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Sammanfattning  

Bakgrund Palliativ vård innebär symtomlindring av obotliga tillstånd, som hos barn 

kan vara bland annat cancersjukdomar eller vissa neurologiska tillstånd. Att få palliativ 

vård som barn är en rättighet enligt WHO. Barnen upplevde ett behov av att ha sina 

föräldrar nära. Föräldrarna upplevde att de tappade sin föräldraroll när deras barn 

vårdades palliativt. Föräldrarna hade olika synpunkter på hur en sjuksköterska som 

arbetade med barn i palliativ vård borde vara och hur vården skulle bedrivas. 

Sjuksköterskans uppgift är att symtomlindra och stödja både barn och föräldrar inom en 

familjecentrerad omvårdnad. 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ 

vård av barn på sjukhus. 

Metod En beskrivande litteraturstudie som identifierat 11 artiklar genom databaserna 

Medline via PubMed och Cinahl. Dessa artiklar har analyserats och tematiserats till 

denna litteraturstudie. 

Resultat Sjuksköterskor upplevde att omvårdnaden bedrevs ojämlikt, till följd av 

otillräckliga riktlinjer. Det uppstod även etiska dilemman inom den palliativa 

barnsjukvården, som kunde röra sig om kommunikationsproblem, samt att 

sjuksköterskor upplevde att en del barn blev övervårdade. Sjuksköterskor upplevde 

emotionella svårigheter, som på bästa sätt bearbetades via reflektionssamtal. 

Huvudkategorier som identifierats var Sjuksköterskors upplevelser av förutsättningarna 

inom palliativ barnsjukvård, etiska dilemman, övervård, känslomässig tyngd, att vårda 

vid livets slut samt reflektionssamtal. 

Slutsats Sjuksköterskor upplevde osäkerhet i arbetet med barn i palliativ vård, till följd 

av bristande riktlinjer, utbildning och kunskap. Det uppstod etiska dilemman i 

vårdandet, och sjuksköterskorna kunde uppleva emotionella svårigheter, som kunde 

påverka omvårdnaden. Därför behövde sjuksköterskorna tid för reflektion för att klara 

av att utföra omvårdnad. 

  

Nyckelord: Pediatrisk palliativ vård, Sjukhus, Sjuksköterska och Upplevelser. 

 



 

 

 

 Abstract 

Background The main purpose in palliative care is relieve of symptoms from 

conditions that’s not curable. For children, these conditions can be cancer or some 

neurologic diseases. Getting palliative care as a child is a right according to WHO. The 

children wanted their parents. The parents felt that they lost their parental role when 

their children were cared for palliatively. The parents had different views on how a 

nurse in palliative child care should be, and how the care should be conducted. The 

nurse's task is to relieve symptoms and support both children and parents in a family-

centered care. 

Aim The aim of this study was to describe nurses' experiences with palliative care of 

children in hospitals. 

Method A descriptive literature study that identified 11 articles through the databases 

Medline via PubMed and Cinahl. These articles have been analyzed and thematized for 

this literature study. 

Results Nurses felt that nursing was conducted unequally, as a result of inadequate 

guidelines. There were also ethical dilemmas in palliative child care, which could be 

about communication problems, and that nurses felt that some children were over-cared 

for. Nurses experienced emotional difficulties, which were best processed through 

debriefing. Main categories identified were; The Nurses experience of Prerequisites in 

Palliative Child Care, Ethical Dilemmas, Over-Care, Emotional Load, At the End of 

Life and Debriefing. 

Conclusion Nurses experienced uncertainty in working with children in palliative care, 

due to lack of guidelines, education and knowledge. Ethical dilemmas arose in the care, 

and the nurses could experience emotional difficulties that can affect nursing. 

Therefore, the nurses need time for reflection to be able to perform Nursing of the 

children. 
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1 Introduktion 

1.1 Barn globalt 

Enligt Förenta Nationerna’s (FN) barnkonventionen definieras barn som personer under 

18 år. Barnkonventionen är ett internationellt FN-avtal som finns till för barnens 

rättigheter. Dessa är; lika värde, få grundläggande behov uppfyllda, skydd mot 

övergrepp och utnyttjande, få uttrycka sin mening och bli respekterad. I Sverige går 

gränsen för att få kallas barn när barnet passerat vecka 22+0 (Hallström 2015a). Globalt 

sett har hälsobilden för barn förbättrats, och barnadödligheten har minskat. Ändå dör det 

globalt sett tre miljoner barn under den första levnadsmånaden varje år. Risken att barn 

dör är olika stor världen över, men är störst i Afrika och Asien (Hallström 2015a). I 

Sverige består en femtedel av befolkningen av barn. Svenska barn har internationellt 

sett en god hälsa (Hallström 2015a). Trots det är det 95 000 barn som vårdas på sjukhus 

i Sverige varje år, varav 40 000 barn är under fyra år (Ygge 2015). 

