Reid 2013; Cursio 2017; Pearson 2013). Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna 
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kunde ha svårt att göra rätt vårdval för barnen då deras sorg och känslor var så 

överväldigande (Chong & Abdullah, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att tiden var 

obeskrivligt viktigt för barnen och familjen, att umgås och skapa fina minnen, det var av 

stor betydelse för sjuksköterskorna att familjen hade möjligheten att få hålla om barnen 

både före och efter barnets bortgång, Sjuksköterskorna upplevde att ha familjen med 

igenom hela sjukdomensförloppet och fram till barnens död skapade en trygghet och 

fick barnen att känna ett lugn ända till slutet, sjuksköterskorna menar att känsla av 

fridfullhet och värdigt vård och avslut är centrala delar i omvårdnaden (Souza, et al, 

2013; Hendricks-Ferguson, et al., 2015; Stayer & Lockhart, 2016; Curcio, 2017; 

Pearson, 2013). Att ge god omvårdnad skapa ett stöd och skydd för barnen och familjen 

var viktigt, sjuksköterskorna upplevde att genom att också se till föräldrarnas mående 

var av stor betydelse för barnets mående, att skapa en trygghet och tillit hos föräldrarna, 

bry sig och ge stöd till föräldrarna bidrog i ett välmående och trygghet för barnen 

(Ångström - Brännström, et al., 2014; Souza, et al, 2013). Sjuksköterskorna upplevde 

att genom att involverade föräldrarna i barnets vård kunde de vara till stor hjälp 

exempelvis när barnet vägrar medverka vid vårdutföranden, så kunde sjuksköterskan ta 

hjälp av föräldrarna för att genomföra procedurer, allt för att ge den bästa vården till 

barnet (Ångström - Brännström, et al., 2014). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt 

att ta hänsyn till familjens vilja, deras tankar på liv och död skall respekteras och bör 

alltid inkluderas vid beslut om barnets behandling, så länge de främjade en värdig vård 

för barnet (Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013; Souza, et al, 2013). Det var viktigt 

för sjuksköterskorna att göra en dålig situation till en sådan bra som möjligt för barnet 

och familjen, att ge högkvalitativ och noggrann vård både före och efter barnets 

bortgång samt visa stort engagemang för familjen, skapa ett stillsamt avslut vid ett barns 

bortgång som möjligt. Det är viktigt för sjuksköterskorna att det blir rätt för barnet och 

familjen då de bara har en chans på sig att det ska bli rätt. Sjuksköterskorna lyfter att det 

var viktigt i deras arbete att inte ställa till med något som familjen skulle minnas som 

något negativt, då denna upplevelse och sjukdomsprocess, vårdtid och bemötande 

kommer att vara med familjen för alltid. Sjuksköterskorna i Hendricks-Ferguson, et al., 

(2015) ansåg att miljön borde avsjukhusfieras för att möjliggöra en skönare och 

tryggare miljö för föräldrarna där de har chans att bilda fina minnen tillsammans med 

sina älskade barn. Familjer har olika religiösa och kulturella övertygelser något som är 

väldigt viktigt att förstå och stödja ansåg sjuksköterskorna (Pearson, 2013). Via 

lagarbete i vårdteamet så skapas tillsammans chansen att utföra den bästa möjliga vård 
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för barnet och familjen (Souza, et al, 2013). Nivån av stödet till föräldrar kände 

sjuksköterskorna kunde variera efter hur länge de hade vårdat barnet, hur väl de kände 

till barnets sjukdomshistoria då de hade efter en tid en bättre inblick i barnet och 

föräldrarnas personligheter och det hade betydelse för hur de kunde stödja föräldrarna 

på bästa sätt (Curcio, 2017). I Reid, (2013) beskriver deltagarna att om familjen ville ha 

stöd efter barnets död, upplevde sjuksköterskorna att det var positivt för båda parter då 

det gav ömsesidiga fördelar med sorg bearbetningen, men sjuksköterskorna menar att de 

behövde vara medvetna om att hålla en professionell och tydligt inriktat 

familjeperspektiv under perioden. 

 

3.5 Kommunikation 

Sjuksköterskor upplevde att lekterapi och målning var ett positivt sätt att använda vid 

kommunikation med barnen. Terapeutisk lek ansågs av sjuksköterskorna som ett bra 

relationsetablerande hjälpmedel och för att öka barnets tilltro till sjuksköterskan, ett 

hjälpmedel till att minska barnens stress och motverka att barnet blir upprörd, 

sjuksköterskorna menade att via terapeutisk lek kunde de underlätta, förbereda och 

förklara för barnen vid traumatiska behandlingar eller medicinering (Soares, et al., 

2014; Chong & Abdullah, 2017; Ångström - Brännström, et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde det extra svårt när föräldrarna ville skydda barnen från 

vetskapen om döden och dölja sanningen för sina barn (Chong & Abdullah, 2017; 

Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017). Sjuksköterskorna upplevde att 

barnen i sin tur ville skydda sina föräldrar från att bli ledsna, detta resulterade i känslor 

av förståelse, empati, frustration och godtagande hos sjuksköterskorna. Många 

situationer där sjuksköterskorna tappade orden samt bekvämligheten i att prata med 

familjen, att noggrant försöka välja ut de rätta orden så det inte blev fel (Montgomery, 

Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017). Trots att föräldrarna försökte skydda barnen från 

att veta sanningen om de skulle dö så upplevde sjuksköterskorna att var det vanligt att 

barnen själva visste och kände på sig att det skulle ske (Curcio, 2017; Tringali, Lauro-

Grotto & Papini, 2013). Sjuksköterskorna menade att en del barn som undanhölls 

sanningen försökte prata med sjuksköterskorna i enrum och ställde frågan, vilket gjorde 

sjuksköterskorna känslomässigt kluven i att berätta sanningen för barnet, för att de 

samtidigt skulle svika föräldrarna, sjuksköterskorna upplevde att en del barn bara ville 

bli fria och få ett slut på lidandet samt smärtan genom att få somna in (Curcio, 2017; 
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Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). Många föräldrar var oftast överbeskyddande 

och många gånger resulterade det i svårigheter att prata enskilt med barnet eller 

ungdomarna. Att diskutera döden, döendet samt spiritualitet var utmanande för 

sjuksköterskorna, speciellt när diskussionen var övervakad av föräldrarna, vilket kunde 

bli frustrerande för sjuksköterskorna som var där för att göra det bästa för dem. Det var 

viktigt för sjuksköterskorna att först försöka bli accepterad och bli betrodd av barnet 

innan de samtala om barnets situation, men via filtrerad information genom föräldrarna 

kunde ändå sjuksköterskorna känna att de hade möjligheten att skapa ett öppet och ärligt 

samtal med barnen eller ungdomarna (Reid, 2013; Chong & Abdullah, 2017). I Souza, 

et al, (2013) beskriver sjuksköterskorna upplevelse av vikten av öppna samtal med 

barnen, prata om döden och barnens egna funderingar och känslor. Det ger även 

sjuksköterskan en möjlighet att beskriva för barnet om hur vägen till en värdig död ser 

ut. Barnens spirituella tankar och frågor om döden berörde sjuksköterskorna djupt, 

speciellt när de uttryckte sig att inte var rädd för att dö, utan snarare mer rädd för hur 

mycket de skulle sakna sin familj och personalen (Hendricks-Ferguson, et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev även sin frustration i kommunikation med läkarna då de 

ansåg att läkarna ibland talade om allt annat än det som var viktigt, som att samtala om 

barnets prognos och otillfredsställande tillstånd, sjuksköterskorna beskrev läkaren som 

”elefanten i rummet ” (Stayer & Lockhart, 2016). Sjuksköterskorna upplevde att vissa 

läkare hade svårt att komma till punkt när de skulle lämna dåliga besked samt att de 

kunde ge dem på ett oprofessionellt sätt, vilket fick sjuksköterskorna att känna att de 

även måste ta ansvar för läkarens handlingar. De kände sig utelämnade när läkaren hade 

lämnat besked och de stod där ensamma med att ge ut information om dålig prognos, 

familjen kunde ha frågor kring behandling samt om flertalet okända barnsjukdomar som 

de efter ronden ställde till sjuksköterskorna. Att känna ett utanförskap i vårdplaneringar 

kring palliativa vården i vårdteamet drabbade familjen och sjuksköterskan negativt i 

form av förvirring och ökad känslomässig frånvaro hos föräldrarna. Samarbete och 

professionell kontakt med de övriga i vårdteamet skapade ett sammanhang och 

samarbete som är av stor vikt (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; 

Hendricks-Ferguson, et al., 2015). Sjuksköterskorna lyfte fram att de tyckte att vara 

delaktig i svåra beslut med föräldrar, samtala och bemöta föräldrar med dåliga besked, 

och om behandling skulle minimeras upplevdes väldigt svårt och som en stor utmaning 

för sjuksköterskorna. Kommunikation med familjen kunde medföra ångest och en 

känsla av osäkerhet hos sjuksköterskorna i sin yrkesroll. Att inte veta hur föräldrarna 
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skulle reagera, vilket känslomässigt och psykologiskt stöd som skulle tillhandagås till 

barnen och familjen, vilket ibland medförde att sjuksköterskans ord inte var tillräckliga 

och familjer lämnas oroliga (Pearson, 2013; Hendriks-Ferguson, et al., 2015). 

