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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Palliativ vård innebär att bekräfta livet och beakta döden som en normal 

process. Fysiskt, psykiskt och andligt lidande skall lindras och livskvalitet främjas hos 

patienten och hens anhöriga. Sjuksköterskors roll i den palliativa vården omfattade flera 

dimensioner av omvårdnad. Familjen till barn som vårdas palliativt menar att 

sjuksköterskor ska vara ärliga, genuina och arbeta självsäkert. Barn önskar bli 

respekterade som individ genom att sjuksköterskor skapar en relation med hen.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad 

till barn. 

Metod: Litteraturstudien har en beskrivande design som baseras på 13 artiklar.  

Huvudresultat: Sjuksköterskor menade att för en god omvårdnad av hela barnet var 

relation till barnet och familjen viktig. Samt att främja relationer inom familjen. 

Sjuksköterskor beskrev emotionella erfarenheter såsom sorg, hjälplöshet, moralisk 

stress och etiska dilemman. De beskrev även att de fann inspiration och mening i den 

palliativa omvårdnaden av barn. Sjuksköterskor återgav olika strategier för att hantera 

död och döende. De upplevde en osäkerhet och kunskapsbrist i palliativ vård av barn 

samt berättade hur de inhämtade kunskap. Vidare beskrev sjuksköterskor deras 

professionella och privata roll samt deras erfarenhet av att hantera samtal om döden. 

Undersökningsgruppen granskades utifrån Undersökningsgruppens ursprungsland, 

Antal deltagare, Kön, Arbetsplats och Erfarenhet inom palliativ vård.  

Slutsats: För att ge god palliativ omvårdnad till barn krävdes en nära relation mellan 

sjuksköterskor, barnet och familjen. Vårdandet innebar emotionella påfrestningar för 

sjuksköterskor. Okunskap i att ge palliativ omvårdnad upplevdes. Genom mer kunskap 

kan sjuksköterskor ges förutsättningar att kunna ge en holistisk palliativ vård till barn.  
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Abstract 
 
Background: Palliative care means acknowledge to life and heed the death as a normal 

process of life. Physical, psychic and spiritual suffering shall be alleviated and foster the 

quality of life at the patient and the family. Palliative care comprises several dimensions 

of nursing. The dying child´s family mean that the nurse should be honest, genuine and 

work confidently. Children wish to be respected through the relationship the nurse 

establishes with the child. 

Aim: The aim of this literature study was to describe the experiences of nurses giving 

palliative care to children.   

Method: A descriptive design was used based on thirteen articles to answer the aim and 

problem contention of the literature review.  

Main result: Nurses intended that the relationship to the child and the family were 

important to provide good care to the child. And promote relations within the family. 

Nurses witnessed emotional experiences as sadness, helplessness and moral stress. They 

described the ability to find inspiration and meaning. They described strategies to 

handle death and uncertainty and lack of knowledge about palliative care and how they 

obtained knowledge. Nurses described their professional and private role and how they 

manage conversations about death. The group examination was examined as follow; 

Country of origin, Number of participants, Gender, Workplace and Experience in 

palliative care.  

Conclusion: To provide a good palliative care for the child a close relationship between 

the nurse, child and family were required. The nursing implies emotional stress and lack 

of knowledge in giving palliative care were experienced. Through more knowledge 

nurses can be given prerequisites to give holistic palliative care.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Children, Experience, Nurse, Palliative care 



 

 
 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION ........................................................................................................ 1 

1.1 Palliativ vård ............................................................................................................... 1 

1.2 Pediatrisk palliativ vård .............................................................................................. 1 

1.3 Barnet .......................................................................................................................... 2 

1.4 Sjuksköterskors roll i den palliativa vården av barn ................................................... 2 

1.5 Familjen i pediatrisk palliativ vård ............................................................................. 3 

1.6 Teoretisk referensram ................................................................................................. 4 

1.7 Problemformulering .................................................................................................... 4 

1.8 Syfte & Frågeställningar ............................................................................................. 5 

2. METOD ........................................................................................................................ 5 

2.1 Design ......................................................................................................................... 5 

2.2 Sökstrategi ................................................................................................................... 5 

2.3 Urvalskriterier ............................................................................................................. 7 

2.4 Urvalsprocessen / Utfall av möjliga artiklar ............................................................... 7 

2.5 Dataanalys ................................................................................................................... 8 

2.6 Forskningsetiska överväganden .................................................................................. 9 

3. RESULTAT .................................................................................................................. 9 

3.1 En god omvårdnad ...................................................................................................... 9 
3.1.1 Att vårda hela barnet .................................................................................................... 9 
3.1.2 Att ge barnets familj omvårdnad ................................................................................ 10 
3.1.3 Team-arbete i vården av barnet .................................................................................. 11 

3.2 Emotionella erfarenheter ........................................................................................... 11 
3.2.1 Sorg, Hjälplöshet & Acceptans .................................................................................. 11 
3.2.2 Moralisk stress/ Etiska dilemman .............................................................................. 12 
3.2.3 Få Inspiration och hitta mening .................................................................................. 13 

3.3 Hantera död och döende ............................................................................................ 13 
3.3.1 Hanteringsstrategier ................................................................................................... 13 
3.3.2 Kunskapsbrist / osäkerhet .......................................................................................... 14 
3.3.3 Kunskapsinhämtande ................................................................................................. 15 
3.3.4 Att vara professionell eller privat ............................................................................... 15 
3.3.5 Samtal om döden med barnet och familjen ................................................................ 16 



 

 
 

3.4 Metodologisk aspekt av undersökningsgrupperna .................................................... 17 

3.4.1 Undersökningsgruppens ursprungsland ..................................................................... 17 
3.4.2 Könsfördelning ........................................................................................................... 17 
3.4.3 Arbetsplats .................................................................................................................. 18 
3.4.4 Erfarenhet inom palliativ vård ................................................................................... 18 

4. DISKUSSION ............................................................................................................. 18 

4.1 Huvudresultat ............................................................................................................ 18 

4.2 Resultatdiskussion .................................................................................................... 19 
4.2.1 En god omvårdnad ..................................................................................................... 19 
4.2.2 Emotionella erfarenheter ............................................................................................ 21 
4.2.3 Hantera död och döende ............................................................................................. 23 

4.3 Diskussion av metodologisk aspekt .......................................................................... 25 

4.4 Metoddiskussion ....................................................................................................... 26 
4.4.1 Design ........................................................................................................................ 26 
4.4.2 Databaser, sökord och sökstrategi .............................................................................. 27 
4.4.3 Urvalskriterier ............................................................................................................ 27 
4.4.4 Urvalsprocessen ......................................................................................................... 28 
4.4.5 Dataanalys .................................................................................................................. 28 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad ...................................................................... 28 

4.6 Förslag på fortsatt forskning ..................................................................................... 28 

4.7 Slutsats ...................................................................................................................... 29 

5. REFERENSER ........................................................................................................... 30 

6. Bilagor .............................................................................................................................  

6.1 Bilaga 1. Resultatmatris ................................................................................................  

6.2 Bilaga 2. Metodologisk matris ......................................................................................  

 

 
 
 



 

1 
 

1. INTRODUKTION 
Varje år är 40 miljoner människor i behov av palliativ vård, globalt sett. Ungefär 14 % 

av de i behov av palliativ vård får den (World Health Organisation (WHO) (2018a). 

Enligt WHO (2018b) befaras 21 miljoner barn i världen vara i behov av palliativ vård.   

I Sverige dör cirka 90 000 människor varje år varav knappt 1% är barn 0-18 år. Av de 

90 000 beräknas 70 – 75 000 behöva palliativ vård (Socialstyrelsen 2016). År 2016 dog 

91 000 människor varav 554 barn (Socialstyrelsen 2017).  

1.1 Palliativ vård  
Vård kan vara kurativ eller palliativ. Den kurativa vården strävar efter att bota sjukdom, 

men när bot inte är möjligt övergår den till att vara palliativ (Socialstyrelsen 2013). 

Enligt WHO innebär palliativ vård att bekräfta livet och beakta döden som en normal 

process. Vården ska förebygga och lindra smärta och andra fysiska, psykiska och 

andliga lidanden. Samt främja livskvalité hos patienten och hens anhöriga. Palliativ vård 

är erkänd under den mänskliga rättigheten till hälsa och ska särskilt fokusera på 

individens specifika behov och preferenser (WHO 2018a). Den palliativa vården delas 

in i tidig fas, vars längd kan variera stort och omfattar livsförlängande och 

hälsofrämjande vård för ökad livskvalité hos patienten. Den sena palliativa fasen 

(terminal fas) är oftast kort och omfattar också vård för främjande av hälsa, livskvalité 

och att lindra lidande hos patienten och hens närstående. Den palliativa vården har en 

helhetssyn på människan och bygger på fyra hörnstenar; Symptomlindring, psykiska, 

fysiska, existentiella och sociala symptom som orsakar lidande ska behandlas. Detta 

utan att personens integritet eller autonomi hotas. Samarbete, av ett multiprofessionellt 

arbetslag, kommunikation & relation som främjar personens livskvalité och Stöd till 

närstående samt att de ska ges möjlighet att delta i vården (Socialstyrelsen 2013).  

1.2 Pediatrisk palliativ vård 
Enligt WHO (2013, 2016, 2018b) omfattar den palliativa vården av barn samma som 

den palliativa vården av vuxna. Men den ska sättas in direkt när sjukdomen 

diagnostiserats och fortgå oavsett om barnet får behandling mot sjukdomen eller ej.  

Vården ska inte bara ges till de som är i terminal fas. Enligt WHO (2018b) omfattar 

barnpopulationen som behöver palliativ vård bland annat av barn med akut livshotande 

tillstånd som både går och inte går att återhämta sig ifrån: allvarliga skada eller 

undernäring, kroniskt livshotande tillstånd som kan botas, kontrolleras eller orsaka 
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dödsfall: maligniteter eller HIV/AIDS, progressiva tillstånd utan kurativ behandling: 

Spinal Muskelatrofi, allvarliga neurologiska icke progressiva tillstånd som har ökad 

risk för försämring eller dödsfall: Statisk Encefalopati eller Spina bifida, allvarligt för 

tidigt födda och med anomalier: Trisomi 13 &18 och familjemedlemmar till foster eller 

barn som dör oväntat: brännskador eller olyckor. O’Shea & Bennet-Kanarek (2013) 

menar att pediatrisk palliativ vård ska vara för alla barn som lever med livshotande 

sjukdom eller livsförkortande tillstånd och inte enbart för de i terminal fas. I praktiken 

sätts den dock oftast in i den fasen. Mitchell & Dale (2015) observerar i sin studie att 

den pediatriska palliativa vården ofta är familjecentrerad snarare än personcentrerad.  

1.3 Barnet 
Ett barn är varje människa som inte fyllt arton år. Barnet har rätt till bästa möjliga hälsa 

och sjukvård och att få göra sin röst hörd i frågor som gäller dem (Förenta Nationerna´s 

(FN) barnkonvention (2015). När ett barn ges hälso-och sjukvård ska hens bästa stå i 

fokus. Vad som är barnets bästa beror på hens person, situation, vetenskap, beprövad 

erfarenhet samt det barnet och vårdnadshavare önskar. Patienten har utifrån sin ålder 

och mognadsnivå rätt till information gällande sitt sjukdomstillstånd och rätten att själv 

avstå information (SFS: 2014:81). Den som ger palliativ vård till barn behöver vara 

medveten om barnets uppfattning om sin situation och att barnets kommunikation kan 

skilja sig från de vuxnas. Det är viktigt att kommunicera med barnet på hens nivå 

(Beale, Baile & Aaron 2005; Socialstyrelsen 2013; WHO 2018b). Enligt WHO (2018b) 

är inte barn små vuxna och de kan under sjukdomstiden genomgå stora fysiska och 

psykiska utvecklingsrelaterade förändringar. Beale, Baile & Aaron (2005) menar att 

från tre – fyra års ålder kan barn förstå sin kropp, läsa av omgivningen och förstå 

begreppen sjukdom och död. Barnet behöver utifrån sin utvecklingsnivå få veta 

sanningen om sin situation. Annars skapas hinder mellan dem och de människor som 

bäst kan hjälpa dem att förstå och hantera situationen.  

1.4 Sjuksköterskors roll i den palliativa vården av barn 
När sjuksköterskor vårdar ett barn palliativt och som avlider läggs en stor börda på hen 

eftersom det ej är ett normalt tillstånd att ett barn är i ett livshotande tillstånd eller dör 

(Socialstyrelsen 2013; WHO 2018b). Sjuksköterskors roll i den palliativa vården 

omfattar flera dimensioner av omvårdnad; praktisk, relationell och moralisk. Rollen 

innebär att vara spindeln i nätet och den som möter flera professioner och anhöriga 

(Sekse, Hunskår, & Ellingsen 2018).  Palliativ omvårdnad innebär etiska överväganden. 
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Riktlinjerna för sjuksköterskors etiska handlingar sammanfattas i International Council 

of Nurses (ICN) etiska kod (2014); främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och 

att lindra lidande. Vilka är sjuksköterskors grundläggande ansvarsområdena.  