 

1.2 Barnsjukvård 

Sjuka barn ska i största möjliga mån erbjudas vård i hemmet (Riksföreningen för 

Barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening (RfB) 2016). På sjukhus ska barn 

om möjligt vårdas på avdelningar speciellt avsedda för barn. De är inte små vuxna, utan 

små människor under stor utveckling. Därför är det viktigt med personal med särskild 

barnkompetens, som kan se barnens behov och som kan urskilja vad som är normalt 

(Ygge 2015). Inom barnsjukvården ska miljön vara anpassad efter barnets ålder och 

främja barnets integritet. Miljön ska även främja barnet till lek, lärande och 

återhämtning. Det ska finnas tillgång till både lekterapi och sjukhusskola. Det är även 

viktigt att de får bibehålla sitt sociala nätverk. Barnen får lov att ha närvarande föräldrar 

dygnet runt (RfB 2016). I en studie framkom det att barnen ansåg att det var viktigt att 

ha tryggheten från en förälder på plats samt att sjuksköterskor var snälla mot både 

barnen och deras familjer (Pelander & Leino-Kilpi 2010). Förberedelser och stöd inför 

behandlingar ska vara individ- och åldersanpassat (RfB 2016). Forskning har visat på att 

sjukhusclowner kunde minska barnens rädsla och ångest inför smärtsamma 

behandlingar (Nygaard Kristensen, Elgaard Sørensen, Stinson & Haslund Tomson 

2019; Dionigi & Gremigni 2016). Den humanistiska människosynen är central även 

inom barnsjukvården, där alla människor är unika och har samma värde (Lundqvist 
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2015). Föräldrarna har både rättigheter och skyldigheter till medbestämmande av vården 

enligt föräldrabalken (SFS 1949:381) som är de lagstadgade rättigheterna för barn i 

Sverige. I en studie framkom att vården av barn blivit familjecentrerat som koncept, för 

att få en väl fungerande helhet inom omvårdnaden. Detta innebar att man inkluderade 

föräldrarna i vården av barnet (Curtis & Northcott 2016). Hänsyn ska tas till barnets 

åsikter om möjligt. Om inte barnen själva uttrycker informationsbehov ska detta ändå 

försöka identifieras på en individuell nivå, och barnets medgivande ska alltid 

eftersträvas (SfB 2016). I en annan studie framkom att vårdnadshavaren var den som 

tog besluten åt barnen (Curtis & Northcott 2016). Detta på grund av att 

beslutskompetensen inte är utvecklad hos små barn, men den växer med stigande ålder. 

Dess komplexitet blir att på ett professionellt plan vara säker på att barnet har möjlighet 

att upprätthålla sin integritet och beslutanderätt utifrån sin egen utveckling. En riktlinje 

brukar vara att barnet kan börja ta egna beslut vid ca 12 års ålder (Hallström 2015b). 

Detta med Offentlighets- och Sekretesslagen (SFS 2009:400) som riktlinje (Hallström 

2015b).  

 

1.3 Barn i den palliativa vården 

Palliativ vård innebär att tillståndet inte går att bota (Glimelius 2012). Inom palliativ 

vård ligger stort fokus på symtomlindring (Friedrichsen 2012). Det centrala är att 

behandla och symtomlindra smärta, men även tillgodose andra fysiska, psykosociala 

och spirituella behov hos patienten. Det ingår även att stödja de närstående (World 

Health Organization (WHO) 2019; Socialstyrelsen 2013). Palliativ vård bygger på ett 

holistiskt synsätt där hela människan ska tas hänsyn till, där målet är att barnet ska få 

leva med största möjliga värdighet till livets slut (Socialstyrelsen 2013). Det är dock 

skillnad på palliativ vård och vård i livets slutskede (Glimelius 2012). Vård i livets 

slutskede beskrivs som en senare fas inom den palliativa vården, och kan vara enstaka 

dagar upp till några månader fram tills personen somnar in (Vårdhandboken 2019). 