Sjuksköterskorna menar att alla familjer är olika, en del vill vara tysta och ensamma och 

en del familjer vill prata om sina känslor (Pearson, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att 

de ibland fick agera som barnets och familjen advokat, att finna lösningar på problem 

och vara uppfinningsrik och arbeta för barnets bästa samt balansera vården 

(Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017). Sjuksköterskorna upplever ibland 

obehagliga incidenter i form av konflikter i familjen och där ilska ibland blev riktade 

mot sjuksköterskorna, de upplever att situationen kunde bli olustig och menar att 

sjuksköterskorna inte är föräldrarnas äktenskapsrådgivare (Reid, 2013). 

 

 

3.6 Svårigheter och utmaningar 

Sjuksköterskorna i Pearson, (2013) studien tyckte att det saknades en plan förknippade 

med den vård och åtgärder som var passande, vilket gjorde de kände sig oroliga över 

vilka åtgärder som skulle utföras vid vissa olika symtom samt vilket slags stöd som var 

lämpligast till barnet och familjen vid sidan av den kliniska omvårdnaden. En utmaning 

som sjuksköterskor upplevde var att samordna och upprätthålla en vårdplan, speciellt när 

det var stor omsättning på personal samt på grund av skiljaktiga regler. Sjuksköterskorna 

menar att olika vårdmiljöer har olika regler (Reid, 2013). Sjuksköterskorna kände sig 

begränsade i att delta i beslut gällande barnens död, de kunde inte ha intellektuell eller 

moralisk frihet att agera i särskilda situationer eller beslut utan att känna sig hotad av 

lagar och regler (Souza, et al, 2013). Sjuksköterskorna i Chong & Abdullah, (2017) 

menar att det är stor skillnad på vuxen och pediatrisk palliativ vård, tids- och 

resursbristen var ett stort faktum som sjuksköterskorna kände av i sitt arbete, då de inte 

hade tiden att åka hem till familjer och följa upp efter barnets bortgång, resursbrister 

kommunalt samt inom arbetsplatsen upplevde sjuksköterskorna drabbade familjerna i 

form av bristande stöd, och ansåg att vikten av att läkarna gjorde hembesök med 

information till familjen är stor. Tvister med ansvariga för budgeten vid inköp och 

finansiering av förnödenheter och upprätthållande av hälsoutrustning var en annan 

frustrerande utmaning för sjuksköterskorna (Reid, 2013). 
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3.7 Utbildning och handledning 

De nyutbildande sjuksköterskorna upplevde en saknad av erfarenheter om vad som ska 

hända i samband med de olika palliativa symtomen, vid smärt- och symptomlindring 

samt i dödsprocessen, hur sjuksköterskorna kunde förbereda familjen och gå tillväga 

efter barnets bortgång med hänsyn till familjen. Osäkerhet som ibland uppstod hos 

nyutbildade sjuksköterskorna när föräldrarna ställde avancerade sjukdomsfrågor, detta 

var väldigt frustrerande för sjuksköterskorna som ansåg att detta berodde på brist av 

erfarenhet av barnets sjukdom i ett senare stadie och eller en brist på deras erfarenhet av 

palliativ vård. Sjuksköterskorna menade att det var för lite palliativ vård i 

grundutbildningen för sjuksköterskor och den erfarenheten sjuksköterskorna fick som 

student var vid kliniska placeringar eller via personliga erfarenheter. Sjuksköterskorna 

menar att mer erfarenhet i utbildningen skulle finnas i form av fler kliniska placeringar i 

palliativa vårdformer. Sjuksköterskorna menar att i form av vidareutbildningar ges en 

bättre förståelse för dessa olika symtomen i den typ av sjukdom som barnet har 

(Pearson, 2013; Hendricks-Ferguson, et al., 2015; Chong & Abdullah, 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var för lite teoretisk kunskap i att hantera barnen och 

familjen i dödsprocessen, vilket gjorde att de kände sig osäkra och det hände att 

sjuksköterskor snabbt bytte yrke (Souza, et al, 2013). Nyutbildade sjuksköterskorna 

upplevde handledning på arbetsplatsen som mycket positivt, att följa med och se en 

erfaren sjuksköterska utföra sitt jobb gav dem en trygghet i sin roll som blivande 

självständig sjuksköterska. Att via handledaren få utbildning, vägledning och stöd i att 

ta hand om barnet vid akuta situationer, lära sig känsliga samtalsmetoder med barnet 

och familjen, omvårdnadsstrategier och en helhetssyn av vårdandet, få erfarenhet av att 

dela med sig av sina känslor och vikten av samtal med medarbetare efter att ett barn 

avlidit. Speciell erfarenhet kring barnets närmande död var väldigt viktigt för 

nyutbildade sjuksköterskor, känslan av att känna sig lämnad med döden minskade när 

det fanns en handledare som vägvisare. Erfarna sjuksköterskor kunde känna igen 

symptom i den terminala fasen och var bättre på att samtala och ta upp svåra besked 

med familjen, bemöta deras reaktioner, samordna stunder av fysisk, psykisk ömhet och 

närhet mellan barn och föräldrar för att skapa fina minnen och meningsfullhet. Ett slags 

ramverk underlättade för nyutbildade sjuksköterskor medan erfarna sjuksköterskorna 

behövde ett mer individualiserat stödprogram, erfarenheten ökade säkerheten och 

självkänslan för sjuksköterskorna i att samtala om svåra ämnen och bemöta familj med 

svåra besked och situationer (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017). Det 
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finns delade meningar mellan deltagarna i Pearson, (2013) studien en deltagare menar 

att sjuksköterskan inte hade kunnat arbeta med den typen av vård om det inte vore för 

de äldre och erfarna sjuksköterskornas stöd och känner att många erbjuder sitt stöd, 

medan en annan deltagare kände att denne inte hade något stöd från vårdteamet alls. 

 

 

3.8 Att finna mening i sjuksköterskornas arbete 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick så mycket i utbyte av relationen med barnen, de 

menade att barnen gav så mycket tillbaka och lärde sjuksköterskorna massor 

(Ångström-Brännström, et al., 2014; Curcio, 2017). Sjuksköterskorna i Souza, (2013) 

ansåg att få barnens uppskattning fick dem att fortsätta gå till jobbet trots deras låga 

löner. Sjuksköterskorna upplevde att barnen gav dem inspiration samt att oförklarliga 

under kunde ske på arbetsplatsen, t.ex. då en del barn faktiskt kunde återhämta sig eller 

börja gå. Sjuksköterskorna lärde sig mycket av barnen och menade att barnen gav 

inspiration och gjort dem till bättre vårdare. Barnens leenden trots svår sjukdom och 

död samt deras personlighet kunde etsa sig fast i sjuksköterskornas minne och de log av 

bara tanken på barnet långt efter deras bortgång. Att barnen kunde vara glada och le 

ända in i det sista inspirerade sjuksköterskorna, som blev starkt berörda och fick en 

känsla av beundran över hur barnen och familjen kämpade på trots palliativ sjukdom. 

Sjuksköterskorna växte som människor genom att vårda barnen och motiverade av 

upplevelsen hur viktiga deras insatser var (Curcio, 2017). Sjuksköterskorna kände sig 

fullständiga när de lyckats ge en värdig vård till barnen och fått uppskattning för 

omvårdnaden, sjuksköterskorna tyckte det fanns ingen bättre känsla än att ha gett den 

bästa vården som möjligt ända till slutet (Souza. 2013). Sjuksköterskorna i Ångström 

Brännström, et al., (2014) upplevde att det var mycket lek och positiv miljö trots att det 

var så väldigt sjuka barn där på vårdavdelningen. Trots sjuksköterskornas fysisk 

utmattning så var det meningsfullt att hjälpa barnen och familjen, vilket fick 

sjuksköterskorna att känna sig betydelsefull och lite som en ängel som fanns där för 

barnets och familjens bästa (Chong & Abdullah, 2017). Sjuksköterskorna älskade sitt 

jobb och att få vara där för barnen (Curcio, 2017). 

 

 

 



 

28 

 

3.9 Metodologiska aspekt - urvalsmetod 

Varierande urvalsmetoder användes i artiklarna (se bilaga 3). En artikel använde sig av 

ändamålsenligt urval (Stayer & Lockhart, 2016). En artikel använde sig av nätverkande 

för att nå ut till sjuksköterskor inom relevant yrkesområde, bekvämlighetsurval urval i 

kombination med snöbollsurval för att få tag i frivilliga deltagare som matchade 

inklusionskriterierna (Curcio, 2017). Inte-sannolikhetsurval, en typ av 

bekvämlighetsurval användes i en artikel (Pearson, 2013). Resterande utvalda artiklarna 

nämner inte typen av urvalsmetod, men beskriver tillvägagångssättet. I fem av artiklarna 

söktes frivilliga deltagare från tre olika vårdinrättningar (Chong & Abdullah, 2017; 

Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; Hendricks-Ferguson, et al., 2015; 

Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). Tre artiklar använde sig av frivilliga deltagare 

från en och samma vårdinrättning (Ångström-Brännström, et al., 2014; Soares, et al., 

2014; Reid, 2013). Souza et al (2013) använde sig av frivilliga deltagare med erfarenhet 

av palliativ pediatrisk vård från ett och samma sjukhus. I bilaga 2 finns ett flödesschema 

över urvalsmetoden. 