 

Sjuksköterskor som arbetar självsäkert, är delaktiga i vården en längre tid, känner 

barnets behov och de som uppfattas göra allt för barnets välbefinnande, uppskattas mest 

av anhöriga (Brooten, Youngblut, Seagrave, Caicedo, Hawthorne, Hidalgo & Roche 

2013). Barnen uppskattar sjuksköterskor som respekterar dem. De upplever sig 

respekterade om sjuksköterskor ser hela dem, skapar en relation och låter barnet vara 

delaktig i sin egna vård. Respekten gör att barnet upplever sig ha mer kontroll och lider 

mindre (Darcy, Knutsson, Huus, & Enskar 2014; Mitchell & Dale 2015). Vårdpersonal 

som underlättar situationen är de som visar omtanke och förståelse för familjens 

situation, lyssnar, förklarar och gråter med familjen (Branchett & Stretton, 2012; 

Brooten et al. 2013). Engagemang och små handlingarna som sjuksköterskor utför 

skapar relationer och positiva minnen. Engagemang kan vara att ta bilder på familjen 

och att genuint ta farväl av barnet (Branchett & Stretton 2012; Monterosso & 

Kristjanson 2008). Enligt Lövgren, Bylund-Grenklo, Jamsell, Eilegård Wallin & 

Kreicbergs (2016) är det viktigt att sjuksköterskor ser de ljusa stunderna och förmedlar 

glädje och hopp samtidigt som hen är realistisk och ärlig. De ska vara genuina, visa 

värme och ta sig tid och inte vara rädd för familjen. Samtidigt ska hen inte inkräkta eller 

göra saker på ren rutin. Brooten et al. (2013) menar att det ger negativa effekter när 

vårdpersonalen inte är insatta i diagnos, behandling, omvårdnad eller inte kan hantera 

utrustning som används. Enligt Monterosso & Kristjanson (2008) och Socialstyrelsen 

(2016) behöver sjukvårdspersonal ha bättre förståelse för begreppet palliativ vård och 

faktorerna som bidrar till en bättre vård för det döende barnet. 

1.5 Familjen i pediatrisk palliativ vård 
Föräldrar till ett barn med livshotande sjukdom upplever större känslomässig stress än 

om någon annan i familjen eller nära anhörig som är i samma tillstånd. De söker ofta 

alternativ behandling för sitt barn. Därför krävs tid för att få anhöriga att förstå barnets 

diagnos, prognos och att säkerställa att inga missuppfattningar finns (WHO 2018b). 

Föräldrar vill vara delaktiga i vården av sitt barn och önskar ärlig och tydlig information 

(Branchett & Stretton 2012; Brooten et al. 2013). Ibland skiljer sig syskons behov av 

information från föräldrars (Lövgren, m.fl., 2016). En studie av Russel, Widger, 
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Beaune, Neville, Cadell, Steele, Rapoport, Rugg, & Barrera (2017) visar att syskon vill 

delta i omvårdnaden och tar ofta på sig rollerna att alltid finnas där vid sitt döende 

syskons sida. Att prata om situationen och dela känslor med någon spelade stor roll för 

dem. Vidare beskriver Lövgren et al. (2016) att syskon behöver få uttrycka sina känslor 

och ha någon förutom föräldrarna som validerar dem. De behöver ofta stöd av 

vårdpersonal även om de inte uttrycker det.    

1.6 Teoretisk referensram  
I Katie Eriksson´s (1994) metateori ses människan som en odelbar helhet vilket 

omfattar kropp, själ och ande. Lidandet är en naturlig del i hens liv och finns i tre 

former; det ständigt närvarande livslidandet, sjukdomslidandet orsakat av behandling 

eller sjukdom samt vårdlidande som uppstår när patienten inte känner sig sedd eller 

upplever sig bli tagen på allvar. Det värsta lidandet är att inte tillåtas eller att kunna lida. 

I patientens relation med vårdare kan lidandet bekräftas och patienten kan nå försoning 

med sin situation och därigenom uppleva hälsa. Vidare beskriver Eriksson (2015) att 

vårdandet har en hälsofrämjande funktion när dess kärna bygger på upplevelsen av tro, 

hopp och kärlek. Vårdandet sker genom att ansa som kännetecknas av närhet, beröring, 

värme och konkret ombesörjande av kroppsfunktioner, lära där målet är patientens 

självförverkligande och bevarande av hens autonomi med hjälp av vårdaren och genom 

att leka som omfattar lust och allvar och ger möjlighet att prova och att öva. Leken är 

central i vårdandet och ett medel för att uppnå hälsa. Vårdande är en interaktiv process 

vilket kräver delaktighet och närvaro av både patient och vårdare. Litteraturstudiens 

författare anser att teorin ger ökad förståelse för och vägledning i hantering av lidande 

som är en central del i palliativ omvårdnad av barn.  

1.7 Problemformulering 
Varje grundutbildad sjuksköterska kan ställas inför att ge palliativ omvårdnad till ett 

barn eftersom de finns inom flera instanser och på olika avdelningar. Forskning visar att 

sjuksköterskor är spindeln i nätet i omvårdnaden av det döende barnet (Sekse, Hunskår, 

& Ellingsen 2018). Därför behöver hen ha kunskap för att kunna ge omvårdnad utifrån 

de fyra hörnstenar inom palliativ vård. Sjukvårdspersonal behöver större förståelse för 

den palliativa vården och de faktorer som ger det döende barnet och hens familj det de 

behöver (Monterosso & Kristjanson 2008). Okunnig vårdpersonal inom området har 

negativ effekt på barnet och familjen (Brooten et al. 2013). Även om det finns tidigare 

forskning inom området anser litteraturstudiens författare att det behövs mer. Detta 
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relaterat till att den palliativa omvårdnaden av ett barn är komplex och barnet och 

familjen är i en sårbar situation. Att ta del av sjuksköterskors erfarenheter inom området 

anser litteraturstudies författare kunna ge större förståelse för vården de ger; en 

beskrivning av hur den är idag, vilka styrkor och vilka behov som finns och var den 

behöver utvecklas. Samt erfara sjuksköterskors emotioner och behov för att utveckla sin 

yrkesroll och kompetens. Med mer kunskap inom området kan sjuksköterskor bidra till 

att minska lidandet och öka hälsan. Det kan leda till en bättre vård, minskat lidande och 

bättre livskvalité för barnet och familjen.  

1.8 Syfte & Frågeställningar 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till 

barn samt att beskriva de vetenskapliga artiklarnas undersökningsgrupp.  

Frågeställning: 

•! Hur beskriver sjuksköterskor sina erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till 

barn? 

•! Hur beskriver samtliga artiklar den valda undersökningsgruppen? 

2. METOD 

2.1 Design  
Litteraturstudien har en beskrivande design. Designen gör det möjligt att sammanställa 

evidensbaserad forskning och ge en sammanfattning av rådande kunskapsläge (Polit & 

Beck 2017).  

2.2 Sökstrategi  
Artikelsökningarna gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO som enligt Polit och 

Beck (2017) är användbara databaser inom omvårdnadsforskning. För att avgränsa 

sökningarna till de termer som syftet omfattade användes den booleska sökoperatorn 

AND. För att smalna av sökningarna skapades sökordskombinationer, se Tabell 1 – 

Sökstrategi och utfall av artiklelsökning. I PubMed användes MeSH-termer (Medical 

Subject Headings) för att underlätta och specificera sökningen. MeSH-termerna som 

användes var; Terminal care, Child, Palliative care, Attitude of health personner och 

Nursing staff. Som fritext användes termerna; Nursing care, Pediatric, Attitude to death, 

Experience, Pediatric palliative care, Nurse, Palliative nursing och Nurse attitudes. I 

CINAHL söktes termen; Attitude to death som CINAHL Headings vilket är ämnesord 
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som specificerar sökningen (Polit & Beck, 2017). Termer söktes också i fritext. Vilket 

Polit & Beck (2017) menar att ger ett större urval av artiklar. I CINAHL söktes följande 

termer som fritext; Nurse attitudes och Pediatric. I databasen PsycINFO gjordes endast 

fritextsökningar för att hitta tillräckligt många artiklar. Sökorden i fritext var; End of life 

care, Children, Nursing och Experience. PsycINFO´s egna begränsande ämnesordlista 

Thesaurus användes ej eftersom detta gav för få sökträffar. Begränsningar som gjordes 

vid sökningarna i PubMed var följande; artiklarna skulle vara publicerade senaste tio 

åren, vara på engelska samt studier åtkomliga vid Högskolan i Gävle. Begränsningar i 

PsycINFO; artiklarna skulle vara publicerade mellan 2008-2018, vara på engelska, Peer 

reviewed samt Linked full text. Begränsningar i CINAHL; artiklar publicerade mellan 

2008-2018, Peer reviewed samt Linked full text.  

Tabell 1. Sökstrategi och utfall av artikelsökning 
Databas Begränsningar  

(limits), 
sökdatum 

Söktermer Utfall Möjliga 
artiklar  

(exkl. 
dubbletter)  

Valda 
artiklar 

Medline via 
PubMed  

10 år, engelska, 
HIG,  
2018-08-28 

”Terminal care” (MeSH) AND 
”Child” (MeSH) AND ”Nursing 
care” (fritext) 

142 15 4 

Medline via 
PubMed  

10 år, engelska, 
HIG,  
2018-08-31 

”Palliative care” (MeSH) AND 
”Attitude of health personner” 
(MeSH) AND ”Pediatric” (fritext) 

71 7 2 

Medline via 
PubMed 
 

10 år, engelska, 
HIG,  
2018-09-02 

”Attitude of health personnel” 
(MeSH) AND ”Nursing staff” 
(MeSH) AND ”Pediatric” (fritext) 
AND ”Attitude to death” (fritext) 

11 2 2 

Medline via 
PubMed  

10 år, engelska, 
HIG,  
2018-09-02 

”Experience” (fritext) AND 
”Pediatric palliative care” (fritext) 
AND ”Nurse” (fritext) 

35 9 2 

Medline via 
PubMed  

10 år, engelska, 
HIG,  
2018-09-03 

”Child” (MeSH) AND ”Palliative 
nursing” (fritext) AND” Nurse 
attitudes” (fritext) 

26 5 1 

Cinahl  

2008-2018, 
Peer reviewed, 
Linked full text, 
2018-09-03 

”Attitude to death” (Cinahl 
Headings) AND ”Nurse attitudes” 
(fritext) AND ”Pediatric” 

7 3 1 

PsycINFO 

2008-2018, 
engelska, Peer 
reviewed, 
Linked full text, 
2018-09-04 

”End of life care” (fritext) AND 
”Children” (fritext) AND 
”Nursing” (fritext) AND 
”Experience” (fritext) 

74 10 1 

Summa: 366 51 13 
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2.3 Urvalskriterier  
Urvalskriterier är förbestämda kriterier för vilka faktorer som forskarna valt att omfatta 

eller utesluta, utifrån vad syftet avser att granska, så kallade inklusions- och 

exklusionskriterier (Polit & Beck 2017).  

 

Inklusionskriterier: Artiklar som var Peer Reviewed (vetenskapligt granskade), en 

artikelstruktur innefattande introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRAD). 

Artiklarna skulle finnas tillgängliga via Högskolan i Gävle i fulltext. 

Undersökningsgruppen i studierna innefattade legitimerade sjuksköterskor. Artiklarna 

skulle svara på den avsedda litteraturstudiens syfte och frågeställningar, vara empiriska 

primärkällor och av kvalitativ ansats.  

2.4 Urvalsprocessen / Utfall av möjliga artiklar  
Gemensamt gjorde föreliggande litteraturstudies författare databassökningar i PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. Det totala antalet sökträffar via sökordskombinationer i 

databaserna resulterade i 366 antal träffar. Titlarna lästes igenom på samtliga artiklar 

varvid 265 stycken exkluderas på grund av att dessa inte svarade på föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar. Abstract lästes igenom på kvarvarande 101 

artiklar, sammantaget exkluderas 30 artiklar eftersom de hade en kvantitativ ansats, 13 

artiklar som var dubbletter samt sju stycken som var litteraturstudier. Av det 

kvarstående 51 artiklarna exkluderades tio stycken som enligt IMRAD inte bedömdes 

vara vetenskapliga, ytterligare en artikel som var via fjärrlån, samt 27 artiklar där 

föreliggande litteraturstudies författare inte kunde säkerställa att informationen specifikt 

kom från sjuksköterskor. Föreliggande litteraturstudies resultat baserar sig på de 

resterande 13 artiklarna. Urvalsprocessen redovisas i Figur 1 – Flödesschema som 

illustrerar urvalsprocessen.  
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Figur 1. Flödesschema som illustrerar urvalsprocessen. 

2.5 Dataanalys  
Inledningsvis skrevs de 13 valda artiklarna ut i pappersform och lästes grundligt, 

individuellt av författarna. Ett engelskt-svenskt uppslagsverk användes som stöd vid 

översättningen av artiklarna eftersom författarna inte har engelska som modersmål. För 

att enklare kunna diskutera vad relevant data handlade om, skrevs individuellt löpande 

anteckningar i marginalen på artiklarna. Fördelaktigt vid en litteraturstudie är att 

använda sig av anteckningar i marginalen för att på så vis kunna hitta valda artiklars 

generella relevanta drag vid bearbetning (Polit & Beck 2017). Vidare genomfördes 

individuellt en analys av artiklarnas innehåll i form av att likheter och skillnader 

identifierades. Tillsammans diskuterades och jämfördes relevant information som 

framkommit i artiklarna och väsentliga teman utsågs för att slutligen kunna göra en 

kritisk sammanställning av den information som framkom (Polit & Beck 2017). Av 

informationen skapades teman som återfinns i resultatet och är grunden för rubrikerna i 

föreliggande litteraturstudies resultatdel. För att kunna svara på den metodologiska 

frågeställningen gjordes en sammanställning av de valda artiklarnas beskrivning av 

undersökningsgruppen. En studies undersökningsgrupp skall vara uttryckligen 

beskriven enligt Polit & Beck (2017). Delar som studerades var; 

Undersökningsgruppens ursprungsland, Antal deltagare, Kön, Arbetsplats och 

Erfarenhet inom palliativ vård. En matris till frågeställning 1 och 2 presenteras i 

föreliggande litteraturstudie: Tabell 2  (bilaga 1) och Tabell 3  (bilaga 2). 
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Organiseringen av datainnehållet underlättas i enlighet med Polit & Beck (2017) genom 

att använda matriser, där skillnader och likheter redovisas på ett överskådligt sätt. 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
Föreliggande litteraturstudies författare har inte haft någon avsikt att förfalska, fabricera 

eller plagiera data eller resultat eftersom detta är ett forskningsbrott (Polit & Beck 

2017). Största möjliga objektivitet och noggrannhet har eftersträvats i urval och 

hantering av de vetenskapliga artiklarna. All framkommen data har redovisats i 

resultatet och ej enbart det resultat som speglade föreliggande litteraturstudies 

författares egna uppfattningar.  