Enligt socialstyrelsen bygger den palliativa vården på fyra hörnstenar; Symtomlindring, 

Samarbete i arbetslag, Kommunikation & relation, samt Stöd till närstående 

(Socialstyrelsen 2013). Enligt WHO (2019) beskrivs det att inom den palliativa vården 

ser man döendet som en naturlig process, som varken ska förlängas eller påskyndas. 

Vidare beskriver WHO att barn med livshotande eller livstidsförkortande tillstånd har 

rätt till palliativ vård, oavsett om diagnosen behandlas eller ej (WHO 2019). Dessa 
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tillstånd kan bland annat vara cancer eller obotliga neurologiska sjukdomar 

(Vårdhandboken 2019). I en studie av Knapp et al. (2011) som kartlagt den palliativa 

barnsjukvårdens tillgänglighet världen över, framkom det att i en del länder var den 

palliativa barnsjukvården begränsad, medan i andra länder kunde det vara gott om 

valmöjligheter (Knapp et al. 2011). Även om det visade sig i en studie av Kassam, 

Skiadaresis, Alexander & Wolfe (2013) att de flesta, föräldrar och vårdpersonal, 

föredrog hemsjukvård vid livets slutskede, så var det ändå en del som ville vårda barnen 

på sjukhus. Det var 15,3% av föräldrarna, men endast 2,2% av vårdpersonalen som 

föredrog sjukhus framför hemsjukvård vid vård i livets slutskede. Däremot var det 

23,9% av föräldrarna som föredrog sjukhus som den plats där barnet till slut somnade in 

(Kassam et al. 2013). Enligt en litteraturstudie av Weaver et al. (2015) så framkommer 

det att barnen ofta hade en önskan om att få tala om sin sjukdom, särskilt om deras 

prognos. Att vårdpersonalen var med i dessa samtal var viktigt för både barnen och 

deras föräldrar (Weaver et al. 2015). I en artikel av Jalmsell, Kontio, Stein, Henter & 

Kreicbergs (2015) har föräldrar beskrivit vad deras barn pratat om innan döden. 

Gemensamt för flertalet av barnen var att de gärna ville tala om döden med sagor och 

filmer som utgångspunkt. De ville gärna veta vad som skulle hända, både med dom 

själva och även med deras föräldrar. Ett barn hade velat försäkra sig om att mamma inte 

skulle följa med henne när hon dog. Ett flertal av barnen kände en trygghet i att veta att 

någon fanns på ”andra sidan” som väntade på dom. Det kunde röra sig om en förälder, 

andra släktingar eller Jesus (Jalmsell et al. 2015). Många barn som vårdades palliativt 

hade enligt journalerna upplevt känslor av ångest, depression, stress, oro och 

nedstämdhet. De blev rädda för att lämnas ensamma. Dessa känslor steg i takt med 

sjukdomens progress (Weaver et al. 2015). Om föräldrarna inte vill acceptera att övergå 

till palliativ behandling från en overksam behandling, kan det vara bra att avvakta någon 

dag för att åter ta upp frågan (Hellström-Westas, Lagercrantz & Norman 2015). 

Familjen upplevde att det var moraliskt och etiskt rätt att avsluta behandlingar och 

livsuppehållande vård då bördan av sjukdomen blivit för stor eller då behandlingen tog 

mer kraft än vad den gav (Sieg, Bradshaw & Blake 2018; Kars et al. 2011). 

 

1.4 Föräldrars upplevelser av vården 

Föräldrarna menade på att de ville vara delaktiga i barnets vård, oavsett vårdnivå. De 

kände att de hade ett behov av kontroll och ville försäkra sig om att vården utfördes 
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korrekt av personalen (Hallström & Elander 2007). Föräldrarna upplevde att de fick 

kämpa för att förstå sin plats i omvårdnaden, denna osäkerhet påstod de ofta kom från 

deras okunskap i vad som ska hända och varför (Butler, Hall, & Copnell 2017). Många 

föräldrar upplevde ändå att de inte blev insläppta i barnets dagliga omvårdnad, samt att 

deras identitet som förälder blev hotad (Meert, Briller, Schim, Thurston, & Kabel 2009). 