 

 

3.10 Metodologisk aspekt - datainsamlingsmetoder 

Semistrukturerade intervjuer med en deltagare i taget användes i sex av artiklarna 

(Curcio, 2017; Chong & Abdullah, 2017; Reid, 2013; Pearson, 2013; Soares, et al., 

2014; Souza, et al., 2013). Fokusgruppsintervjuer med semistrukturerade frågor 

användes i tre av artiklarna (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; 

Hendricks-Ferguson, et al., 2015; Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). Två studier 

använde sig av bandinspelade semistrukturerade intervjuer samt fältnoteringar 

(Ångström-Brännström, et al., 2014; Stayer & Lockhart, 2016). I bilaga 3 finns ett 

flödesschema över datainsamlingsmetoden. 
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4 Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat  

Syfte att beskriva sjuksköterskornas upplevelser att vårda barn som är i behov av 

palliativ omvårdnad och vilka urvals - och datainsamlingsmetoder har använts i de 

genomförda studierna. Det framkom att sjuksköterskorna kände att de hade en moralisk 

plikt att närvara och underlätta för barnen och familjerna. Sjuksköterskorna ställdes 

inför svåra känslomässiga och etiska svårigheter och utmaningar och känslor som, 

osäkerhet och frustration när de kände att de inte hade den erfarenhet eller tillräcklig 

utbildning att hantera de olika situationerna som kunde uppstå. Känslomässiga 

påfrestningar vid ett barns död att vägleda och stötta familjen. Krävande utmaningar när 

föräldrarna ville utföra livsuppehållande åtgärder trots att det inte var det bästa för 

barnet. Svårigheter att få barnens tillit och etablera en relation när föräldrarna försökte 

skydda och dölja sanningen för barnen. Föräldrarnas mående bidrog till en trygghet och 

en tillit som var av betydelse för barnets mående. Forskarna använde sig av 

ändmålsenligturval och bekvämlighetsurval för att få deltagare till sina studier, semi-

strukturerade intervjuer samt fältstudier för informationsinsamling. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskornas känslomässiga påverkan 

I åtta artiklar beskrevs att sjuksköterskorna upplevde blandade känslor kring sitt arbete 

med palliativa barn och att sorgen var extra stark. Ett känslomässigt krävande och 

utmanande arbete. Känslor som hjälp- och hopplöshet, frustration, ilska, sorg, 

skyldighet, försummelse och osäkerhet, stor fysisk och psykisk stress samt funderingar 

hur de skulle hantera sina egna känslor upplevdes av sjuksköterskorna (Curcio, 2017; 

Pearson, 2013; Reid, 2013; Souza et al, 2013; Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013; 

Stayer & Lockhart, 2016; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; 

Ångström-Brännström, et al., 2014). Detta tas även upp i Foster & Hafis, (2015) studie 

att stress och fysisk påverkan är vanligt bland sjuksköterskor som utför omvårdnad och 

ger stöd till palliativa barn och deras familjer, sjukskrivningar och stressymptom som 

ökad nervositet, sömnstörningar och huvudvärk samt magproblematik är vanligt. 

Speciella etiska dilemman framkom i fyra artiklar som orsakade svårigheter, utmaningar 
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och känslor av medlidande och empati med barnen. Känslomässigt betungande när 

föräldrarna ville utföra återupprepade livsuppehållande behandlingar som endast enligt 

sjuksköterskorna resulterade en utdragen dödsprocess, onödig smärta och lidande för 

barnen (Reid, 2013; Cursio, 2017; Pearson, 2013; Stayer & Lockhart, 2016). Det 

betonas även i Morgan, (2009) studie att sjuksköterskorna kan drabbas av svårigheter 

med motstånd och utmaningar medans de vårdar barn och deras familjer, etiska och 

sedliga svårigheter kan få sjuksköterskorna att känna hjälplöshet och frustration. I 

Curcio, (2017) resultat beskrevs det att sjuksköterskorna kände empati och sorg med 

barnet och familjen, barn ska få vara friska få leka och ha möjlighet att uppfylla sina 

drömmar och mål i livet, något dessa barn aldrig får en chans till. Detta styrks av 

Morgan, (2009) som menar att alla har sin levnadstid i våran livscykel. men när ett barn 

dör inriktar sig den fel och onaturligt, barn är våran framtid och bara tanken på att ett 

barn skulle avlida före sina föräldrar är olidlig. I Chong & Abdullah, (2017); Stayer & 

Lockhart, (2016); Hendrickson-Ferguson, et al., (2015) resultat framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att yrket inte blev lättare, men genom att lära känna sig 

själva och hur de skulle hantera sina känslor och reaktioner. 

 

4.2.2 Känslomässig hantering och coping 

Två artiklar belyser att Sjuksköterskor är också människor med känslor och det är 

viktigt att komma ihåg att de inte fixade allt, (Pearson, 2013; Chong & Abdullah, 2017). 

Resultatet i sex studier betonar en stor betydelse som värderades högt av 

sjuksköterskorna, genom att samtala och dela tuffa händelser, ventilera känslor med sina 

kollegor, få vägledning och klinisk reflektion. så fick sjuksköterskan kraft och stöd med 

sitt känslomässigt krävande arbete, känna sig tryggare i sig själva och få erfarenhet i att 

hantera sina känslor bidrog till en bättre omvårdnad för barnen. (Tringali, Lauro-Grotto 

& Papini, 2013; Stayer & Lockhart, 2016; Pearson, 2013; Hendricks-Ferguson, et al., 

2015; Curcio, 2017; Reid, 2013). Detta styrks av Foster & Haiz, (2015) som också tar 

upp ämnet, att söka stöd och dela med sig av sina erfarenheter och kunskap samt 

reflekterar med sina kollegor är den vanligaste copingstrategin, det ger en känsla av 

minskad stress och ett förbättrat självförtroende bland sjuksköterskorna. 

I Curcio, (2017); Hendricks-Ferguson, et al., (2015) studie tas det upp att det var av stor 

vikt att sjuksköterskorna skulle vara måna om sig själva, försöka ha distansering till 
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arbetet och debriefing både före och efter ett barns död för att skydda sig själva och att 

ha förmågan att orka med yrket. Sjuksköterskorna Reid, (2013) beskriver att medvetna 

övningar och sakkunnigstöd användes som copingstrategier. 

 

 

4.2.3 Det döende och avlidna barnet 

I två artiklar beskrev sjuksköterskornas upplevelser av att barnen oftast var medvetna 

om sin situation och kunde se helheten samt vem som har accepterat döden eller inte, 

barn kan vara rädda för döden och det är av stor vikt att respektera, lyssna på barnet 

samt ge uppmärksamhet, stöd och visa ömhet (Curcio, 2017; Stayer & Lockhart, 2016). 

I Ångström-Brännström, er al., (2014) framkom det att när en relation etablerats mellan 

barnet och familjen resulterade det i att sjuksköterskorna lättare kunde läsa av barnens 

vilja och önskningar samt hantera barnens smärta. I resultatet i Tringali, Lauro-Grotto & 

Papini, (2013); Chong & Abdullah, (2017) visade på att det var en balansgång mellan 

att smärtlindra och sedera barnen, då barnen har en fruktansvärd smärta och ångest, eller 

hålla barnet medvetet och få mer tid med sin familj och samtidigt en rädsla för att 

barnen skulle avlida under medvetslösheten skulle medföra att föräldrarna ansåg det 

som en aktiv dödshjälp. Smärtlindring och göra sitt bästa för att lindra barnens lidande 

att få en smärtfri och fridfull vård ända fram till dödsögonblicket var viktigt för 

sjuksköterskorna, en betungande känsla av hopplöshet infanns sig bland 

sjuksköterskorna när inte barnens smärta eller lindring av symtom kunde kontrolleras, 

något som även framkom i Curcio, (2017); Hendrickson-Ferguson, et al, (2015); 

Pearson, (2013); Stayer & Lockhart, (2016); Souza, et al, (2013). Detta visar på ett 

samband med en av de fyra hörnstenarna som en god palliativ vård som är framtagen 

utifrån vård och människoprincipen som socialstyrelsen, (2013); SOU, (2001:6): Strang, 

(2012); Thulesius, (2016) beskriver som lindring av svåra symtom som smärta och 

lidande. Lidande är en personlig upplevelse och påverkar människor olika menar 

Travelbee (Kirkevold, 2000). Vilket även styrks i en annan studie av Hendricks-

Ferguson, et al., (2015) som menar att en effektiv och noggrann behandling av symtom 

är avgörande för att garantera bekvämlighet och en god livskvalitet för barn, en god och 

effektiv symtombehandling infinner ett välmående på både psykiska, fysiska och sociala 

samt spirituella plan. Travelbee menar att en mellanmänsklig relation innefattas av 

omvårdnaden där sjuksköterskan hjälper patienten och familjen att finna en mening och 
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understödja hopp (Alligood,2018: Kirkevold, 2000). I resultatet i Hendricks-Ferguson, 

et al., (2015) framkom det att föräldrarnas skiftande reaktioner gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig i samband med barnens död en osäkerhet i att samtala och 

ge stöd till familjen. Ett viktigt tillvägagångssätt för sjuksköterskorna var att göra ett så 

godhjärtat omhändertagande och visa respekt för barnets kropp efter barnets död 

 