3. RESULTAT 
Resultatet presenteras i tre teman. Två dessa teman innehåller tre underteman och ett 

tema innehåller fem underteman. Dessa presenteras nedan i Figur 2: Teman - Resultat. 

 
Figur 2. Teman – Resultat 

3.1 Erfarenhet av en god omvårdnad 
3.1.1 Att vårda hela barnet 
Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av att vårda hela barnet för att nå en god 

omvårdnad i den palliativa vården av ett barn. Det var viktigt för sjuksköterskor att 

kunna identifiera problem och behov hos barnet bortom de fysiska, såsom de psykiska, 

de spirituella och de känslomässiga. De ville visa barnet respekt och skapa en 

meningsfull relation med det (Bloomer, Endacott, Copnell & O´Connor 2016; Curcio 

2017; Hendricks-Fergusion, Sawin, Philips-Salimi & Haase 2015; Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati 2018).  Även Souza, Misko, Silva, Poles, Santos & 

Bousso (2012) beskrev erfarenheter av att de behövde ett känslomässigt engagemang, 
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knyta an och lära känna barnet. Detta gjorde vården av barnet mer effektiv och mindre 

smärtsam. Enligt Curcio (2017) ville sjuksköterskorna vara barnets största beskyddare 

och advokat. Vidare återgavs i både Stayer & Lockhart (2016) och Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati (2018) att sjuksköterskor ansåg det viktigt att lyssna till 

vad barnet hade att säga; fråga barnet vad just hen ville och kände. Samt att aldrig bara 

anta eller utgå ifrån sig själv. Dock återgav McCloskey & Taggart (2010) att tidsbristen 

sjuksköterskorna upplevde gjorde att de inte alltid ansåg sig ha tid att lära känna barnet.  

 

I Bloomer et al. (2016) återgavs att sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att framhäva 

det bästa hos barnet, så att familjens fokus hamnade på det och inte på sjukhusmiljön. 

En sjuksköterska beskrev att de brukade fläta en flickans hår eller klädde en bebis i 

kläder de visste att föräldrarna gillade. Om det inte gick att framhäva det bästa hos 

barnet genom fysisk handling gjordes det genom positiva beskrivningar av barnet. 

Sjuksköterskorna ville visa att det här är en människa. Sjuksköterskor ansåg att en del 

av vården av barnet innebar att skapa en ren och respektfull miljö runtomkring det. 

Vilket exempelvis innebar att all onödig utrustning var borttagen eller placerades så 

diskret som möjligt. Bloomer et al. (2016) och Souza et al. 2012 återgav att 

sjuksköterskorna ansåg att om familjen var delaktig i vården av barnet så gav det tröst 

och skapade en mer fridfull atmosfär. Detta gjorde döden mer värdig. Enligt Souza et. al 

(2012) menade sjuksköterskor att ett barns död inte var värdig om det upplevde fysisk 

smärta. Att identifiera och bota smärtan genom farmakologisk eller icke farmakologiska 

metoder var viktigt för sjuksköterskor för att minska barnets lidande och för att skapa 

förutsättning för en värdig död (Souza et al. 2012; Stayer & Lockhart 2016; Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati 2018).  

3.1.2 Att ge barnets familj omvårdnad 

Sjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter av att ge barnets familj omvårdnad för att 

den palliativa vården av barnet skulle bestå av god omvårdnad. Sjuksköterskor ville 

främja förutsättningar för att hela familjen skulle kunna vara tillsammans (Bloomer et 

al. 2016; Hendricks-Fergusion et al. 2015; Souza et al. 2012). De ansåg att det var deras 

uppgift att främja relationen mellan barnet och familjen. Detta eftersom sjuksköterskors 

erfarenhet var att det fanns en tröst för familjen i att vara tillsammans. Sjuksköterskorna 

tolkade att smärtsamma procedurer upplevdes som mindre smärtsamma för barnet om 

familjen deltog (Souza et al. 2012). En sjuksköterska i Bloomer et al. (2016) menade att 
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barnet och föräldrarna bör få ligga i samma säng så att något blev normalt i en annars 

väldigt onormal miljö. En annan sjuksköterska menade att föräldrarna ska få hålla sitt 

barn så ofta det går, oavsett hur resurskrävande det är. Även i Hendricks-Fergusion et 

al. (2015) och Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson (2017) önskade 

sjuksköterskor främja fysisk kontakt mellan barnet och familjen. Ett driv 

sjuksköterskorna hade var att skapa positiva, meningsfulla minnen som familjen kunde 

se tillbaka på (Bloomer et al. 2016; Hendricks-Ferguson et al. 2015). De gav tips på  att 

sjuksköterskor kunde hjälpa till att skapa minnen genom att de hjälpte till att göra 

minnesboxar, tog fotografier eller hjälpte familjen att göra handavtryck tillsammans 

(Bloomer et al. 2016).  

3.1.3 Team-arbete i vården av barnet 

Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av att team-arbete i den palliativa vården av 

barnet gav en god omvårdnad (Hendricks-Fergusion et al. 2015). Sjuksköterskor ansåg 

att det vara viktigt att använda teamets olika professioner eftersom det kunde förbättra 

vården för barnet och familjen (Chong & Abdullah 2017; Souza et al. 2012; Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati 2018). När ett team vårdade barnet och familjen gav det 

större kontinuitet i vården. Cook, Lawrence, Grady, Liner, Hickey & Connor (2012) och 

Souza et al. (2012) framförde att sjuksköterskorna ansåg att team-arbete skapade en 

integrerad vård som blev mer effektiv och hade högre standard.  

3.2 Erfarenhet av emotionella upplevelser  
3.2.1 Sorg, Hjälplöshet & Acceptans  
Sjuksköterskor beskrev att deras emotionella erfarenheter av den palliativa 

omvårdnaden av barn omfattade sorg, hjälplöshet och svårigheter att acceptera barnets 

död. Sorgen när ett barn dog var stor och överväldigande för sjuksköterskor (Curcio 

2017; Hendricks-Ferguson et al. 2015; Kellogg, Barker & McCune 2014; McCloskey & 

Taggart 2010; Stayer & Lockhart 2016; Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). 

Oftast kom sorgen direkt men ibland kunde den komma lång tid efter dödsfallet 

(McCloskey & Taggart 2010). Sjuksköterskor som gav palliativ vård i hemmet beskrev 

att när de vårdade ett allvarligt sjukt barn, kändes det som att de konstant hade ett tungt 

svart moln över sig. Och att de ständigt bar med sig familjens sorg (Nielson et al. 2010). 

En sjuksköterska beskrev att förlusten av ett barn var som att bli överkörd av en lastbil, 

utplånad och krossad (Kellogg, Barker & McCune 2014).  
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Sjuksköterskor ansåg att döden var svår för dem att acceptera (Suryani, Allenidekania & 

Rachmawati 2018). De beskrev en känsla av hjälplöshet när deras behov och önskan att 

göra allt bra mötte en utgång som inte gick att påverka (Kellogg, Barker & McCune 

2014; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017). Känslor av frustration och 

hjälplöshet kom även när sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde svara på 

familjens frågor (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017). Det blev varken 

lättare eller mindre smärtsamt för sjuksköterskor att uppleva ett barns död eller se 

familjen gå igenom det (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017; Stayer & 

Lockhart 2016). Sjuksköterskorna uppgav att de delade sorg och grät tillsammans med 

barnets familj (Kellogg, Barker & McCune 2014; Souza et al. 2012; Stayer & Lockhart 

2016). Sjuksköterskor i Curcio (2017) ansåg det var oroväckande om en kollega inte 

grät efter att barnet de vårdat hade dött. Men enligt sjuksköterskorna fick deras sorg inte 

ta överhand eftersom de behövde hålla allt samman och vägleda familjen vid tidpunkten 

när barnet dör. 

3.2.2 Moralisk stress/ Etiska dilemman 

Sjuksköterskor beskrev sina emotionella erfarenheter av moralisk stress och etiska 

dilemman som de ställdes inför i den palliativa vården av barn. De upplevde ambivalens 

och moralisk stress när barnet utsattes för livsförlängande insatser. Sjuksköterskorna 

ifrågasatte om vården de utförde var av godo eller enbart orsakade mer lidande (Curcio 

2017; Erikson & Davies 2017). I McCloskey & Taggart (2010) beskrev 

sjuksköterskorna avslutandet av en behandling som ett etiskt dilemma. De ansåg frågan 

om huruvida mattillförsel skulle fortsätta eller sättas ut som särskilt svår. Ambivalens 

och moralisk stress upplevdes även när det gällde att ge ärliga svar men att samtidigt 

bevara hoppet för barnet och familjen (Hendricks-Fergusion et al. 2015). När barnet var 

av en annan åsikt än sjuksköterskorna gällande barnets bästa upplevde sjuksköterskor 

moralisk stress (McCloskey & Taggart 2010; Stayer et al. 2018). De upplevde också 

moralisk stress när föräldrar inte vill berätta sanningen för sitt barn gällande barnets 

tillstånd (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017). Detta visades även i 

Curcio (2017) där en kulturkrock skett med den kinesiska kulturen som menar att ingen 

talar om döden med patienten. Vilket medförde att barnet inte visste att det var döende. 

Sjuksköterskor uttryckte att de måste kunna förhålla kunna sig till individer med andra 

religiösa och spirituella behov och med en annan syn på döden. Exempelvis upplevde 

sjuksköterskor att muslimer hade lättare att acceptera döden; om Gud ville ha barnet 

tillbaka var det inget någon kunde göra (Chong & Abdullah 2017).     
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3.2.3 Få Inspiration och hitta mening  

Sjuksköterskor beskrev att deras emotionella erfarenheter från den palliativa vården av 

barn kunde ge dem inspiration och hjälpa dem att finna en mening med sitt arbete. När 

sjuksköterskor såg ett barn som de visste att inte skulle överleva trotsa vetenskapen och 

hoppade runt som aldrig förr , inspirerades de av livskraften hos barnen. Ett leende hos 

ett barn de vårdade gav en omdefiniering av prioriteringar och vad som var viktigt i 

livet. En sjuksköterska beskrev att vården hon gav fick henne att känna sig speciell, som 

en ängel, utifrån meningen hens jobb fyller (Curcio 2017). Sjuksköterskor upplevde 

glädje och mening när hen kom till insikt med vad barnet önskade och kunde tillgodose 

det. Sjuksköterska uppgav att att kände glädje mitt i sorgen i händelsen av ett barns död 

när det blev så bra som möjligt utifrån barnets behov och att barnets lidande var slut 

(Souza et al. 2012 & Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). Att ge barnet en 

värdig död var en utmaning men när det uppnåddes upplevde sjuksköterskorna en 

känsla av skicklighet och tillfredställelse (Souza et al. 2012). I Chong & Abdullah 

(2017) och Souza et al. (2012) studier beskrev sjuksköterskor att de hittade mening när 

de fick bekräftelse för sitt jobb av föräldrarna.  

3.3 Erfarenhet av att hantera död och döende  
3.3.1 Hanteringsstrategier 
Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av att använda flera olika hanteringsstrategier 

för att hantera död och döendet vid palliativ vård av barn. I flera artiklar berättade 

sjuksköterskor att det fanns stödjande resurser i form av samtalsgrupper på arbetsplatsen 

som de deltog i (Chong & Abdullah 2017; Cook et al. 2012; Hendricks-Ferguson et al. 

2015; Nielson et al. 2010). Andra sjuksköterskor hade erfarenheten att det helt saknades 

organiserat stöd på arbetsplatsen (Kellogg, Barker & McCune 2014; McCloskey & 

Taggart 2010). Återkommande i flera studier var att stödet från kollegor var viktigt för 

sjuksköterskor för att minska bördan. Att prata med kollegor var den mest använda 

strategin för att reflektera över och hantera barnets död (Chong & Abdullah 2017; Cook 

et al. 2012; Curcio 2017; Erikson & Davies 2017; Hendricks-Ferguson et al. 2015; 

Kellogg, Barker & McCune 2014; McCloskey & Taggart 2010; Nielson et al. 2010; 

Stayer & Lockhart 2016). Även sjuksköterskors egna familj eller partner blev ett stort 

stöd i hens sorgehantering och någon att gråta ut hos (Chong & Abdullah 2017; Curcio 

2017; Kellogg, Barker, & McCune 2014; Stayer & Lockhart 2016). Nyexaminerade 
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sjuksköterskor uppgav att stöd och råd från en mentor var ett effektivt hjälpmedel när de 

hanterade ett barns död (Hendricks-Ferguson et al. 2015).  

     

Att stänga av känslorna och att känslomässigt distansera sig för att skydda sig själv från 

det som kunde skada eller såra var ytterligare en hanteringsstrategi som 

sjuksköterskorna använde (Curcio 2017; Erikson & Davies 2017; Nielson et al. 2010) 

Andra strategier var att ta hjälp av sin religion, gå på avslappnande massage, träning, 

besök hos samtalsterapeut och sociala tillställningar utanför arbetet med sina kollegor. 