4.2.4 Familjen 

I sju artiklar tas sjuksköterskans upplevelser med familjen upp Ångström - Brännström, 

et al., (2014); Souza, et al, (2013) beskriver att sjuksköterskorna upplevde att genom att 

se till föräldrarnas mående skapade en trygghet och tillit ge stöd till föräldrarna 

resulterade i ett välmående hos barnen och ett lugn ända till slutet. Tringali, Lauro-

Grotto & Papini, (2013) menade att det främjar en värdig vård genom att ta hänsyn till 

föräldrarna. Hendricks-Ferguson, et al., (2015); Stayer & Lockhart, (2016); Curcio, 

(2017); Pearson, (2013) betonar att sjuksköterskorna ansåg att det var av stor vikt i 

deras arbete att visa familjen ett stort engagemang och skapa ett stillsamt avslut vid ett 

barns bortgång som möjligt, som gav sjuksköterskorna en känsla av fridfullhet och ett 

värdigt avslut ansåg sjuksköterskorna var centrala delar i omvårdnaden. Att förstå och 

stötta familjer med olika religiösa och kulturella övertygelser var väldigt viktigt för 

sjuksköterskorna framkom det i Person, (2013). Vilket även betonas av Wiener, et al., 

(2013) som menar att i dagens växande mångkulturella samhälle kan det vara en svår 

uppgift att tillhandahålla en god och kvalificerad omvårdnad, då människor har olika 

livserfarenheter, språk och religiösa övertygelser och annan grundsyn på sjukvård och 

omvårdnad. Curcio, (2017) beskriver även att sjuksköterskorna upplevde att variationen 

på nivån av stödet till familj kunde bero på hur länge barnen vårdats och hur väl 

sjuksköterskorna kände till barnet och föräldrarnas historia och personligheter. En 

sjuksköterska i Lindley, et al., (2016) beskriver att det finns inget mer deprimerande och 

förkrossande än att bevittna en förälders obeskrivliga sorg. 

 

4.2.5 Kommunikation 

I alla elva utvalda artiklar togs ämnet kommunikation upp. Kommunikation anser 

omvårdnads teoretikern Joyce Travelbee vara ett av de viktigaste begreppen (Alligood, 

2018; Kirkevold, 2000). Terapeutisk lek framkom i Soares, et al., (2014); Chong & 
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Abdullah, (2017); Ångström-Brännström, et al., (2014) ansågs vara ett bra 

relationsetablerande hjälpmedel för sjuksköterskorna samt ett hjälpmedel at minska 

barnens stress och öka barnens tilltro till sjuksköterskorna.  I resultatet i Chong & 

Abdullah, (2017); Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, (2017) framkom det 

känslor av , empati, frustration och en utmaning hos sjuksköterskorna då föräldrar ville 

skydda och dölja sanningen om döden för barnen, och många obekväma situationer som 

sjuksköterskorna hamna i vid samtalen, då det framkom i Curcio, (2017); Tringali, 

Lauro-Grotto & Papini, (2013) hände det att barnen ville prata i enrum med 

sjuksköterskorna och ställa frågor om sin situation vilken uppstod ett dilemma för 

sjuksköterskorna och en känsla av uppgivenhet och svek mot föräldrarna om sanningen 

berättades för barnen. I Reid, (2013); Chong & Abdullah, (2017); Souza, et al, (2013) 

resultat framkom det problematik och svårigheter med överbeskyddande och 

övervakande föräldrar, i att samtal i enrum med barnen om deras tankar och funderingar 

som kunde leda till en etablerad relation och tillit mellan barnet och sjuksköterskan. I tre 

artiklar framkom det att kommunikation med läkarna ansågs som en utmaning för 

sjuksköterskorna och en känsla av frustration, sjuksköterskorna ansåg att läkarna kunde 

var oprofessionella, inte talade klarspråk och det som var väsentligt med barnets 

omvårdnad, det ledde till en känsla av ensamhet när sjuksköterskorna fick efter samtalet 

många frågor av föräldrarna (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; 

Hendricks-Ferguson, et al., 2015; Stayer & Lockhart, 2016). Sjuksköterskorna i 

Pearson, (2013); Hendriks-Ferguson, et al., (2015) upplevde att kommunikation och 

bemöta familjen med dåliga besked, kunde medföra känslor av ångest, osäkerhet i sin 

yrkesroll och var en väldigt svår utmaning många gånger. 

 

4.2.6 Svårigheter och utmaningar 

I fyra studiers resultat framkom det upplevelser av svårigheter och utmaningar i 

sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskorna var begränsade och hade ingen moralisk 

friheten att agera utan att känna sig hotad av lagar och regler (Souza, er al., 2013). 

Sjuksköterskorna i Pearson, (2013) kände sig oroliga då det inte ansågs finnas någon 

tydlig plan på arbetsplatsen, som förknippades med den vård och åtgärder som var 

passande vid de olika symtom och vilket slags stöd som var lämpligast till barnet och 

familjen. Reid (2013) upplevde sjuksköterskorna att den största utmaningen var att 

samordna och upprätthålla en vårdplan, och en känsla av frustration men tvister med 
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ansvariga för budgeten vid inköp. I Chong & Abdullah, (2017) resultat framkom det att 

tids- och resursbristen var ett stort faktum som sjuksköterskorna kände av i sitt arbete. 

 

4.2.7 Utbildning och handledning 

I fyra artiklar Pearson, (2013); Hendricks-Ferguson, et al., (2015); Chong & Abdullah, 

(2017) Souza, et al, (2013) framkom det att nyutbildade sjuksköterskorna upplevde att 

det fanns saknad av erfarenhet och kunskap, som ledde till en känsla av osäkerhet och 

frustration hos sjuksköterskorna vid bemötande av barnen och familjerna vid 

avancerade sjukdomsfrågor. En känsla av att grundutbildningen innefattade för lite 

utbildning i palliativ vård framkom i hantering av smärta och symtom hos 

sjuksköterskorna samt insikten av behovet kring mer utbildning genom fler kliniska 

placeringar och teoretisk kunskap framkom. Enligt socialstyrelsen, (2016) ska 

grundutbildningar för sjuksköterskor innehålla utbildning i palliativ vård och en viktig 

del för kvalitén anses vara kompetensutveckling inom området. Detta stärks av 

resultatet i Bouri, (2017) framkom det bevis på att utbildningsprogram kan påverka 

sjuksköterskornas inställning till döden, att öka den positiva och minska den negativa 

inställningen kan vara en inverkan på sjuksköterskorna via utbildning, med anpassat 

innehåll och metoder i utbildningen kan sjuksköterskornas rädsla för döden minska och 

inge en acceptans runt döendet och döden för sjuksköterskorna. Men enligt 

socialstyrelsen, (2006) är palliativ vård inom sjuksköterskeutbildningen inget prioriterat 

ämne. Handledning av erfarna sjuksköterskorna på arbetsplatsen belyste i Montgomery, 

Sawin & Hendricks-Ferguson, (2017) resultat, något som nyutbildade sjuksköterskor 

uppskattade och upplevde som positivt, det fick sjuksköterskorna att känna sig tryggare 

i sin yrkesroll. 

 

4.2.8 Att finna mening i sjuksköterskans arbete 

I fyra artiklars resultat belystes och lyftes fram positiva aspekterna i sjuksköterskornas 

arbete med palliativa barnen och deras familjer. I Ångström-Brännström, et al., (2014); 

Curcio, (2017) framkom det att sjuksköterskorna lärde sig massor och fick mycket i 

utbyte av barnen, barnen gav sjuksköterskorna en känsla av inspiration och beundran 

över hur trots sin sjukdom kämpade på, barnens leenden och glada miner följde med 
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under långtid och fick sjuksköterskorna att le bara av tanken på barnen. I Souza, (2013) 

resultat belystes att Sjuksköterskorna ansåg att deras lön var låg men en känsla av 

barnens uppskattning fick sjuksköterskorna att stanna kvar och fortsätta med sitt arbete, 

för den bästa känslan hos sjuksköterskorna var en känsla av fullständighet och det fanns 

ingen bättre känsla än att ha gett en värdig vård till barnen. I en artikel framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att trots sin fysiska utmattning som arbetet kunde resultera i, 

ingavs en känsla av meningsfullhet och att sjuksköterskorna var betydelsefulla för 

barnen och familjerna (Chong & Abdullah, 2017).  

 

4.2.9 Metodologiska aspekt - urvalsmetod 

I resultatet i denna litteraturstudie användes elva vetenskapliga artiklar, samtliga artiklar 

var av kvalitativ ansat för att författarna ville belysa sjuksköterskornas upplevelser och 

enligt Polit & Beck (2017) har kvalitativa studier en förmåga att kartlägga erfarenheter 

på ett mer djupgående och detaljerat sätt än vad kvantitativa har. Författarna har 

granskat artiklarnas urvalsmetod och varierande urvalsmetoder har använts i artiklarna. 

Författarna i Stayer & Lockhart, (2016) artikeln använde sig av ändamålsenligt urval. 

Ändamålsenligt urval används när forskarna ska exempelvis studera ett speciellt ämne 

eller göra en behovsbedömning, forskarna kan via denna urvalsmetod välja och besluta 

vilka som får delta i studien, deltagare som är kunniga och experter på frågorna och det 

område som ska studeras (Polit & Beck, 2004). I Curcio, (2017) artikeln använde sig 

författarna av ett nätverkande snöbollsurval för att nå ut till sjuksköterskor inom 

relevant yrkesområde, för att få tag i frivilliga deltagare som matchade 

inklusionskriterierna. Enligt Polit & Beck, (2004) är snöbollsurval som även kan 

benämnas som ett nätverk- eller kedjeurval som är en under grupp i bekvämlighetsurval, 

och används när det är människor som ska studeras med egenskaper som på annat vis 

kan vara svåra att identifiera för forskarna, denna typen av urval är passande då 

deltagare tipsar och rekommenderar studien till andra personer med liknande 

egenskaper som bedöms ha betydelse för studien. Författarna i Pearson, (2013) studie 

använde sig av bekvämlighetsurval. Polit & Beck, (2004) beskriver att 

bekvämlighetsurval är en av tre primära metoder i ett Icke-sannolikhetsurval. Det 

innebär att forskarna tar personer som är mest tillgängliga och frivilligt att delta i 

studien. Dessa personer som deltar oftast urskiljer sig från populationen som studeras. I 
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en blandad population utgör detta en stor risk för fördomar. Icke-sannolikhetsurval är 

den svagaste formen av urval och det är inte troligt att denna urvalsmetod kan framställa 

en noggrannare och lämpligare analys än ett sannolikhetsurval. Trots detta är 

bekvämlighetsurval den mest vanligt förekommande urvalet i många forskningar inom 

kunskapsområden som exempelvis omvårdnad (ibid). Enligt Polit & Beck, (2017) är 

den urvalsmetoden den mest kostnadseffektiva och tidsbesparande metoden. I åtta 

utvalda artiklarna nämns inte urvalsmetoden, men beskriver tillvägagångssättet, enligt 

Polit & Beck, (2017) ska för att öka trovärdigheten i studien finnas en tydlig 

beskrivning och redogörelse av vilken metodförfattarna har använt sig av i sina studier. 

I fyra av artiklarna söktes frivilliga deltagare från tre olika vårdinrättningar (Chong & 

Abdullah, 2017; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; Hendricks-

Ferguson, et al., 2015; Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). Polit & Beck, (2017) 

menar att användandet av olika vårdinrättningar är ett enkelt sätt att få ett så 

förhållandevis bra, yttre trovärdighet som möjligt till resultat i det ämne som studeras. 

Souza, et al., (2013) använde sig av frivilliga deltagare med erfarenhet av palliativ 

pediatrisk vård från ett och samma sjukhus. Tre artiklar använde sig av frivilliga 

deltagare från en och samma vårdinrättning (Ångström-Brännström, et al., 2014; 

Soares, et al., 2014; Reid, 2013). Att använda deltagare från en och samma avdelning 

eller ett och samma sjukhus kan tolkas som bekvämlighetsurval. Att använda deltagare 

från olika avdelningar är enligt Polit & Beck, (2017) bättre och ger en större yttre 

trovärdighet än att använda deltagare från en och samma vårdavdelning, då personalen 

kan ha sin speciella kultur som ger fördomar och en icke yttre validitet i resultat. 

Frivilliga deltagare används troligen när forskarna behöver ha tänkbara deltagare och 

detta är ett sätt att få deltagarna att själva träda fram och identifiera sig som deltagare 

(Polit & Beck, 2004). 

 

4.2.10 Metodologisk aspekt - datainsamlingsmetod 

De elva utvalda och använda vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetod har 

granskats och semistrukturerade intervjuer med olika inriktningar har använts. 

Semistrukturerade intervjuer med en deltagare i taget har använts i sex utvalda 

artiklarna (Curcio, 2017; Chong & Abdullah, 2017; Reid, 2013; Pearson, 2013; Soares, 

et al., 2014; Souza, et al., 2013). Semistrukturerade intervjuer används när forskare vill 

studera ett specifikt ämne och vet vilka frågor som önskas bli besvarade. Ett skriftligt 
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formulär med bestämda frågor förbereds, som sedan ställs till deltagarna och processen 

för den som intervjuar, exempelvis forskaren blir då mer strukturerad med detta 

tillvägagångssätt. Under intervjun uppmuntrar forskaren deltagarna att runt varje fråga 

tala fritt med egna ord och om sina upplevelser, med denna teknik kan forskarna 

säkerställer all den information som behövs till studien (Polit & Beck, 

2017).  Fokusgruppsintervjuer med semistrukturerade frågor användes i tre av artiklarna 

(Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2017; Hendricks-Ferguson, et al., 2015; 

Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2013). Fokusgruppsintervjuer har enligt Polit & Beck, 

(2017) blivit mer populär vid studier av hälsoproblem, intervjun är mer planerad och 

deltagarna blir guidad av forskaren genom diskussionen. Det finns förslag av flera 

författare att den bästa möjliga gruppstorleken är sex till tolv deltagare. Genom en 

guidad diskussion kan forskaren använda gruppens kraft att få så välförsedd information 

på ett sparsamt sätt. Deltagarna kan känna sig mer bekväma med att beskriva sina 

upplevelser i en grupp med deltagare som delar en liknande bakgrund som deras egen. 

I två av studierna (Ångström-Brännström, et al., 2014; Stayer & Lockhart, 2016) 

använde sig forskarna av bandinspelade semistrukturerade intervjuer samt fält 

noteringar. Enligt Polit & Beck, (2017) så är fältstudier både reflekterande och 

beskrivande, som berättar och redogör om vad som händer på verksamhetsområdet. 

Studien får en bredare undersökning och en mer tolkande, än vid ett enkelt register över 

händelser. En inviduell intervju mellan forskaren och en deltagare, trots att den anses 

ofta vara en bekostad metod, så är det den bästa metoden för att samla 

undersökningsdata för den kvalitativa informationen som den personliga intervjun ger. 

Den anses som en bekostad metod för att det krävs omfattande planering och 

förberedelser samt tar mycket arbetstid från deltagaren och forskaren. En viktig vinst 

med denna metod är att deltagarna hellre tackar ja till medverkan av studien och 

intervjun än att avböja när intervjun blir mer personlig (Polit & Beck, 2004). 

 

 

4.3 Metoddiskussion  

Författarna till denna föreliggande litteraturstudie valde att använda en beskrivande 

design till studien, med syfte att kartlägga sjuksköterskans upplevelser att vårda barn i 

behov av palliativ omvårdnad samt beskriva urvalsmetod- och datainsamlingsmetoder i 

samtliga elva valda vetenskapliga artiklarna. Detta anses som en styrka då enligt Polit & 

Beck, (2004) är en litteraturöversikt ger en bra grund för att bygga ny kunskap på, och 



 

38 

 

datainsamlingen brukar bedrivas skickligt innan informationen samlas in och 

presenteras i kvantitativa studier. En deskrivande design valdes för att enligt Polit & 

Beck, (2017) utgör innehållet ett redan existerande och kritiskt sammanställt 

forskningsresultat inom området. En styrka anses av författarna att Samtliga elva valda 

och granskade vetenskapliga artiklarna har en kvalitativ design, enligt Polit & Beck, 

(2017) har dessa en förmåga att kartlägga erfarenheter på ett mer djupgående och 

detaljrikt sätt jämfört med vetenskapliga artiklar som har en kvantitativ design. En 

beskrivande teori har en viktig funktion i kvalitativa studier och forskarna arbetar ofta 

för att begreppsmässigt förbättra redan existerande observationer som ska studeras. 

Kvalitativa forskare utgår vanligtvis från urvalet av ett bredare problemområde till 

utvecklingen av specifika frågor som är påverkbar för empirisk granskning (Polit & 

Beck, 2004). Vid artikelsökningen använde författarna databaserna Cinahl och PubMed, 

författarna ansåg att eftersom ämnet omvårdnad skulle studeras var det en styrka i 

arbetet att använda Cinahl och PubMed som enligt Polit & Beck, (2017) inriktar sig och 

har ett brett omvårdnadsforsknings område. Cinahl är en viktig elektronisk databas, som 

i princip innefattar alla referenser inom omvårdnad och sammanbinder sig med 

hälsotidskrifter, avhandlingar, valda konferenshandlingar och böcker inom omvårdnad 

och sammanbinder hälsoområden (Polit & Beck, 2004). PubMed innehåller databasen 

MEDLINE, som innefattar 5000 stycken medicinska, hälso- och omvårdnads tidskrifter 

med information från mitten av 1960-talet och vem som helst i världen kan söka och få 

tillgång till informationen. MEDLINE använder sig av ett kontrollerat ordförråd som 

benämnds MeSH, som innehåller ett artikelregister och erbjuder en sammanhängande 

metod för att hämta information om ett begrepp, men som kan använda begreppet i 

olika termer (Polit & Beck, 2017). En styrka var att författarna använde sig i en sökning 

av sökordet (subject). Polit & Beck, (2017) menar att det är ett sätt för författarna att få 

fram kodade artiklar inom det relevanta ämnesområdet. Författarna använde sig av 

booleanska söktermer i Sökordkombinationen, (AND) och (OR) användes och anser 

vara en styrka av författarna då, Polit & Beck, (2017); Willman, et al., (2016) menade 

att genom att använda sig av booleanska söktermer framkommer artiklar som är mer 

relevanta i den specifika sökningen. Med hjälp av trunkering* i sökningen hjälper 

databasen till med förslag i sökningen och är den vanligaste sökning formen, Willman, 

et al., (2016). Det var något som författarna ansåg vara en styrka och använde sig av 

sökformen till hjälp i två av sökningarna i Cinahl, med sökorden Nurs* och Pediatric or 

Child* samt Pediatric care Artiklarnas resultat delades upp och färgkodades efter olika 
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teman, vilket var en styrka för författarna och enligt Willman, et al, (2016) är detta ett 

bra sätt att kunna separera skillnader och likheter på ett så objektivt och strukturerat sätt 

som möjligt För att exkludera den minsta barngruppen som exempelvis neonatalvård 

valdes barn mellan 6–12 år som en inklusionskriterie, en styrka med denna begränsning 

var att författarna kunde fokuserade, på sjuksköterskornas upplevelser vid vård av de 

äldre barnen, en svaghet kan vara att författarna fått ett begränsa informationsunderlag 

till litteraturstudien. Författarna exkluderade artiklarna som inte var publicerade mellan 

år 2013–2018, en styrka som författarna anser vara att informationen om den senaste 

forskningen kan sammanställas, en svaghet är att artikel utfallet blev begränsat i antal. 