Vissa förberedde sig mentalt och känslomässigt och genom att påminna sig själva om 

att de inte kunde fixa allt (Erikson & Davies 2017). Några sjuksköterskor beskrev att 

genom att de gick in i sin roll som sjuksköterska blev det lättare att hantera döden och 

döendet (Chong & Abdullah 2017; Kellogg, Barker & McCune 2014).  

3.3.2 Kunskapsbrist / osäkerhet 

Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av kunskapsbrist gällande att hantera död och 

döende i den palliativa vården av ett barn. De kände sig oförberedda att jobba med barn 

och familjer i livets slut på grund av deras brist på teoretisk och praktisk kunskap inom 

området. Sjuksköterskor kände osäkerhet huruvida de hade förmågan att ge barnet en 

värdig död relaterat till osäkerhet kring att behandla smärta och lidande hos barnet 

(Kellogg, Barker & McCune 2014; Souza et al. 2012).   

Nyexaminerade sjuksköterskorna ansåg sig inte ha den kompetens som krävdes för att 

kunna agera självständigt i omvårdnaden av barnet och familjen. De såg döden som 

främmande. De beskrev även att de saknade kunskap om vad som skedde under 

dödsprocessen och vilka fysiska tecken som indikerade på att döden var nära. De 

menade att de saknade kunskap angående hur de kunde hjälpa och förbereda familjen på 

barnets död och hur de skulle agera efteråt (Hendricks-Ferguson et al. 2015). 

Sjuksköterskor återgav att sjuksköterskeutbildningen inte alltid inkluderat palliativ 

omvårdnad vilket ledde till att de inte hade den kunskap de förväntades ha (Nielson et 

al. 2010). De sjuksköterskor som fått viss teoretisk kunskap påpekade att de saknade 

praktisk kunskap för att kunna utföra medicinska och medicintekniska handlingar 

(Nielson et al. 2010). I Chong & Abdullah (2017) beskrev sjuksköterskor, med 

erfarenhet av palliativ vård av vuxna, osäkerhet i att vårda barn palliativt. De menade att 

vården som gavs till barn var mer komplext och skilde sig från den vård och behandling 

de var vana att ge till vuxna. Sjuksköterskor upplevde osäkerhet i att svara på 
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föräldrarnas frågor om komplikationer av behandling och sjukdom när de saknade 

kunskap inom området. De fann det svårare att göra en bedömning av barnets behov om 

barnet saknade förmåga att kommunicera med dem. Några sjuksköterskor angav att de 

hade utbildning men den omfattade enbart fysisk hantering av den döde. Flertalet 

sjuksköterskor önskade mer kunskap och träning inom vård av livets slut av barn 

(Chong & Abdullah 2017; Kellogg, Barker & McCune 2014). 

3.3.3 Kunskapsinhämtande 

Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av att inhämta kunskap gällande hantering av 

död och döende i den palliativa vården av barn. De beskrev att varje enskilt fall av att ge 

palliativ omvårdnad till ett barn var unikt och att de lärde sig något varje gång. De 

menade att de blev en bättre sjuksköterska på grund av varje unikt barn de vårdade. 

Erfarenheterna de hade fått användes i det vardagliga arbetet men de lärde sig även hela 

tiden mer av nya erfarenheter (Curcio 2017 & Nielson et al. 2010). Flera sjuksköterskor 

ansåg att erfarenhet var deras enda källa till kunskap (Kellogg, Barker & McCune 

2014). Några sjuksköterskor beskrev att en handledare eller mentor var en 

kunskapskälla som lärde dem att vårda ur ett holistiskt perspektiv. Sjuksköterskorna 

fick kunskap om vårdprocesser, i kommunikation och strategier för att kunna hantera 

händelser i vård vid livets slut. Oerfarna sjuksköterskor berättade att de iakttog erfarna 

kollegor i hur de jobbade och hanterade olika situationer. Vilket gav dem en förståelse 

för att det är en livslång inlärningsprocess. Och att även de mer erfarna sjuksköterskorna 

ständigt lärde sig nya saker (Hendricks-Ferguson et al. 2015). I Nielson et al. (2010) 

beskrev sjuksköterskor att det var svårt att utveckla och bibehålla kunskap i palliativ 

vård av barn eftersom den sällan gavs. En sjuksköterska ifrågasatte om det ens är 

möjligt att bli expert inom området när det aldrig förekommer två situationer som är 

likadana.  

3.3.4 Att vara professionell eller privat 

Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av att vara professionell och privat i relation 

till att hantera död och döende inom den palliativa vården av barn. I flera artiklar 

använde sjuksköterskor begreppet gränser (boundaries) i samband med deras balans 

mellan den professionella sjuksköterskerollen och det privata jaget. Gränserna beskrev 

hur involverad hen borde bli och faktiskt blev i patienten och dennes familj (Cook et al. 

2012; Erikson & Davies 2017). Enligt sjuksköterskorna fanns inga klara gränser eller 

regler över vad som var att vara professionell. Trots detta var de ibland rädda att komma 
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för nära och kliva över gränsen för vad som var lämpligt (Erikson & Davies 2017). 

Sjuksköterskor ansåg att om distansen till barnet och familjen var för stor kunde de inte 

utföra medkännande professionell vård. De menade även att den dagen de slutar bry sig 

är det dags att sluta inom professionen. Gränserna var individuella för sjuksköterskor 

och de skapades utifrån varje familj och situation (Cook et al. 2012; Erikson & Davies 

2017). Som ny sjuksköterska var det svårt att sätta gränser, vilket många varnades för i 

skolan och att de inte skulle komma för nära patienterna (Curcio 2017; Erikson & 

Davies 2017). Samtidigt ansåg sjuksköterskor att det var omöjligt att vara helt 

professionell. De menade att relationen till barnet och familjen blev mer än rollen som 

deras sjuksköterska. Relationen och vården sträckte sig bortom det som förväntades av 

en patient och sjuksköterskerelation (Curcio 2017; McCloskey & Taggart 2010; Nielson 

et al. 2010). I Stayer & Lockhart (2016) beskrev sjuksköterskor att vården av barnet och 

familjen på resan mot döden var en del av att vara sjuksköterska men att det var 

emotionellt krävande för hens privata jag.  

3.3.5 Samtal om döden med barnet och familjen 

Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av samtal om döden med barnet och familjen 

som en del i hanteringen av död och döendet inom den palliativa omvårdnaden av barn. 

Sjuksköterskor menade att de behövde tala med familjen om döden så att de kunde 

planera för den och välja var barnet skulle dö (Bloomer et al. 2016). Många fick kämpa 

med sig själva för att kunna ha samtal med barn och föräldrar om döden, om barnets 

prognos och om vård vid livets slut skulle sättas in. Sjuksköterskor upplevde att samtal 

som förstörde barnet och familjens hopp var svåra, samtidigt som de ville vara ärliga 

och inte inge falska förhoppningar (Hendricks-Ferguson et al. 2015; Montgomery, 

Sawin & Hendricks-Ferguson 2017). En sjuksköterska berättade om ofrånkomligheten 

att tala om att barnet skulle dö. Detta relaterades till ett barn som sa att han såg ett 

samband med att tre av hans vänner på avdelningen redan dött och han förstod att det 

var hans tur (Curcio 2017). En sjuksköterska beskrev att en pojke berättad för hen att 

han inte var rädd för att dö. Men att han var rädd att han skulle sakna sin familj och 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan beskrev att hon kände stark ångest över hur hon 

skulle svara pojken. Det var enligt sjuksköterskor extra svårt att vidareförmedla dålig 

information från en läkare eller när de oförberedda fick frågor från föräldrar om barnets 

prognos (Hendricks-Ferguson et al. 2015). En sjuksköterska ansåg att det jobbigaste hon 

sagt var när hon blev ombedd av en mamma att ge sonen tillåtelse att dö (Montgomery, 

Sawin & Hendricks-Ferguson 2017).  
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3.4 Metodologisk aspekt av undersökningsgrupperna 
Nedan ges en sammanfattande beskrivning av undersökningsgrupperna i de 13 valda 

artiklarna (Bloomer, Endacott, Copnell & O´Connor 2016; Chong, & Abdullah 2017; 

Cook, Lawrence, Grady, Liner, Hickey & Connor 2012; Curcio 2017; Erikson & Davies 

2017; Hendricks-Fergusion, Sawin, Philips-Salimi & Haase 2015; Kellogg, Barker & 

McCune 2014; McCloskey & Taggart 2010; Montgomery, Sawin & Hendricks-

Ferguson 2017; Nielson, Kai, MacArthur & Greenfield 2010; Souza, Misko, Silva, 

Poles, Santos & Bousso 2012; Stayer & Lockhart 2016 och Suryani, Allenidekania & 

Rachmawati 2018). Dessa undersökningsgrupper redovisas mer utförligt i Metodologisk 

matris (Bilaga 2). 

3.4.1 Undersökningsgruppens ursprungsland  

Samtliga artiklar angav i vilket land undersökningsgruppen återfinns (Bloomer, 

Endacott, Copnell & O´Connor 2016; Chong, & Abdullah 2017; Cook, Lawrence, 

Grady, Liner, Hickey & Connor 2012; Curcio 2017; Erikson & Davies 2017; 

Hendricks-Fergusion, Sawin, Philips-Salimi & Haase 2015; Kellogg, Barker & McCune 

2014; McCloskey & Taggart 2010; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017; 

Nielson, Kai, MacArthur & Greenfield 2010; Souza, Misko, Silva, Poles, Santos & 

Bousso 2012; Stayer & Lockhart 2016 och Suryani, Allenidekania & Rachmawati 

2018). Undersökningsgruppens ursprungsland hade en spridning mellan sju olika 

länder. Sju av undersökningsgrupperna härstammande från USA ((Cook et al. 2012; 

Curcio 2017; Erikson & Davies 2017; Hendricks-Fergusion et al. 2015; Kellogg, Barker 

& McCune 2014; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017; Stayer & Lockhart 

2016). 

3.4.2 Könsfördelning 
Totala antalet deltagare i samtliga artiklar var 212 sjuksköterskor, varav kön 

redovisades i sju artiklar (Chong, & Abdullah 2017; Curcio 2017; Erikson & Davies 

2017; Kellogg, Barker & McCune 2014; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 

2017; Souza, Misko, Silva, Poles, Santos & Bousso 2012; Stayer & Lockhart 2016). Av 

den fördelning som framgick var 89 kvinnor (91,8%) och åtta män (8,2%). I övriga 

artiklar framgick ej könsfördelning (Bloomer et al. 2016; Cook et al. 2012; Hendricks-
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Fergusion et al. 2012; McCloskey & Taggart 2010; Nielson et al. 2010; Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati 2018).  

3.4.3 Arbetsplats 

Sjuksköterskorna i undersökningsgrupperna arbetade på följande arbetsplatser: 

Intensivvårdsavdelning (Bloomer et al. 2016; Stayer & Lockhart 2016), onkologisk 

avdelning (Hendricks-Fergusion et al. 2015; Souza et al. 2012), pediatrisk avdelning 

(Curcio 2017; Cook et al. 2012; Erikson & Davies 2017; Kellogg, Barker & McCune 

2014), barnsjukhus (Erikson & Davies 2017; McCloskey & Taggart 2010; 

Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017), hemsjukvård (McCloskey & 

Taggart 2010; Nielson et al. 2010), hospice (McCloskey & Taggart 2010), palliativ 

avdelning (Chong & Abdullah 2017; Erikson & Davies 2017). Arbetsplats framgick ej i 

Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018.  

3.4.4 Erfarenhet inom palliativ vård 

I åtta artiklar framgick att sjuksköterskorna i undersökningsgruppen har erfarenhet av 

arbete inom palliativ vård (Bloomer et al. 2016; Chong & Abdullah 2017; Cook et al. 

2012; Erikson & Davies 2017; Hendricks-Fergusion et al. 2015; Kellogg, Barker & 

McCune 2014; Souza et al 2012 och Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). I 

fem av artiklarna framgick ej sjuksköterskornas erfarenhet av arbete inom palliativ vård 

i presentationen av undersökningsgruppen (Curcio 2017; McCloskey & Taggart 2010; 

Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017; Nielson et al. 2010 och Stayer & 

Lockhart 2016). 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 
Litteraturstudiens resultat svarar på syftet vilket var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge palliativ omvårdnad till barn. I huvudresultatet framkom att 

sjuksköterskor ville arbeta utifrån ett holistiskt synsätt där relationsskapandet till barnet 

och familjen var viktigt för att kunna ge den bästa vården och förutsättningar för en 

värdig död. För en god omvårdnad krävdes även teamsamarbete mellan flera 

professioner. Det beskrevs som oundvikligt att knyta an till barnet och familjen och 

sjuksköterskorna upplevde känslor av hjälplöshet och sorg när ett barn dog, men 

beskrev även att de fann inspiration och mening. Sjuksköterskorna ställdes inför flera 

etiska dilemman. Den bästa strategin för att hantera ett barns död beskrevs av 
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sjuksköterskorna i form av att samtala med kollegor. Kunskapsbrist och bristande 

utbildning gjorde att sjuksköterskorna upplevde sig dåligt rustade för att vårda barnet. 

Det bästa sättet att inhämta kunskap var av mer rutinerade kollegor. Balansen och 

gränsen mellan att vara professionell eller privat ansåg sjuksköterskorna vara svår. De 

var individuella och varierade utifrån varje familj, situation och sjuksköterskors egna 

preferenser. Svårigheter att tala om döden och döendet med barnet och familjen 

upplevdes av sjuksköterskorna. I samtliga 13 inkluderade artiklar beskrevs 

undersökningsgruppen. Samtliga artiklar redovisade  antalet personer i 

undersökningsgruppen samt i vilket land undersökningsgruppen återfanns. Flertalet av 

artiklarna beskrev undersökningsgruppens arbetsplats. I cirka hälften angavs 

könsfördelning samt erfarenhet av palliativ vård.  