En begränsning som författarna använde sig av var att artiklarna skulle vara publicerade 

på engelska, en svaghet i detta var att författarna inte har engelska som modersmål, men 

ansåg ändå kunna behärska engelsk skrift på ett tillfredställande sätt. En annan 

begränsning som författarna använde var att artiklarna skulle finnas tillgängliga via 

biblioteket på högskolan i Gävle, att få tillgång till en del relevanta artiklar endast 

genom att hyra eller köpa artikeln mot en kostnad ansågs av författarna vara en svaghet. 

 

 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Denna litteraturstudie bidrar till en ökad medvetenhet av känslomässiga svårigheter och 

utmaningar inom palliativ vård med barn som sjuksköterskorna kan stå inför, samt de 

olika copingstrategier för att hantera situationerna som kan uppstå, att finna en mening 

och känna sig betydelsefulla. Att se till föräldrarnas mående bidrar till en ökad trygghet 

och tillit hos barnen och bidrar till en etablera en god relation mellan sjuksköterskan, 

barnet och familjen. För att se till barnens behov i livets slutskede och ge den bästa 

omvårdnaden som möjligt för barnen behöver sjuksköterskorna handledning och 

utbildning i att hantera olika palliativa symtomen. Kunskap i kommunikation för att 

kunna bemöta och etablera en god relation och en tillit till barnet för att kunna ge rätt 

stöd till barnet samt familjen. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Författarna i denna litteraturstudie har redovisat att flera studier visar på att 

sjuksköterskorna blir personligt känslomässigt påverkade. Att sjuksköterskorna anser att 

grundutbildningen innefattar för lite utbildning i palliativ vård, författarna anser att det 
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saknas och behövs mer forskning inom vikten av palliativ utbildning för 

sjuksköterskorna, hur hantering av deras känslomässiga påverkan. Vikten av strategier 

och tydliga riktlinjer för att hjälpa sjuksköterskorna att underlätta samt hantera sina 

känslor, i detta känslomässigt påfrestande arbete med denna unika patientgrupp. 

Författarna anser att det även saknas forskning i anknytning till hälsa, mående samt 

sjuksköterskans upplevelser kring de palliativa barnens syskon. 

 

 

4.6 Slutsats 

Att alla sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård för barn blir känslomässigt 

påverkade är oundvikligt. Vanliga förekommande känslor hos sjuksköterskorna är 

osäkerhet, starka känslor av empati och medlidande för barnen. Handledning på 

arbetsplatsen stärkte sjuksköterskorna i sin yrkesroll samt i bemötande med barnen och 

deras familjer. Tydliga riktlinjer och att samtala och dela med sig av känslomässiga 

tankar med kollegorna gav sjuksköterskorna styrka och stöd att fortsätta med sitt arbete. 

Ökade erfarenheter bidrar till att sjuksköterskorna lär sig hantera sina egna känslor. 

Behovet av mer utbildning i palliativ vård inom grundutbildningen är önskvärt av 

många sjuksköterskor. Trots sjuksköterskornas fysiska utmattning skapade barnens 

leenden och glada miner en mening och inspiration till att bli en bättre vårdare. 

Sjuksköterskorna kände en beundran över barnen och familjen som trots sjukdomen 

kämpade på, sjuksköterskorna älskade sitt jobb och att få vara där med barnen. 
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Bilaga 1 - flödesschema över urvalsmetod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Bekvämlighets urval 

Beskriver inte urval.  

  

Frivilliga deltagare ifrån tre 

olika vårdinrättningar 

(Pearson, 2013) 

(Chong & Abdullah, 2017; 

Montgomery, Sawin & 

Hendricks-Ferguson, 

2017; Hendricks- 

Ferguson, et al., 2015; 

Tringali, Lauro-Grotto & 

Papini, 2013) 

Bekvämlighetsurval urval, 

kombination med 

snöbollsurval 

(Curcio, 2017) 

 

Beskriver inte urval. 

 

Frivilliga deltagare från en 

och samma vårdinrättning 

 

Ångström-Brännström, el 

at., 2013; Soares, et al., 

2013; Reid, 2013; Souza, 

et al., 2013) 

Ändamålsenligt urval (Stayer & Lockhart, 2016). 
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Bilaga 2 - flödesschema över datainsamlingsmetod 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Semistrukturerade 

Fokusgrupps intervjuer med 

semistrukturerade frågor 

Bandinspelade semistrukturerad 

intervju samt fältstudier 

(Curcio, 2017; Chong & 

Abdullah, 2017; Reid, 

2013; Pearson, 2013; 

Soares, et al., 2014; 

Souza, et al., 2013) 

(Montgomery, Sawin & 

Hendricks-Ferguson, 

2017; Hendrickson-

Ferguson, et al., 2015; 

Trangeli, Lauro-Grotto & 

Papini, 2013) 

(Ångström-Brännström, 

el at., 2014; Stayer & 

Lockhart, 2016) 
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Bilaga 3 - resultatöversiktstabell  
 

Författare 

 

Publikations år 

 

Land 

 

 

Syfte  Resultat 

Chong, L & Abdullah, A., 

(2017). 

Malaysia. 

Var att studera kommunanställda 

sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda palliativa barn i hemmet. 

 

En utmaning för sjuksköterskorna 

att samtala och få barnets tillit, 

skapa en relation, föräldrarna som 

ville dölja sanningen och 

övervakade samtalen. Tonåringar 

uppfattades som mer känsliga, 

lekterapi ansågs vara ett bra 

redskap. En känsla av osäkerhet vid 

avancerande sjukdomsfrågor och 

dosreglering och önskan om mer 

utbildning fanns. Tids- och resurs-

brist var ett faktum. En känsla av 

beundran över barnen som 

kämpade på.  

 

Curcio, D. L., 

(2017). 

USA. 

 

 

Var att studera erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som vårdar döende 

barn. 

 

Det var svårt att inte bli berörda, få 

en stark relation till barnen, känsla 

av empati och en moralisk plikt att 

finnas där för barnen. Ge en värdig 

vård och underlätta lidande var en 

central del i omvårdnaden. 

Känslomässig utmaning när 

livsuppehållande åtgärder utfördes 

trots att detta inte var det bästa för 

barnet och förlängde bara lidandet. 

Självbevarande, sortera känslor och 

vara mån om sig själva var en 

copingstategi för att på ett 

långsiktigt perspektiv orka. 

Sjuksköterskorna älskade sitt arbete 

med barnen, barnens leenden trots 

sjukdomen ingav en känsla av 

inspiration, en slags mening och 

coping för sjuksköterskorna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Hendricks-Ferguson, V-L., 

Sawin, JK., Montogermy, 

K., Dupree, C., Phillips- 

Salimi, R. C., Carr, B., 

Haase, E. J.,  

(2015). 

 USA. 

 

 

 

Var att studera nyutbildade 

sjuksköterskors upplevelser av 

kommunikation i palliativ- och 

terminalvård med barnet och familjen. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

erfarenheten ökade säkerheten, 

självkänslan att samtala. bemöta 

föräldrarna och deras olika 

reaktioner. De erfarna 

sjuksköterskorna upplevdes vara 

bättre på att samordna, skapa fina 

minnen mellan barnet och familjen. 

Erfarna lärde sig känna igen 

symtom i den terminala fasen. 

Kommunikation med föräldrarna 

var en utmaning sjuksköterskorna 

och sjuksköterskorna upplevde att 

de fick agera som barnets advokat, 

många föräldrar försökte skydda 

barnen från vetskapen om döden 

och barnen försökte skydda 

föräldrarna från att bli ledsna.  

Vikten lyftes av att hinna sörja på 

arbetsplatsen och önskade få mer 

tid till att själva sörja. 

 

Montgomery, E. K.,  

Sawin, J. K. & Hendricks-

Ferguson, V,  

(2017).  

USA. 

 

 

Var att undersöka  

erfarna sjuksköterskors 

upplevelser av kommunikation i 

palliativ vård. 

 

Erfarenhet ökade självkänslan och 

säkerheten i samtal och bemöta 

föräldrar, samordna, skapa fina 

stunder mellan barnet och familjen, 

känna igen symtom. Utmaning när 

sjuksköterskan fick agera barnets 

advokat, föräldrar som försökte 

skydda barnen från vetskapen om 

döden, barn som skyddade sina 

föräldrar från sorg. Vikten av att få 

tid till att sörja på arbetsplatsen. 

 

Pearson, H.N.,  

(2013). 

United 

Kingdom. 

 

 

 

 

Var att studera nya 

barnsjuksköterskors erfarenhet av att 

tillhanda håller palliativ vård på ett 

akut sjukhus. 

För låg erfarenhet och utbildning 

skapade en osäkerhet och en 

hjälplöshets känsla och brister i att 

vårda och bemöta, samtala med 

barnen och familjen. 

Sjuksköterskorna önskade mer 

klinisk palliativa erfarenheter via 

grundutbildningen. Stödet från 

kollegorna och debriefing var en 

copingstrateg. 
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Reid, F., 

(2013). 

Scotland.  

 

Var att undersöka upplevelser hos 

barnsjuksköterskor som ger palliativ 

vård till barn och ungdomar i 

samhället. 

 

 

Det var en balansgång i att ge stöd 

och råd till familjen utan att lägga 

sig i för mycket, etniska dilemman 

och en känsla av strävan mellan 

barnets bästa och föräldrarnas vilja 

att ha kvar barnet vid liv. Stor 

omsättning av personal och 

diskussioner med budgetansvariga 

upplevdes som en stor frustration. 

Kommunikation var en utmaning 

då de mycket sällan fick samtala 

ensamma med barnen utan 

övervakande föräldrar. Många 

sjuksköterskor använde som en 

copingstartegi att reflektera över 

sitt arbete och finna lösningar. 

 

Soares, V.A., da Silva, L.F., 

Cursino, E.G. & Goes, F.G.B., 

(2017). 

USA. 

 

 

 

Var att beskriva och analysera 

användning av lek/spel av 

sjuksköterskorna med barn med cancer 

som vårdas palliativt. 

 

Spel och lek är ett positivt sätt att 

använda vid kommunikation med 

barnet, ett hjälpmedel för att 

underlätta, förbereda och förklara 

för barnet vid traumatiska 

behandlingar eller medicinering. 

lek ökar barnets tilltro till 

sjuksköterskan. Terapeutisk lek gör 

barnet mindre upprörd och minskar 

barnens stress. 
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Souza, L., Misko, M., Silva, 

L., Poles, K., Santos, M.,  

Bousso, R.,  

(2013). 

Brasilien. 

 

 

 

Var att studera sjuksköterskors 

upplevelser, för att 

tillgodose och identifiera 

betydelsen av en värdig död 

för palliativa barn. 

 

Det upplevdes att föräldrarna 

bidrog till barnets trygghet, 

välmående, en holistisk vård var 

grundpelaren för en värdig vård. 

Föräldrarnas vilja vid beslut ska 

respektera. Barnen kan vara rädda 

för döden och genom öppna samtal 

med barnen om deras tankar och 

funderingar gav en bättre förståelse. 

Om barnet hade smärta var det 

svårt att förutse en god död för, 

smärtlindring var ett viktigt 

fundament. Tiden mellan barnet 

och familjen var obeskrivligt 

viktigt, familjen skapade en 

trygghet, känsla ett lugn för barnen 

fram till sin död.  

 

Stayer, D. & Lockhart, J.S., 

(2016).  

USA. 

 

 

Var att studera sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda palliativa 

barn med livshotande sjukdomar på en 

intensivvårdsavdelning. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det 

var ett känslomässigt krävande 

arbete att följa barnets på resan mot 

döden. Sjuksköterskor upplevde 

känslor av hopplöshet, frustration, 

ilska och sorg försummelse och 

skyldighet. Känslan av irritation när 

läkarna inte var ärliga. Många 

känslomässigt svåra situationer som 

när föräldrarna vill göra allt för att 

hålla sitt barn vid liv och 

sjuksköterskan ansåg att 

livsuppehållandeåtgärder endast var 

att utsätta barnet för onödigt 

lidande. Behålla ett professionellt 

förhållningssätt trots sorg var 

viktigt. Känslan av stor beundran 

för föräldrarna som vårdade sina 

barn. Sjuksköterskorna upplevde att 

många gånger visste barnen att de 

skulle dö före föräldrarna. 

Kollegorna ansågs vara ett stort 

stöd och uppmuntran som gav en 

meningskänsla och ett driv att 

fortsätta sitt arbete. 
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Tringali, D., Lauro-Grotto, 

R. & Papini, M.,  

(2013).  

Italien. 

 

 

Var att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelse vid terminal sedering av 

palliativa barn. 

Det var en ångestladdat upplevde 

när barnets smärta inte kunde hållas 

på ett värdigt sätt och all barnets 

vakna tid endast innehöll smärta 

och fruktansvärt lidande.  Det var 

en balansgång mellan att sedera 

eller inte, vad som var bäst för 

barnet kontra familjens vilja att ha 

barnet vaket och medvetet. 

Sjuksköterskorna upplevde en 

gemensam rädsla av att sedering 

skulle uppfattas som dödshjälp. 

 

Ångström-Brännström, C., 

Dahlqvist, V., Strandberg, 

G. & Norberg, A.,  

(2014).  

Sweden. 

 

 

 

Var att studera hur en mamma och en 

sjuksköterska upplever tröstande 

åtgärder som hjälpt barnet och 

familjen. 

Sjuksköterskan upplevde att få 

barnets tillit gjorde att en känsla av 

att det gjorde rätt, sjuksköterskan 

beskriver att genom att etablera en 

relation med barnet blev det lättare 

att läsa situationen och kunde 

tillgodo se barnets behov bättre, en 

bra relation till barnet gav mycket i 

utbyte. Stress på arbetsplatsen 

kunde förhindras genom att även ta 

hand om föräldrarna, deras mående 

var gynnsamt för barnets mående. 

Sjuksköterska upplevde att   dela 

känslor med sina kollegor 

värderades högt. Handledning 

upplevde sjuksköterskan som ett 

bra stöd.  
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Bilaga 4 - metodologisköversiktstabell  

 
 

Titel 

Författare 

Publikation 

År 

Land 

Design/an

sats 

Urvalsmetod Undersöknings 

grupp 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalys 

Metod/ 

Innehållsanalys 

Community 

Palliative Care 

Nurses´ 

Challenges 

and Coping 

Strategies on 

Delivering 

Home-Based 

Pediatric 

Palliative Care: 

A Qualitative 

Study. 

 

Chong, L. & 

Abdullah, A., 

(2017).  

Malaysia. 

 

 

Kvalitativ 

Ansats. 

 

 

 

Sjuksköterskor 

ifrån tre 

organisationer 

som vårdar 

palliativa barn. 

 

N =16 

(Sjuksköterskor 

deltog i studien, 

sjutton var 

inbjudna 

men en uppfyllde 

inte kriterierna). 

 

Inklusionskriterier: 

Erfarenhet av 

pediatrisk 

vård. 

 

Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

 

Semistrukturera 

de, öppna frågor 

baserad utifrån 

en 

litteraturstudie 

samt lokala 

områdesexperter

. 

 

Tematisk 

dataanalys, för att 

fånga de mest 

relevanta och 

omtalade delarna av 

intervjun.  

 

Nvivo Version 10, 

ett datorprogram som 

transkriberar 

ljudinspelningar till 

text.  

The Lived 

Experiences of 

Nurses Caring 

for Dying 

Pediatric 

Patients. 

 

Curcio, D.L., 

(2017).  

USA. 

 

Kvalitativ 

fenomenol

ogisk 

studie. 

 

 

 

 

 

 

Nätverkande, 

ändamålsenligt 

urval, 

snöbolls-

rekrytering. 

N=9 (legitimerade 

Sjuksköterskor). 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade 

sjuksköterskor, 

verksamma på en 

pediatrisk 

vårdavdelning, 

arbetat kliniskt i ett 

till fyra år. 

 

Exklusionskriterier: 

Har egna barn eller 

Närståendes barn 

som avlidit. 

 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer, 

öppna frågor. 

 

 

Kvalitativ 

dataanalysmetod.  

 

Philosophy of 

Merleau-Ponty 

(2008) för att 

fokusera på att 

beskriva den 

upplevda 

erfarenheten av ett 

fenomen. 

 

Method of 

van Manen 

(1990) en mall med 

sex steg för att få 

riklig och detaljrik 

information om ett 

fenomen. 
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Novice Nurses’ 

Experiences 

with Palliative 

Care and end- 

of-life 

communication.  

 

 

Hendricks-

Ferguson, V-L., 

Sawin, JK., 

Montogermy, 

K., Dupree, C., 

Phillips- 

Salimi, R. C., 

Carr, B., 

Haase, E. J., 

(2015). 

USA. 

 

 

Kvalitativ 

empirisk 

fenomenol

ogik 

design, 

Group-as-

a- 

whole 

theory. 

 

 

 

 

Sjuksköterskor 

ifrån tre 

sjukhus 

grupperade 

utifrån antal år 

av erfarenhet. 

 

N=14 

(Legitimerade 

Sjuksköterskor).  

 

Deltagarna delades 

in i fyra grupper: 

en grupp med 

under ett års 

erfarenhet, en 

grupp med en till 

fem års erfarenhet, 

en tredje grupp 

med mer är 

fem års erfarenhet. 

En fjärde grupp 

med sköterskor 

som arbetade i 

ledningspositioner. 