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 En god omvårdnad  

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor ansåg att den palliativa 

omvårdnaden till ett barn behöver ha ett holistiskt synsätt för att barnet och hens familj 

skulle få en god omvårdnad (Bloomer, Endacott, Copnell & O´Connor 2016; Curcio 

2017; Hendricks-Fergusion, Sawin, Philips-Salimi & Haase 2015; Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati 2018 och Souza, Misko, Silva, Poles, Santos & Bousso 

(2012). Katie Eriksson (1994, 2015) menar att människan är en odelbar helhet där 

kropp, själ och ande behöver tas hänsyn till i omvårdnaden för att kunna minska 

lidandet och främja hälsa. Den palliativa vården av barn har denna helhetssyn på 

människan och bygger på de fyra hörnstenarna som bland annat omfattar att psykiska, 

fysiska, existentiella och sociala symptom som orsakar lidande ska lindras, utan att 

personens integritet eller autonomi hotas. Och att anhöriga ska erbjudas stöd och att 

delta i vården (Socialstyrelsen 2013; Strang 2016). Mitchell & Dale (2015) menar att 

den palliativa vården av barn ofta är familjecentrerad snarare än personcentrerad. Enligt 

Coyne, Hallström & Söderbäck (2016) planeras familjefokuserad vård kring familjen 

som en enhet där familjens intresse ska respekteras. Sjuksköterskor menade att 

familjens delaktighet i vården av barnet ingav tröst och kunde skapa en mer fridfull 

atmosfär vilket gjorde döden mer värdig för barnet (Bloomer et al. 2016 & Souza et al. 

2012). Sjuksköterskor beskrev att deras skapande av förutsättningar och främjande av 

relation mellan barnet och familjen var en viktig del i deras jobb inom den palliativa 

vården av barn (Bloomer et al. 2016; Hendricks-Fergusion et al. 2015; Montgomery, 
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Sawin & Hendricks-Ferguson 2017 och Souza et al. 2012). De beskrev också att de 

hade ett driv att skapa positiva erfarenheter och minnen med och kring barnet, för 

familjen (Bloomer et al. 2016; Hendricks-Ferguson et al. 2015). Sjuksköterskor i 

Bloomer et al. (2016) ansåg att rollen och ansvaret för sjuksköterskor förändrades ju 

närmre döden kom. De beskrev att de riktade mer empati och fokus mot familjen. Detta 

menar Coyne, Hallström & Söderbäck (2016) är en risk i en familjefokuserad 

omvårdnad.  Även informationsdelandet sker ofta utifrån föräldrarnas intresse och 

preferenser. Vilka ofta även tar de formella besluten gällande barnet. Vilket resulterar i 

att mindre fokus riktas mot barnet.  

Mitchell & Dale (2015) beskriver att en orsak till familjecentreringen beror på 

svårigheter att kommunicera med barnet. Dock är kunskap i att kommunicera med 

barnet på hens nivå en viktig del av i den palliativa vården av barn (Beale, Baile & 

Aaron 2005; Socialstyrelsen 2013; WHOb 2018). Sjuksköterskor återgav att det var 

viktigt för dem att de lyssnade till barnet och aldrig bara antog eller utgick från sina 

egna eller andras referensramar (Stayer & Lockhart 2016 och Suryani, Allenidekania & 

Rachmawati 2018). De ville visa barnet respekt och bygga en meningsfull relation 

(Bloomer, Endacott, Copnell & O´Connor 2016; Curcio 2017; Hendricks-Fergusion, 

Sawin, Philips-Salimi & Haase 2015; Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). 

Sjuksköterskors erfarenhet var att omvårdnaden blev mer effektiv och att procedurer 

blev mindre smärtsamma för barnet om sjuksköterskan och barnet lärde känna varandra 

(Souza et al 2012). Detta samstämmer med Darcy, Knutsson, Huus, & Enskar 2014; 

Mitchell & Dale 2015) som menar att om barnet har en relation med sjuksköterskor som 

ger hen omvårdnad så känner barnet sig respekterat. Därmed kan även barnets lidande 

reduceras. Sjuksköterskornas erfarenheter samstämmer även med Eriksson (2015) ´s 

teori att vårdandet är en samspelsprocess som kräver delaktighet av både patient och 

vårdare för att minska lidandet. Men sjuksköterskors erfarenhet visade även att tiden 

som behövdes för att lära känna barnet inte alltid fanns (McCloskey & Taggart 2010). 

Litteraturstudiens författare menar att möjligheten att ge en holistisk palliativ 

omvårdnad till barnet påverkas negativt av tidsbristen. WHO (2018b) menar att det är  

tidskrävande att skapa förutsättning för anhöriga att få förståelse för barnets situation. 

Det var även tidskrävande att ge barnet möjlighet att vara nära sin familj (Bloomer at al. 

2016). Författarna diskuterar även att eftersom barnets kommunikation skiljer sig från 

de vuxnas så kräver det också tid av sjuksköterskan. Sjuksköterskor i Chong & 

Abdullah (2017) beskrev att kommunikation och att bygga tillit med barnet kräver tid. 
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Vilket även påvisas av Beale, Baile & Aaron (2005), Socialstyrelsen (2013) och WHO 

(2018b).   

4.2.2 Emotionella erfarenheter 

Sjuksköterskor som arbetade med att ge palliativ omvårdnad till barn beskrev att de 

upplevde sig emotionellt påverkade. De upplevde sorg, hopplöshet och ovilja att 

acceptera att ett barn dött (Curcio 2017; Hendricks-Ferguson et al. 2015; Kellogg, 

Barker & McCune 2014; McCloskey & Taggart 2010; Stayer & Lockhart 2016; 

Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). Även sjuksköterskor i MacDermott & 

Keenan (2014) och Maunder (2008) beskriver att det är känslomässigt utmanande att ge 

palliativ omvårdnad till barn och deras familjer. Och att påverkan som vården har på 

dem ofta undervärderas av de som leder verksamheten. Att en börda läggs på 

sjuksköterskor i den palliativa vården av barn styrks av Socialstyrelsen (2013) och 

WHO (2018b). Att den känslomässiga påverkan blev stor kan förklaras av det 

känslomässiga engagemang som sjuksköterskorna beskrev att de hade i barnet och hens 

familj (McCloskey & Taggart 2010). Dessa erfarenheter samstämmer med de 

sjuksköterskor i Nordgren & Olsson´s (2004) studie beskriver. De anser att sorgen kring 

en patients död beror på att hen skapar en djup och personlig relation till patienten. 

Detta till följd av den intima och frekventa vården som palliativ vård innebär. Även 

sjuksköterskor i MacDermott & Keenan (2014) som vårdat barn med intellektuella 

funktionsvariationer som dött, beskriver att en orsak till deras sorg var att de gett 

omvårdnad till barnet under lång tid och kommit hen och familjen nära. Denna nära 

relation som uppstår mellan patienten och sjuksköterskor menar Erikson (2015) kan 

bekräfta patientens lidande och därmed skapa förutsättningar för att patienten ska 

uppleva hälsa. Enligt ICN:s etiska kod (2014) är att minska lidande och främja hälsa 

sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden.  

 De emotionella erfarenheterna sjuksköterskor beskrev var inte enbart negativa. De 

beskrev även att arbetet med att ge palliativ omvårdnad till barn gav dem inspiration och 

en känsla av att de utförde något meningsfullt (Curcio 2017; Souza et al. 2012 & 

Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). Att skapa förutsättningar för en värdig 

död i den palliativa vården av barnet beskrev sjuksköterskor som en utmaning. Men när 

det blev en holistisk god omvårdnad upplevde de en känsla av skicklighet och 

tillfredställelse (Souza et al. 2012). Litteraturstudiens författare finner det intressant att 

sjuksköterskor fortsätter att jobba inom ett område med så stor emotionell påverkan som 
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den palliativa vården av barn innebär. Och funderar vidare på vad som får 

sjuksköterskor att fortsätta inom området. Författarna finner en anledning i det  

Maunder (2008) beskriver; att sjuksköterskor som känner en yrkesmässig 

tillfredställelse, kunskap inom sitt område och är nöjda med sina erfarenheter inom 

området är mer benägna att stanna och specialisera sig inom området.  

 

Utifrån familjens närvaro i den palliativa vården av barn upplevde sjuksköterskor 

moralisk ambivalens och att ett etiskt dilemma uppstod när föräldrarna inte ville berätta 

för barnet om hens faktiska tillstånd (Montgomery, et. al., 2017). Sjuksköterskor 

beskrev att detta etiska dilemma även uppstod i mötet med en annan kultur där familjen 

inte ville att barnet skulle veta att det var döende (Curcio, 2017).  Även sjuksköterskor 

och onkologer i Suurmond, Wetering & Schouten-Van Meeteren (2017) återger detta 

etiska dilemman relaterat till kulturella barriärer som försvårar den palliativa vården av 

barn. Barriärerna omfattar bland annat familjers ovilja att delge sina barn information 

om deras tillstånd. Samt ovilja att ge barnen smärtstillande utifrån religiösa 

ståndpunkter eller att familjer trodde att läkemedlen var livsförkortande. I föreliggande 

litteraturstudies resultat beskrev sjuksköterskor att om den palliativa vården av barnet 

skulle omfatta en god omvårdnad och ge barnet en värdig död så behövde hens fysiska 

smärta lindras eller botas (Souza et al. 2012; Stayer & Lockhart 2016; Suryani, 

Allenidekania & Rachmawati 2018). Även i MacDermott & Keenan (2014) beskriver 

sjuksköterskor att inget barn ska behöva känna smärta eller lida medan det dör. 

Litteraturstudiens författare vill lyfta dessa erfarenheter från sjuksköterskor som menade 

att sjuksköterskor behöver kunna förhålla sig till individer med olika religion och 

kulturell bakgrund (Chong & Abdullah 2017). Samt på grund av att sjuksköterskor idag 

kommer att möta familjer från andra kulturer som ett resultat av fem år av ökad 

invandring. Vilket resulterat i att det 2017 bodde 1,9 miljoner människor som var 

utomlandsfödda i Sverige (Statistiska Centralbyrån (SCB) 2018). I Sverige har barnet 

rätt att få information om sitt sjukdomstillstånd, utifrån hens ålder och mognadsnivå 

(SFS: 2014:81). Och vården ska ges med hänsyn till barnets bästa (SFS: 2014:81). I 

Curcio (2017) och McCloskey & Taggart (2010) beskrev sjuksköterskor att de önskade 

vara barnets advokat och främsta beskyddare. Utifrån Erikssons (1994, 2015) teori kan 

barnets lidande inte omvandlas till upplevd hälsa om inte relationen mellan barnet, 

familjen och sjuksköterskan är genuin. Författarna anser att det är svårt för 

sjuksköterskor att skapa en genuin relation om barnet inte är medveten om sin situation. 
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Vilket stödjs av Beale, Baile & Aaron (2005) som framhåller att barnet behöver få veta 

sanningen för att kunna förstå och hantera sin situation. 

4.2.3 Hantera död och döende  

Sjuksköterskor beskrev att stödet från kollegor viktigt för att kunna hantera och 

bearbeta sina egna känslor kring död och döende i den palliativa vården. (Chong & 

Abdullah 2017; Cook et al. 2012; Curcio 2017; Erikson & Davies 2017; Hendricks-

Ferguson et al. 2015; Kellogg, Barker & McCune 2014;  McCloskey & Taggart 2010; 

Nielson et al. 2010; Stayer & Lockhart 2016). Detta visar sig även i studier av Maunder 

(2008), Pearson (2013) och Peterson et al. (2010) där sjuksköterskor beskriver att 

samtal med kollegorna är det bästa sättet att hantera händelsen av ett barns död. Samt att 

hjälpen från kollegor skapade förutsättning för sjuksköterskorna att klara av att fortsätta 

vårda barnet och familjen. Sjuksköterskor upplevde även att relationen med den egna 

familjen eller sin partner var ett stort stöd i sorgehanteringen (Chong & Abdullah 2017; 

Curcio 2017; Kellogg, Barker, & McCune 2014 Stayer & Lockhart 2016). Tillika visar 

en studie av Tesfaye (2018) med avsikt att identifiera copingstrategier hos 

sjuksköterskor att den mest använda strategin för att hantera svåra erfarenheter och 

känslor är det sociala stödet från kollegor eller någon nära vän eller anhörig. När en 

individ söker socialt stöd för att hantera svåra situationer, kallar Lazarus & Folkman 

(1984) för problemfokuserad coping. Denna copingstrategi anser Folkman (1997) ha 

positiv effekt i sorgehanteringen efter ett dödsfall. 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor upplevde sig både 

teoretiskt och praktisk oförberedda att arbeta inom den palliativa vården av barn. 

(Hendricks-Ferguson et al. 2013; Kellogg, Barker & McCune 2014; Souza et al. 2012). 

I Hendricks-Ferguson et al. (2013) upplevde nyexaminerade sjuksköterskor i enlighet 

med de i Pearson´s (2013) rädsla och osäkerhet i vården av det döende barnet relaterat 

till bristfällig förkunskap. I en studie av Nordgren & Olsson (2004) utförd i Sverige på 

en hjärtintensivvårdsavdelning, betonar sjuksköterskor sin bristfälliga och otillräckliga 

kompetens för att hantera den döende patienten såväl som anhöriga. Både 

sjuksköterskor (Monterosso & Kristjanson´s 2008) och Socialstyrelsen (2016) menar att 

sjukvårdspersonal behöver ha en bättre förståelse för begreppet palliativ vård och 

faktorerna som bidrar till en bättre vård för det döende barnet. Detta kan relateras till 

sjuksköterskors erfarenhet att okunnig vårdpersonal inom området har negativ effekt på 

omvårdnaden (Brooten´s et al. 2013). Vidare menar Brooten et al. (2013) att anhöriga 
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uppger att de mest uppskattade sjuksköterskorna är de som arbetar självsäkert och 

känner barnets behov. Föreliggande litteraturstudies författare är av uppfattningen att 

kunskapsbristen gör det svårt för en nyexaminerad och oerfaren sjuksköterska inom 

området att arbeta självsäkert. Och därmed blir det svårare att göra den palliativa vården 

av barnet, till den bästa för barnet såväl som för familjen. Vilket också betonades i 

Hendricks & Ferguson et al. (2015) där nyexaminerade sjuksköterskor uppgav att de 

inte hade den kompetens som krävdes för att kunna agera självständigt och ge en god 

omvårdnad. Sjuksköterskorna i Nordgren & Olsson (2004) är av uppfattningen att 

sjuksköterskeutbildning innefattat en del palliativ vård men långt ifrån tillräckligt.      

Resultatet visar att sjuksköterskorna inhämtade kunskap om den palliativa vården av 

barn på olika sätt. I tre artiklar uppgav sjuksköterskorna att den egna erfarenheten var 

deras enda källa till kunskap. Att varje enskilt fall var unikt och att de varje gång lärde 

sig något nytt (Curcio 2017; Kellogg, Barker & McCune 2014; Nielson et al. 2010). En 

sjuksköterska ifrågasatte om det ens är möjligt att bli expert inom området eftersom det 

aldrig var ett fall som var det andra likt (Nielson et al. 2010). I Hendricks-Ferguson et 

al. (2015) beskrevs mentorskap från erfarna sjuksköterskor som den bästa 

kunskapskällan. Jarrell (2016) studie med avsikt att undersöka behov av mentorskap för 

nyexaminerade sjuksköterskor, visar att både nyexaminerade och sjuksköterskor med 

två års erfarenhet ser mentorskap som ett viktigt hjälpmedel för att kunna utvecklas i sin 

profession som sjuksköterska. 

Erfarenheter från sjuksköterskor som framkom i litteraturstudiens resultat menade att 

omvårdanden av barnet och familjen i ett palliativt skeende ingår i sjuksköterskors 

professionella roll. Men det var emotionellt krävande för hens privata jag (Stayer & 

Lockhart 2016). Gränsen mellan att vara professionell och privat och hur involverade 

sjuksköterskor borde bli i barnet och familjen beskrev sjuksköterskor som svår (Cook et 

al. 2012; Erikson & Davies 2017). Professionell hållning definieras enligt Birgegård 

(2012) av värme och närhet där sjuksköterskor styrs av det som främjar patienten och 

inte de egna känslorna eller behoven. Detta betonas även av Lövgren et al. (2016) där 

syskon till barn som vårdas palliativt anser att det är viktigt att sjuksköterskor är sig 

själva och visar värme. Sjuksköterskor menade att gränserna skapades utifrån varje 

familj, situation och sjuksköterskors individuella värderingar (Cook et al. 2012; Erikson 

& Davies 2017). Om distansen till barnet och familjen var för stor ansåg sjuksköterskor 

att de inte kunde utföra medkännande professionell vård. De uppgav att den dagen de 



 

25 
 

slutar att bry sig är det dags att sluta inom professionen (Cook et al. 2012; Erikson & 

Davies 2017). Detta menar Birgegård (2012) att det är att vara professionell. 

Professionell innebär inte att vara distanserad eller kall. Enligt Eriksson´s t (2015) teori 

omfattar sjuksköterskornas vårdande att ansa vilket innebär att ge närhet, beröring, 

värme och att vårda kroppsfunktioner. Att lära där sjuksköterskor hjälper patienten till 

självförverkligande och att bevara hens autonomi. Och att leka där leken lust och allvar 

och ger möjlighet för patienten att prova och att öva. Detta kräver ett nära samspel. I 

Erikson & Davies (2017) var sjuksköterskornas erfarenheter att det inte fanns tydliga 

gränser eller regler över vad som var professionellt. Ändå var de ibland rädda att 

komma för nära och kliva över gränsen för vad som var lämpligt. Samtidigt ansåg 

sjuksköterskorna att det var omöjligt att vara helt professionell (Curcio 2017; 

McCloskey & Taggart 2010; Nielson et al. 2010). Detta bekräftas av sjuksköterskor i 

MacDermott & Keenan (2014) som beskriver att de önskar vara professionella och hålla 

distans men att det ej är möjligt när de ger palliativ omvårdnad till barn. Författarna till 

denna litteraturstudie uppmärksammar att sjuksköterskor har olika erfarenhet och syn på 

begreppet professionell inom den palliativa vården av barn. Sjuksköterskor menar att 

professionell omfattar att hålla distans till barnet och familjen medan andra menar att 

det är att vara professionell att skapa nära relationer. I Peterson et al. (2010) beskriver 

dock sjuksköterskor att det är möjligt att hålla distans till den döende och inte känna 

sorg. Litteraturstudiens författare tänker att detta kan vara lättare gällande palliativ vård 

av äldre patienten och inte när patienten är ett barn. Vidare funderar litteraturstudiens 

författare, i enlighet med MacDermott & Keenan (2014): om orsaken till den nära 

anknytningen som sjuksköterskor ofta utvecklade till barnet och familjen, beror på att 

vårdtiden ofta är lång, att omvårdnaden bygger på närhet eller helt enkelt att 

omvårdnaden som ges är till just ett barn.  

4.3 Diskussion av metodologisk aspekt 
Undersökningsgruppen skall beskrivas så att läsaren ges en tydlig översikt av de som 

deltagit i studien (Polit & Beck 2017). Författarna valde att undersöka följande faktorer; 

Undersökningsgruppens ursprungsland, Antal deltagare, kön, arbetsplats och 

erfarenhet inom palliativ vård, eftersom dessa kunde ge en överblick av deltagarna. 

Merparten av artiklarna ger en tydlig översikt av deltagarna vilket författarna anser vara 

en styrka (Bloomer et al. 2016; Chong & Abdullah 2017; Cook et al. 2012; Curcio 

2017; Erikson & Davies 2017; Hendricks-Fergusion et al. 2015; Kellogg, Barker & 
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McCune 2014; McCloskey & Taggart 2010; Montgomery, Sawin & Hendricks-

Ferguson 2017; Souza et al. 2012; Stayer & Lockhart 2016). Undersökningsgruppernas 

ursprung hade en spridning mellan sju olika länder vilket visade på en global variation. 

Litteraturstudiens författare anser detta vara en styrka eftersom erfarenheterna som 

presenteras i resultatet inte enbart representerade sjuksköterskor från samma land. 

Observeras bör att i sju artiklar återfinns undersökningsgruppen i USA (Cook et al. 

2012; Curcio 2017; Erikson & Davies 2017; Hendricks-Fergusion et al. 2015; Kellogg, 

Barker & McCune 2014; Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson 2017; Stayer & 

Lockhart 2016). Då USA är ett stort land med stor kulturell spridning inom landet anser 

författarna att detta ej kan ses som en svaghet. Det var stor skillnad i könsfördelning i 

undersökningsgruppen; antalet kvinnor motsvarade 91,8% av och männen 8,2%. Polit 

och Beck (2017) menar att icke heterogena undersökningsgrupper kan påverka 

studiernas resultat. Litteraturstudiens författare är inte av uppfattningen att 

könsfördelningen i denna studies hade en enskild påverkan på resultatet. Samt att 

könsfördelningen i litteraturstudien samstämmer med könsfördelningen inom 

yrkesgruppen sjuksköterskor. Av de som legitimerades till sjuksköterskor år 2016 var 

90% kvinnor och 10% män. Och av antalet arbetande sjuksköterskor 2015 var 88 % 

kvinnor och 12% män (Socialstyrelsen 2018).   

 

Spridningen av arbetsplatser inom undersökningsgruppen anser författarna vara en 

styrka eftersom resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter från flera vårdinstanser. 

I åtta artiklar framgick att sjuksköterskorna hade erfarenhet av palliativ vård (Bloomer 

et al. 2016; Chong & Abdullah 2017; Cook et al. 2012; Erikson & Davies 2017; 

Hendricks-Fergusion et al. 2015; Kellogg, Barker & McCune 2014; Souza et al. 2012 

och Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). Vilket författarna i enlighet med Polit 

& Beck (2017) anser vara en styrka, eftersom det ger mer tillförlitlig information när 

personer med erfarenhet och kunskap av det som avses undersökas har inkluderats i 

undersökningsgruppen. 

4.4 Metoddiskussion 
4.4.1 Design 
Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design där syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till barn. Detta utifrån Polit & Beck 
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(2017) som menar att metoden är fördelaktig när syftet är att sammanställa och beskriva 

forskningsvetenskaplig kunskap om personers erfarenheter. 

 

4.4.2 Databaser, sökord och sökstrategi 

Att sökningarna gjordes i flera databaser som är lämpliga vid omvårdnadsforskning 

(PubMed, CINAHL och PsycINFO) anser författarna är en styrka i enlighet med Polit & 

Beck (2017) som menar att risken att gå miste om forskning som svarade på syftet och 

frågeställningar minskades. En styrka var att avgränsningar i form av den booelska 

sökoperator AND, MeSH-termer och CINAHL Headings användes i sökningarna 

eftersom det enligt Polit & Beck (2017) ökade chansen att få adekvata träffar. Vilket 

även användandet av sökordskombinationer gjorde. Varken sökningsbreddande 

trunkeringar eller wildcard användes. Litteraturstudiens författare anser det vara en 

svaghet att inte ha använt wildcard eftersom sökordet Palliative även stavades 

Paelliative och pediatric stavades även paediatric i vissa sökträffar. Detta kan ha 

minskat antalet möjliga artiklar. Litteraturstudies författare sökte även termer i fritext 

vilket är en styrka när det gav ett större urval av artiklar. Begränsningen artiklar på 

engelska gjordes vilket kan ses som en styrka eftersom Polit & Beck (2017) anser att det 

minskar risken för feltolkning vid textanalys att välja artiklar på ett språk som 

behärskas. Vilket litteraturstudies författare gör i engelska. Men relaterat till att 

engelska inte är modersmålet fanns ändå risk för feltolkning, vilket kan ses som en 

svaghet. För att minska risken användes ordlexikon vid översättning från engelska till 

svenska. Begränsningen artiklar tillgängliga vid Högskolan i Gävle gör det svårt för 

andra personer att upprepa artikelsökningarna på andra platser än Högskolan i Gävle.   

4.4.3 Urvalskriterier 

Artiklar som valdes var Peer Reviewed och hade en artikelstruktur innefattande 

introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRAD) vilket anses vara en styrka 

relaterat till att Polit & Beck (2017) menar att det talar för att artiklarna är 

vetenskapliga. Därmed minskade risken att använda icke vetenskapliga artiklar i 

litteraturstudiens resultat. En styrka är att endast kvalitativa studier inkluderades, 

relaterat till att Polit & Beck (2017) menar att den metoden avser att beskriva subjektiva 

erfarenheter. Vilket föreliggande litteraturstudien hade för avsikt att beskriva. 

Författarna anser att inkluderandet av enbart empiriska primärkällor är en styrka 

eftersom andras tolkningar av materialet ville uteslutas.  



 

28 
 

4.4.4 Urvalsprocessen 

Litteraturstudiens författare valde att exkludera artiklar där det inte gick att säkerställa 

att informationen kom specifikt från sjuksköterskor. Detta anser författarna är en styrka 

eftersom syftet hade för avsikt att beskriva specifikt sjuksköterskors erfarenheter och 

inte övrigas professioner inom sjukvården. Men sjuksköterskors erfarenheter kan 

därmed ha gått förlorad i och med att även de ingick i de studier som exkluderades. 

Urvalsprocessen gav13 artiklar. Antalet artiklar kan ses som en svaghet på grund av att 

de är få. Men baserat på Polit & Becks (2017) ståndpunkt är antalet artiklar mindre 

viktigt inom kvalitativ forskning där innehållet är det som räknas.  

4.4.5 Dataanalys 

Litteraturstudiens författare anser att en styrka i studiens dataanalysmetod var att flera 

genomläsningar av artiklarnas gjordes. Vilket Polit & Beck (2017) menar att det 

säkerställer att väsentligheter inte missats. En annan styrka är att materialet lästs och 

tolkats av två författare, både individuellt och gemensamt. Vilket enligt Polit & Beck 

(2017) styrker litteraturstudiens trovärdighet. Och det kan minska risken att 

litteraturstudiens författare påverkade varandra eller att innehållet förvanskades. 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Det är viktigt att lyfta sjuksköterskors perspektiv i den palliativa vården av barn 

eftersom hen både direkt och indirekt påverkar den; ger omvårdnad till barnet och 

familjen och är spindeln i nätet i sjukvårdsteamet kring dem. Genom att ta del av 

sjuksköterskors erfarenheter kan förståelse för hur hen påverkas emotionellt, upplever 

lidande, hens copingstrategier och för hens känsla av otillräcklighet, skapas. Samt hur 

detta i sin tur påverkar omvårdnaden som hen ger. Och hur förutsättningarna ska kunna 

utvecklas för att sjuksköterskor ska kunna ge bättre palliativ vård till barn och deras 

familjer.  