 

Inklusionskriterier: 

Kan kommunicera 

på engelska, 

legitimerad 

sjuksköterska som 

för tillfället arbetat 

med pediatrisk 

onkologi i minst ett 

år, har vårdat ett 

barn som avlidit 

samt vill delge sina 

erfarenheter 

 

Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Tolv 

fokusgrupps 

intervjuer. 

Öppna frågor. 

 

Kvalitativ 

Dataanalys. 

Colaizzi’s 

8-step (1978) är en 

fenomenologisk 

dataanalysmetod 

innehållande åtta 

steg som författarna 

utgår ifrån.  

Communication 

During 

Palliative Care 

and End of 

Life: 

Perceptions of 

Experienced 

Pediatric 

Oncology 

Nurses. 

 

Montgomery, 

E. K., Sawin, 

J. K. & 

Hendricks- 

Kvalitativ 

empirisk 

fenomenol

ogisk 

design. 

Group-as-

a- 

whole 

theory. 

Sjuksköterskor 

från tre 

sjukhus i 

mellanvästra 

USA. 

N=27 

(24 kvinnliga 

legitimerade 

barnsjuksköterskor 

med minst fem års 

erfarenhet och tre 

kvinnliga 

Sjuksköterske- 

studenter deltog 

i studien). 

 

Inklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

Fokusgrupps- 

intervjuer, 

semistrukturera 

de öppna 

intervjufrågor. 

Deskriptiv  

Dataanalys. 

Colaizzi’s 

8-step (1978), en 

fenomenologisk 

dataanalysmetod 

innehållande åtta 

steg som författarna 

utgår ifrån. 
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Ferguson, V., 

(2017).  

USA. 

 

 

 

“You only got 

one chance to 

get in right”, 

Children & 

cancer nurse 

experience of 

providing 

palliative care 

in the acute 

hospital setting 

 

Pearson, H.N., 

(2013). 

Storbritanien. 

Kvalitativ-

fenomenol

ogisk 

ansats. 

Icke- 

Sannolikhets-

urval. 

N=7 

(Deltagarna 

rekryterades 

via förvaltare, 

Fyra arbetsplatser 

kontaktades 

och information 

delades ut av 

verksamhets- 

cheferna, tolv 

personer bjöds in 

att delta utefter. 

och sju deltagare 

valde att 

medverka). 

 

Inklusionskriterier: 

Legitimerade 

barnsjuksköterskor, 

nya 

barnsjuksköterskor 

som inte hade 

några 

tidigare 

erfarenheter av 

palliativ vård 

inom onkologi, 

legiteimerad 

sjuksköterska 

de senaste två åren, 

frivilligt ville delta 

i studien 

 

Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Semi- 

Strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

 

Kvalitativ 

dataanalysmetod/  

Tematisk 

innehållsanalys. 

Strauss & Corbin 

(2008) 

Metoden. 

 

Grief and The 

experiences of 

Nurses 

providing 

Palliative Care 

to children and 

young People 

at home. 

 

 

Kvalitativ 

ansats. 

 

 

Sjuksköterskor 

från en del av 

Skottlands 

landsbygd. 

N= 7 

(Legitimerade 

sjuksköterskor som 

vårdade eller hade 

vårdat barn 

eller ungdomar 

i deras hem. Fyra 

CCNa och tre 

ResNs 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer. 

 

 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Grounded theory.  
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Reid, F.,  

(2013). 

Skottland.  

 

sjuksköterskor 

erbjöds att 

medverka). 

 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna har 

levererat palliativ 

vård till barn eller 

ungdomar och 

deras familj i 

samhället, är 

registrerad 

sjuksköterska 

hos sjuksköterska 

och barnmorska, 

deltagaren 

är anställd via 

NHS i den lokala 

hälsokommittén, 

har haft minst ett 

mänskligt möte 

tillsammans med 

det döende barnet 

och dennes familj, 

vårdtagaren var 

mellan 0–19 år och 

hade avlidit innan 

intervjun ägde rum. 

 

 

 

Exklusionskriterier: 

Deltagare som var 

privatanställd, i 

socialt arbete, 

hälsovårdare 

eller skolsköterska.  

 

The use of 

playing by the 

nursing staff 

on palliative 

care for 

children with 

cancer. 

  

 

 

 

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

 

Sjuksköterskor 

på en 

vårdavdelning. 

 

N= 11 

(Deltagarna 

rekryterades 

från en pediatrisk 

vårdavdelning 

på ett universitets- 

sjukhus i Rio de 

Janeiro. 

Verksamma 

sjuksköterskor, 

fyra stycken 

legitimerade 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer med 

riktade frågor. 

 

Tematisk 

dataanalys, 

Kolorimetrisk metod. 
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Soares, V. A., 

da Silva, L. F., 

Cursino, E. G. & 

Goes, F. G. B. 

(2014). 
 USA. 

 

 

 

 

sjuksköterskor och 

sju stycken 

tekniska 

sjuksköterskor). 

 

Inklusionskriterier: 

Professionella med 

minst ett års 

erfarenhet i 

församlingen, så de 

skulle ha tid 

tillsammans med 

barnen och de 

kunde 

prata om sina 

erfarenheter. 

 

Exklusionskriterier: 

Yrkesverksamma 

som var på 

semester, 

sjukvård eller 

någon annan typ av 

ledighet 

från 

sjukhusavdelningen

. 

 

Dignified 

death for 

children: 

perceptions of 

nurses from an 

oncology unit.  

 

Souza, L., 

Misko, M., 

Silva, 

L., Poles, K., 

Santos, M.  

& Bousso, R., 

(2013). 

Brasilien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorativ 

och 

deskriptiv 

design 

med 

kvalitativ 

ansats, 

symbolisk 

interaktion

steori 

 

Sjuksköterskor 

på en 

vårdavdelning. 

 

N= 8 

(Deltagarna 

rekryterades 

från pediatriska 

onkologavdelninga

r på ett 

universitets- 

sjukhus i São 

Paulo. Åtta stycken 

verksamma 

sjuksköterskor 

intervjuades). 

 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor 

som arbetade på 

någon onkolog 

pediatrisk 

avdelning på 

sjukhuset eller via 

sjukhusets 

hemsjukvård. 

 

Två stycken 

intervjuer, den 

första med 

bakgrunds 

information 

kring 

yrkeserfarenhet 

och den andra 

med semi- 

strukturerade 

frågor. 

 

 

 

Kvalitativ 

dataanalys-metod. 

Innehållsanalys 

beskrivs inte. 
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Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Living with 

Dying in the 

Pediatric 

Intensive Care 

Unit: A 

Nursing 

Perspective. 

 

Stayer, D. & 

Lockhart, J. S., 

(2016). 

 USA. 

 

 

 

 

 

Hermeneu

tisk 

och 

fenomenol

ogik 

design 

med 

deskriptiv 

ansats. 

 

Ända- 

målsenligt 

urval. 

 

N=12 

(Sjuksköterskor 

från ett icke 

fristående 

barnsjukhus i 

nordöstra USA. 

Nio kvinnor och 

tre män deltog). 

 

Inklusionskriterier: 

Registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetat i minst 18 

månader, frivilliga 

deltagare. 

 

 

Exklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Semi-

strukturerade  

intervjuer och 

fältnoteringar 

användes för att 

belysa 

erfarenheterna. 

 

En hermeneutisk 

fenomenologisk 

process utifrån 

Choen et al och 

NVivo 9. 

 

Hermeneutisk 

cirkelmetod och 

reflektions bejakande 

för att få en mer 

djupgående 

dataanalys.  

The perspective 

of The nursing 

staff on terminal 

sedation in 

Pediatric onco-

hermatology: A 

phenomenologic

-hermeneutic 

study. 

 

Tringali, D., 

Lauro-Grotto, 

R. & Papini, M., 

(2013). 

 Italien. 

 

Kvalitativ 

studie med 

fenomenol

ogisk och 

hermeneut

isk ansats 

Sjuksköterskor 

från tre olika 

vårdinrättninga

r som hade 

erfarenhet om 

sedering av 

barn 

N= 72 

(41 Sjuksköterskor  

20 läkare 

11 övrig personal, 

som arbetade vid 

två olika palliativa 

vårdavdelningar 

och en 

hemsjukvårdgrupp 

i Italien deltog i 

studien) 

 

Inklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Exklusionskriterier:  

Beskrivs inte.  

 

Hermeneutisk 

intervju 

Semi-

strukturerad 

intervju med 

öppna frågor 

med en 

uppföljning 

genom 

gruppintervjuer 

 

Kvalitativ 

dataanalys, sorterade 

i fenomenologiska 

kategorier 
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Descriptions 

of comfort in the 

social networks 

surrounding a 

dying child. 

 

 

Ångström-

Brännström, C., 

Dahlqvist, V., 

Strandberg,G. & 

Norberg,A.,  

(2014). 

Sverige. 

 

 

 

Kvalitativ-

studie. 

 

Långtids-

skridande 

intervjuer 

och 

fältnoteringar 

med mor och 

sjuksköterska 

på en vård-

avdelning.  

 

 

N= 3 

(Deltagarna 

 medverkade var en 

mamma, en 

legitimerad 

sjuksköterska och 

ett palliativt barn). 

 

 

Inklusionskriterier: 

Beskrivs inte. 

 

Exklusionskriterier: 

 Beskrivs inte. 

 

 

Fältstudier och 

noteringar. 

Intervju med 

mor och 

sjuksköterska. 

Innehållsanalys 

beskrivs inte. 

 

 