4.6 Förslag på fortsatt forskning 
I föreliggande litteraturstudie erfar sjuksköterskor att deras kunskapsbrist begränsar 

deras förmåga att ge palliativ vård till barn. Därav föreslås forskning för att kartlägga 

och förstå vilken kunskap som behövs samt hur sjuksköterskor skall inhämta den. Några 

artiklar nämnde sjuksköterskors ambivalens gällande att ge palliativ vård till barn från 

andra länder, med annan kultur eller med annan religion än den rådande normen i 

landet. Författarna föreslår ytterligare forskning som kan täcka den demografiskt etniska 
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och religiösa presentationen som finns i Sverige. För att kunna ge bättre palliativ vård 

till barn relaterat till traditioner bortom den rådande svenska normen. Ytterligare förslag 

till forskning är sjuksköterskors roll och erfarenhet av att ge vård till barn med 

funktionsvariationer som anses livstidsförkortande eller medför ökad risk för 

livshotande sjukdom. Detta eftersom även de omfattas av den palliativa vården för barn. 

Dock har forskning som framkommit under denna litteraturstudie nästintill uteslutande 

handlat om vård vid livets slut av barn med livshotande sjukdom.  

4.7 Slutsats  
För att ge god palliativ omvårdnad till barn krävdes en nära relation mellan 

sjuksköterskor, barnet och familjen. Vårdandet innebar emotionella påfrestningar för 

sjuksköterskor. Okunskap i att ge palliativ omvårdnad upplevdes. Genom mer kunskap 

kan sjuksköterskor ges förutsättningar att kunna ge en holistisk palliativ vård till barn.    
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6. Bilagor 

6.1 Tabell 2 (Bilaga 1) – Översikt inkluderande artiklarnas författare, syfte och resultat.  
Författare Syfte Resultat 
1.! Bloomer, M. J., Endacott, R., 

Copnell, B.& O´Connor, M. 
(2016) Australien 

Att beskriva insatserna som 
sjuksköterskor gör för att skapa 
normalitet bland sorg och smärta 
när barn dör inom palliativ och 
neonatal intensivvård. 

Resultatet presenterade i i fyra teman: Respektera barnet som en person, sjuksköterskorna 
skapade en nära relation med barnet och beskrev att de försöka framhäva det bästa hos barnet. 
Men de beskrev även att deras ansvar ändrades ju närmre döden barnet de vårdade kom. Skapa 
förutsättningar för att familjen ska kunna vara med barnet, sjuksköterskorna beskrev att amiljen 
var en viktig del i omvårdnaden av barnet. Samla minnen, sjuksköterskorna beskrev hur de 
arbetade för att säkerställa att familjerna får minnen som värmer deras hjärta efter att barnet har 
dött.  Skapa en lämplig miljö för döende barnet genom att de gjorde sjukhussalen mindre 
klinisk/teknisk eller att barnet fick dö hemma.  

2.! Chong, L. A. & Abdullah, A. 
(2017) Malasya 

 

Att undersöka kommunala 
palliativvårdssjuksköterskors 
erfarenhet av att ge hemsjukvård 
till barn med livshotande sjukdom. 

Sjuksköterskorna beskrev att de saknar tillräckliga kunskaper i att kommunicera med barn och 
ungdomar. Det var en utmaning att kommunicera med dem och det krävde tid. Sjuksköterskor 
ansåg att de behövde förbättra sina kunskaper och praktiska färdigheter gällande kliniska 
undersökningar, läkemedel och att bedöma barn och deras behov Sjuksköterskor upplevde det 
utmanande att förstå vad barnet egentligen ville och exempelvis på grund av att föräldrarna inte 
var ärliga med sina barn. De blev frustrerade när föräldrar tog beslut som inte var det bästa för 
barnet.. Att ge palliativ vård till barn, ungdomar och deras föräldrar var känslomässigt påfrestande 
för sjuksköterskorna, ibland övermäktigt. Deras arbetsbelastning gjorde det svårt att tillfredsställa 
familjernas behov vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde mer stress och ångest. Att få positiv 
respons från föräldrar vid hembesök stärker sjuksköterskor i rollen som palliativ vårdgivare.  

  



 

 
 

3.! Cook, K. A., Lawrence, P., 
Grady, M. R., Liner, K.P., 
Hickey, P. & Connor, J.A. 
(2012)USA 

Att beskriva och förstå beteenden 
och copingstrategier som 
pediatriska sjuksköterskor 
använder för att kunna vårda 
döende barn på en kardiologisk 
akutvårdsenhet. 

Beteenden och copingstrategier sammanfattades i fyra teman; Gränser, som beskrev linjen mellan 
att vara professionell eller privat med familjen och personal. Vissa sjuksköterskor använde linjen, 
som ansågs vara flytande, som vägledning för hur engagerad de skulle bli. Medan andra ansåg att 
den var ett hinder för att kunna ge den omsorg och empati som de ville.  Minnen, att hålla fast vid 
efter barnens död, för att minnas det positiva. Några sjuksköterskor använde foton för att minnas, 
andra tyckte att det var obekvämt. Några besökte barnen efter att de flyttats till ICU medan andra 
inte var bekväm med att se barnet så nära döden. Stänga av, beskrev att sjuksköterskor hade 
förmåga att distansera sig från patienten och hens familj. Sjuksköterskorna hade olika sätt att 
hantera och stänga av känslorna. Vissa var öppna medan andra höll de för sig själva. Kodord, 
fraser som användes av sjuksköterskorna för att beskriva sin upplevelse men skydda andra 
exempelvis “en dålig dag”. Deltagarna fann att stödet från kollegor var den bästa copingstrategin. 
Andra copingstrategier var att använda institutionella resurser i form av PACT-teamet som gav 
stöd till sjuksköterskorna i form av träning, samtalsstöd och hjälp i beslutsfattande. 

4.! Curcio, D. L. (2017) USA Att undersöka, beskriva och förstå 
sjuksköterskor som vårdar döende 
pediatriska patienters levda 
erfarenhet. Och att samla 
information som hjälpa 
sjuksköterskor i framtiden som ska 
vårda döende barn. 

Sammanhanget av de erfarenheter som sjuksköterskorna berättade om sammanfattas i sju teman: 
Empati, sjuksköterskor menade att det aldrig blev naturligt att ett barn dog. Ambivalens, 
Sjuksköterskorna ifrågasätter om vården de gav är passande för den situationen och om viss 
behandling och livsförlängande insatser var rätt. De kämpade med viljan att berätta för barnet att 
hen var döende, när föräldrarna inte ville berätta det. Oundviklighet, döden skulle ske oavsett vilka 
insatser sjuksköterskorna utförde. Inspiration, sjuksköterskor vittnade om att varje döende patient 
hade lärt hen något som gjorde hen till en bättre sjuksköterska. Förhållande, sjuksköterskor blev 
oundvikligen fästa vid barnet. Oavsett vad de hade lärt sig i skolan lära sig i skolan om att inte bli 
privat så var det omöjligt att inte bli fäst.  Självbevarelse För skydda sig själv och för att klara av 
arbetet satte sjuksköterskorna gränser, men att det var svårt när de kom nära barnet. 
Sjuksköterskorna gjorde sitt bästa och satte sina egna känslor åt sidan på arbetet. Sorg, 
Sjuksköterskorna upplevde sorg  Men de behövde samtidigt vara den som höll ihop allt och såg 
till att saker blev gjorda.  

5.! Erikson, A & Davies, B. 
(2017) USA 

Att undersöka hur sjuksköterskor 
hanterar personliga och 
professionella gränser i 
omvårdnaden av svårt sjuka barn 
och deras familjer. 

Sjuksköterskor kämpade med att upprätthålla sin integritet när de balanserade de två 
konkurrerande aspekter av deras omvårdnadsroll; att uppföra sig professionellt och vara personlig 
och knyta an. När sjuksköterskorna upplevde att de var skickliga ur båda aspekterna och hade ett 
terapeutiskt förhållande till familjen, var de nöjda. De ansåg även att de då tillhandahöll 
högkvalitativ omsorg till barn och familjer. 

  



 

 
 

6.! Hendricks-Fergusion, V. L., 
Sawin, K. J., Montgomery, 
K., Dupree, C., Philips-
Salimi, C.R. & Haase, J. E. 
(2015) USA 

Att undersöka erfarenheter 
gällande palliativ vård (PO) och 
vård vid livets (EOL) slut hos 
sjuksköterskor på en pediatrisk 
onkologisk avdelning med max 1 
års erfarenhet som sjuksköterska. 

Sjuksköterskornas erfarenheter redovisades i sex teman: Ett heligt förtroende att vårda barnet och 
familjen, sjuksköterskorna önskade och strävade efter att barnet och familjen skulle få en 
meningsfull sista tid tillsammans. Elefanten i rummet, sjuksköterskorna upplevde spänning och 
osäkerhet i kommunikationen gällande övergång till PO/EOL. Exempelvis när de behövde möta 
familjens frågor gällande prognos och när de behövde lämna svåra besked. Kampen med det 
okända, De beskrev en anspänning gällandet att prata med barnet och familjen om vård i livets 
slut och de upplevde en osäkerhet  hur de skulle bemöta barnens tankar om döden. Och hur de 
skulle ge respons på frågor om döden. Dödens kalejdoskop Sjuksköterskorna upplevde 
komplexitet i att ge palliativ vård och att de saknade kompetens att ge all vård som krävdes. 
Exempelvis för smärtlindring eller att förbereda familjen att deras barn ska dö. Träningshjulet för 
lärande, Sjuksköterskorna beskrev att lärandet om EOL är livslångt och att om möjligheten att 
reflektera händelser och funderingar med en tilldelad mentor var det en hjälp. Att vara närvarande 
med ett öppet hjärta var ett sätt att behålla hoppet och minska emotionell stress, sjuksköterskorna 
beskrev ett behov av stöd från andra sjuksköterskor och från andra professioner. 

7.! Kellogg, M. B., Barker, M. 
& McCune, N. (2014) USA 

Att beskriva den levda 
erfarenheten från sjuksköterskor 
som arbetar på pediatrisk 
brännskadeavdelning och som har 
erfarit att patienten har dött.  

Samtliga sjuksköterskor i studien kände sig oförberedd på upplevelsen. Deras levda erfarenheter 
sammanfattades i fyra teman: Sorg och ledsenhet,  Hjälplöshet med oförmåga att ändra 
slutresultatet gjorde att sjuksköterskor ifrågasatte sin professionella förmåga. Att stänga av 
känslor och Oförberedhet att hantera situationer i döendet då det gäller barn, sjuksköterskor 
menar att deras professionella erfarenhet var deras enda utbildning inom området.  
Sjuksköterskorna använder olika traditionella copingstrategier då de hanterade dödsfallen.  

8.! McCloskey, S. & Taggart, L. 
(2010) Irland 

Att undersöka sjuksköterskor´s 
som arbetar med palliativa vårdens 
av barn, erfarenhet  av stress, i en 
region i UK. Och hur den stressen 
påverkar sjuksköterskornas liv.  

Stressorerna som sjuksköterskor upplevde delas in i fyra huvudteman: Krav, relationer, 
upprätthållandet av kontroll och stöd och roller, Stressen påverkade sjuksköterskorna både fysisk 
och psykisk. Dock upplevdes stressnivån olika hos olika sjuksköterskor. 

9.! Montgomery, K. E., Sawin, 
K. J. & Hendricks-Ferguson, 
V. (2017) USA 

Att beskriva de gemensamma 
erfarenheterna, hos erfarna 
sjuksköterskor uppfattning om 
kommunikation under palliativ 
vård och vård vid livets slut. Samt 
deras uppfattning om vilka hinder 
och förutsättningar som finns för 
effektiv kommunikation.  

Sjuksköterskor beskrev att deras erfarenheter gav dem kunskap som gjorde att kunde leva upp till 
sin roll. Och för att kunna vara det som krävdes för kommunikation, omsorg och för att vara 
barnet och familjens advokat. Fem huvudteman återspeglade detta: Utvärdering av Palliativ vård 
och vård vid livets slutskede, Skicklighet i att veta, Utvidga syn på kärnan i omsorg, Erfaren 
sjuksköterska gällande att vara familjens advokat och Värdera individuellt svar på sorg.  



 

 
 

10.! Nielson, S., Kai, J., 
MaCArthur, C., Greenfield, 
S. (2010) Storbritanien 

Att undersöka kommunala 
barnsjuksköterskor (CNN:s) och 
barnsjuksköterskor inom palliativ 
vård (CPCN:s), som 
tillhandahåller hemsjukvård till 
barn och unga personer med 
cancer´s upplevelser.  

Många CCN och CPCN involverades sällan i palliativ vård av barn eller ungdomar eftersom det 
var relativt ovanligt. Det försvårade för dem att utveckla och underhålla sina kunskaper och 
färdigheter inom området. Sjuksköterskor ville ge exemplarisk vård men upplevde kunskapsbrist 
bland annat inom smärtlindring och när det gällde att behandla symptom som de sällan mötte. 
Självkännedom beskrevs som viktigt för sjuksköterskor som uppgav att det var svårt att 
upprätthålla en professionell gräns till arbetet och att de ofta blev personligt engagerade.  

11.! Souza, L. F., Misko, M. D, 
Silva, L. Poles, K. Santos, 
M. R. & Bousso, R. S. 
(2012) Brasilien 

Att identifiera meningen med en 
värdig död och de interventioner 
sjuksköterskor som jobbar med 
pediatrisk onkologi gör för att 
främja en värdig död för barn.  

Sjuksköterskornas syn på hur en värdig död skapades redovisas i fem kategorier:  
Ingen autonomi i beslutsfattandet, Vård av familjen, sjuksköterskors emotionella engagemang i 
vården skapade förtroende mellan henne, barnet och familjen. Sjuksköterskor behövde även stötta 
relationen mellan familj och barn. Och de skapade förutsättningar för familjen att vara delaktig i 
vården genom sjukdom och död. Erbjuda fysisk komfort, sjuksköterskorna använder sig av både 
medicinsk och icke medicinska metoder för att minska eller ta bort fysisk smärta. Ett smärtfritt 
barn var viktigt för sjuksköterskorna viktig för att barnet ska uppleva komfort. Värdering av 
personcentrerad vård, sjuksköterskor ansåg att det var deras skyldighet att kommunicera med 
barnet, att vara närvarande när de behövde prata och att de visade barnet respekt. Det krävs en 
holistisk vård som omfattar teamarbete från flera professioner. En hälsosam atmosfär kring barnet 
där det fanns flexibilitet var viktigt för sjuksköterskorna. Lärande att hantera död och döende, 
sjuksköterskorna kände sig oförberedda att arbeta med barn som är döende och dör. De saknade 
både teoretisk och praktisk kunskap. Detta ledde till sorg, skuld och osäkerhet hos sjuksköterskor 
huruvida barnet fått den kvalitén på vården det borde ha fått. Döden upplevdes både som svår att 
acceptera men även som en lättnat att barnet fick ro.  Sjuksköterskorna behövde få bekräftelse att 
deras insatser varit av värde för att inte känna att allt varit förgäves. Detta gjorde även att de 
hittade en mening i sitt arbete och fick ny energi. Vilket gjorde att de kunde  hantera fler dödsfall.  

  



 

 
 

12.! Stayer, D. & Lockhart, S. 
(2016) USA 

Att fånga och beskriva kärnan i 
erfarenheter, hos sjuksköterskor 
som arbetar på en pediatrisk 
intensivvårdsavdelning, av att ge 
palliativ vård till barn med 
livshotande sjukdomstillstånd.  

Erfarenheterna redovisades i fem teman: Resan mot döden, att vårda döende barn var en del av 
jobbet men det var emotionellt påfrestande att vara en del i omvårdnaden och se familjer sörja. 
Ibland kände de sig tillräckliga men ibland inte. Det var viktigt för sjuksköterskorna att barnet var 
smärtlindrat och att döden blev personlig och rofylld. En livslång börda, sjuksköterskorna 
upplevde det känslosamt att betrakta föräldrar och deras börda när barnet efter akut skada drabbats 
av ett kroniskt progressivt sjukdomstillstånd och när de inte accepterade barnets tillstånd. 
Utmaningar i att ge omvårdnad, de kände ofta skuld över att ge besked att inget hopp fanns kvar, 
samtidigt som de ville vara ärliga. Det var viktigt att barnet fick säga sitt gällande vården och det 
var viktigt att vara eftertänksam när olika viljor fanns. Det var viktigt för sjuksköterskorna att inte 
utföra vård som orsakade mer smärta hos barnet.   Självbevarelse, det var viktigt att prata av sig 
med kollegor. Även om de försökte att inte ta med sig jobbet hem så var det svårt att låta bli. Att 
korsa gränser,  den professionella gränsen överskreds ofta och barnen och familjerna blev deras 
vänner.  

13.! Suryani, R. L., 
Allenidekania, A., 
Rachmawati, I. N. (2018). 
Indonesien 

Att undersöka och att förstå 
meningen för sjuksköterskor, med 
barnets komfort sista tiden i livet.  

Resultatet redovisades i sex huvudteman: Strävan efter att minska barns lidande, beskrev insatser 
som sjuksköterskor gjorde för att reducera  eller eliminera smärta hos barnet. Strävan efter att 
förstå vad barnet ville ha,  sjuksköterskor gav uttryck för att om de förstod barnets innersta 
önskan och kunde uppfylla det, gav det tröst åt barnet i slutet av livet. Att observera att barnet 
kände sig bekvämt i hur familjen accepterat hens situation, sjuksköterskorna försökte förbereda 
familjen på att barnet skulle dö. De menade att om familjen var ärlig mot barnet när det skulle dö, 
kände barnets själ ett större lugn. Att möta inre och yttre konflikter, sjuksköterskor strävade efter 
att barnet ska uppleva komfort och då uppstod inre och yttre konflikter, exempelvis då de och 
föräldrarna hade olika åsikter om var barnet skulle dö.  Att uppleva blandande känslor inför 
barnets tillstånd, om sjuksköterskor hade lyckats ge barnet det, det önskat kände sig 
sjuksköterskor känna sig framgångsrik trots att de var ledsna. Söka stöd från andra parter i den 
palliativa vården, sjuksköterskor behövde identifiera vårdbehoven tidigt i den palliativa vården 
och tillgodose dessa. Det krävdes samarbete med andra parter i vårdteamet för att tillgodose 
vårdbehoven. 

  



 

 
 

6.2 Tabell 3 (Bilaga 2) – Översikt inkluderande artiklarnas författare, titel och metod.  
Författare, År, 
Land 

Titel Undersökningsgrupp Design och 
eventuell ansats  

Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Bloomer, M. J., 
Endacott, R., 
Copnell, B.& 
O´Connor, M. (2016) 
Australien 

Something normal in a 
very, very abnormal 
environment’ – Nursing 
work to honour the life of 
dying infants and children 
in neonatal and paediatric 
intensive care in Australia.  

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: Australien 
Kön: Framgår ej �
Antal deltagare: 21 (8 NICU 
sjuksköterskor, 13 PICU 
sjuksköterskor)�
Arbetsplats: NICU & PICU 
Erfarenhet inom palliativ vård: Har 
vårdat minst ett barn som dött 

Beskrivande design 
med kvalitativ 
ansats 

Ljudinspelade semi-
strukturerade intervjuer både 
i fokusgrupper + 
individuellt, 17-50 minuter 
långa. 

Induktiv innehållsanalys 

Chong, L. A. & 
Abdullah, A. (2017) 
Malaysia 

Community Palliative Care 
Nurses´ Challenges and 
Coping Strategies on 
Delivering Home- Based 
Pediatric Palliative Care: A 
Qualitative Study.  

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: Malaysia 
Kön: 16 kvinnor 
Antal deltagare: 16  
Arbetsplats: Palliativ avdelning 
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Median; 2,5 år (spridning 1-18 år)  

Kvalitativ ansats, 
design framgår ej.  

Ljudinspelade 
semistrukturerade 
djupintervjuer, 20-50 
minuter långa. 
Transkriberade  

Nvivo version 10  

Cook, K. A., 
Lawrence, P., Grady, 
M. R., Liner, K.P., 
Hickey, P. & Connor, 
J.A. (2012) USA 

Coping While Caring for 
the Dying Child: Nurses´ 
Experiences in an Acute 
Care Setting.  

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 
Kön: Framgår ej �
Antal deltagare: 22 
Arbetsplats: Fristående 
högspecialiserad palliativ kardiologisk 
avdelning för barn 
Erfarenhet inom palliativ vård: Har 
vårdat minst ett barn som har dött 

Beskrivande design 
med kvalitativ 
ansats 

Ljudinspelade semi-
strukturerade fokusgrupps 
intervjuer bestående av 4 
frågor 

Kvalitativ 
innehållsanalys enligt 
Hsieh & Shannon 

Curcio, D. L. (2017) 
USA 

The Lived Experiences of 
Nurses Caring For Dying 
Pediatric Patients 

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 

Fenomenologisk 
design enligt Van 

Ljudinspelade semi-
strukturerade intervjuer, 35-
45 minuter långa 

Merleau-Pontys och 
Van Manens 6-stegs 
analysmetod   



 

 
 

Kön: 9 Kvinnor  
Antal deltagare: 9 
Arbetsplats: Pediatriska avdelningar 
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Framgår ej 

Manen med 
kvalitativ ansats 

 
 
 

Eriksson, A & 
Davies, B. (2017) 
USA 

Maintaining Integrity: 
How Nurses Navigate 
Boundaries in Pediatric 
Palliative Care. 

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 
Kön: 16 kvinnor, 2 män  
Antal deltagare: 18 
Arbetsplats: Fristående pediatrisk 
palliativ vårdcenter och ett akademisk 
högspecialiserat barnsjukhus 
Erfarenhet inom palliativ vård: BS 
och MS; minst 4 år 

Utforskande och 
beskrivande design 
enligt Grounded 
theory med 
kvalitativ ansats 

Ljudinspelade semi-
strukturerade intervjuer, 45-
75 minuter långa. 
Transkriberade  

Grounded theory enligt 
Charmaz  

Hendricks-Fergusion, 
V. L., Sawin, K. J., 
Philips-Salimi, C.R. 
& Haase, J. E. (2015) 
USA 

Novice Nurses’ 
Experiences With 
Palliative and End-of-Life 
Communication. 

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 
Kön: Framgår ej  
Antal deltagare: 14 
Arbetsplats: Pediatrisk onkologisk 
avdelning 
Erfarenhet inom palliativ vård: Har 
vårdat minst ett barn som har dött 

Empirisk 
Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats  

Ljudinspelade fokusgrupps 
diskussioner med öppna 
frågor, 1,5-2 h långa.  
Transkriberade 

Colaizzi´s 
fenomenologiska 8-
stegs analysmetod 

Kellogg, M. B., 
Barker, M. & 
McCune, N. (2014) 
USA 

The Lived Experience of 
Pediatric Burn Nurses 
Following Patient Death.  

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 
Kön: 5 kvinnor, 2 män 
Antal deltagare: 7 
Arbetsplats: Brännskadeavdelning för 
barn 

Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats 

Ljudinspelade semi-
strukturerade intervjuer.  
Transkriberade  

Kvalitativa 
innehållsanalys med 
selektiv inriktning av 
Van Manen 



 

 
 

Erfarenhet inom palliativ vård: Har 
vårdat 3-12 patienter som har dött 

McCloskey, S. & 
Taggart, L. (2010) 
Irland 

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

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: Irland 
Kön: Framgår ej �
Antal deltagare: 18 
(Hospice sjuksköterskor (HM): 9st, 
Hemsjukvårdssjuksköterskor för barn 
(CCN): 7st, Sjuksköterskor 
barnsjukhuset (HNS: 2st�
Arbetsplats: Barnhospice, 
Hemsjukvård, Barnsjukhuset 
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Framgår ej 

Kvalitativ ansats, 
design framgår ej.  

Ljudinspelade semi-
strukturerade 
fokusgruppsintervjuer. 
Transkriberade  

Tematisk 
innehållsanalys enligt 
Newell och Burnard 

 
  



 

 
 

Montgomery, K. E., 
Sawin, K. J. & 
Hendricks-Ferguson, 
v. (2017) USA 

Communication During 
Palliative Care and End of 
life. 

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 
Kön: 27 kvinnor 
Antal deltagare: 27  
Arbetsplats: 3 stora barnsjukhus 
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Framgår ej  

Empirisk 
Fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats  

Ljudinspelade fokusgrupps 
intervjuer.  
Transkriberade  

Colaizzi´s 8-stegs 
analysmetod 

Nielson, S., Kai, J. & 
MaCArthur, C. 
(2010) Storbritanien 

Exploring the experiences 
of community-based 
children's nurses providing 
palliative care.  

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: Storbritanien 
Kön: Framgår ej  
Antal deltagare: 30 
(Hemsjukvårdssjuksköterskor för barn 
(CCN): 22 st.�
Barn palliativa teamet: 8 st) 
Arbetsplats:  
Barncancer center  
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Framgår ej 

Kvalitativ ansats, 
design framgår ej.  

Enskilda djupintervjuer med 
en inledande öppen fråga 
följt av uppföljande frågor 
och slutligen en avslutande 
öppen fråga. Ljudinspelade 
och transkriberade 

Grounded theory, 
NVivo  

Souza, L. F., Misko, 
M. D, Silva, L. Poles, 
K. Santos, M. R. & 
Bousso, R. S. (2012) 
Brasilien 

Dignified death for 
children: perceptions of 
nurses from an oncology 
unit´ 

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: Brasilien 
Kön: 7 Kvinnor, 1 man 
Antal deltagare: 8 
Arbetsplats: Pediatrisk onkologi 
avdelning 
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Erfarenhet av pediatrisk onkologi; 2 
månader-1 år & 6 månader 

Deskriptiv design 
med kvalitativ 
ansats 

Ljudinspelade semi-
strukturerade intervjuer.  
Transkriberade  

Framgår ej  

Stayer, D. & 
Lockhart, S. (2016) 
USA 

Living with Dying in 
the Pediatric Intensive 
Care Unit: A Nursing 
Perspective. 

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: USA 
Kön: 9 Kvinnor, 3 Män 
Antal deltagare: 12 
Arbetsplats: Pediatrisk 

Beskrivande 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
design 

Ett frågeformulär med 9 
frågor, Ljudinspelade 
intervjuer som inledes med 
en öppen fråga, anteckningar 
av icke verbala 

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
analysmetod enligt 
Cohen och NVivo 9 



 

 
 

intensivvårdsavdelning  
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Framgår ej 

observationer från 
intervjuerna. Transkriberade 

 
  



 

 
 

Suryani, R. L., 
Allenidekania, A., 
Rachmawati, I. N. 
(2018). Indonesien 

Phenomenology Study on 
Nurses ´Experiences in 
Understanding the Comfort 
of Children at the End – 
of- life.  

Undersökningsgruppens 
ursprungsland: Indonesien 
Kön: Framgår ej  
Antal deltagare: 10 
Arbetsplats: Framgår ej  
Erfarenhet inom palliativ vård: 
Deltagarna har erfarenhet av palliativ 
vård av barn 

Beskrivande 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats 

Ljudinspelade semi-
strukturerade djupintervjuer 
med öppna frågor. 
Transkriberade  

Colaizzi´s analysmetod 

 
 
 