Andra föräldrar vill inte ha samma delaktighet och kontroll, utan överlämnar mer ansvar 

åt sjuksköterskorna (Ygge 2015). När barnen vårdats en period och föräldrarna började 

bli mer bekväma med denna typ av omvårdnad, såg föräldrarna gärna att de fick vara 

med och arbeta som ett team kring deras barn. De började känna sig som en resurs i 

barnets omvårdnad (Butler, Hall & Copnell 2017). 

En del föräldrar upplevde att det var svårt att tala om livets slut med barnen, då de var 

rädda att det skulle ta bort barnets hopp (Kars et al. 2011). Men utav de föräldrar som 

talat om döden med sina barn var det ingen som ångrade samtalet (Weaver et al. 2015). 

Föräldrarna ville känna att de gjort allt de kunde för barnet (Heinze & Nolan 2012). När 

döden närmade sig upplevde föräldrarna att de hade ett behov av en privat, avskärmad 

och lugn plats, där de kunde säga farväl av sitt barn i sin egen takt. Att få hålla och vara 

med barnet även efter att det somnat in var viktigt för föräldrarna (Sieg, Bradshaw & 

Blake 2018).  

I en studie framkom att föräldrar ville veta att det var en väl fungerande organisation 

med goda rutiner samt att veta att personalen besatt god kompetens (Hallström & 

Elander 2007). Egenskaper föräldrarna ansåg som viktiga hos sjuksköterskorna var 

empati och sympati (Meert et al. 2009). Det första bemötandet från sjuksköterskor på 

avdelningen är viktig för att skapa god kontakt och inge trygghet enligt litteraturen 

(Broberg 2015). I en studie framkom det att föräldrarna inledningsvis var tacksamma då 

deras barn fick vård, och för sjuksköterskornas expertis (Butler, Hall & Copnell 2017). 

Föräldrar upplevde att det kändes bättre om personalen utifrån erfarenheter kunde tala 

om positiva och negativa utfall av eventuella behandlingar, för att föräldrarna skulle 

kunna ta bra beslut gällande barnets fortsatta vård (Heinze & Nolan 2012). Föräldrarna 

ansåg att situationen i vården upplevdes värre om sjuksköterskan som vårdade deras 

barn var oerfaren (Sieg, Bradshaw & Blake 2018). Föräldrar upplevde att det var viktigt 

med tydlig och ärlig information och god kommunikation. De menade på att man måste 

låta samtal få ta sin tid (Sieg, Bradshaw & Blake 2018; Heinze & Nolan 2012; 
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Hallström & Elander 2007; Meert et al. 2009). Majoriteten av föräldrarna var missnöjda 

med kommunikationen de fick, endast 20% har uppgivit att de var nöjda 

(Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012). Föräldrar menade på att det kunde leda till 

oavsiktliga konflikter vid kommunikationsproblem, då de inte förstod helheten (Sieg, 

Bradshaw & Blake 2018; Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012). Att föräldrarna 

inte förstod helheten kunde även leda att de fick för stor tilltro till de behandlingar som 

barnet skulle få och vilket utfall det kunde ge (Heinze & Nolan 2012). Föräldrarna ville 

ha kvar sitt hopp och önskade att vårdpersonalen skulle bekräfta hoppet (Heinze & 

Nolan 2012; Hallström & Elander 2007). Många föräldrar menade på att sjuksköterskor 

hade bristande kunskap i emotionell stöttning och av de varierande känslorna hos de 

närstående, då barnet övergick till palliativt skede (Aschenbrenner, Winters & Belknap 

2012). I en studie framkom att en del föräldrar önskade få hjälp av sjuksköterskorna 

med att planera begravningen då barnet dött, föräldrarna önskade även att de som vårdat 

barnet skulle delta vid begravningscermonin (Sieg, Bradshaw & Blake 2018). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har omvårdnadsprocessen att luta sig mot i komplexa situationer, där 

man ska bedöma, skapa målformulering, omvårdnadsdiagnos, planera, genomföra och 

utvärdera varje moment (Hallström 2015b). Sjuksköterskans uppgift är även att bevara 

barnets integritet och värdighet (Lundqvist 2015). Till sjuksköterskors uppgifter ingår 

även att utföra och utveckla evidensbaserad omvårdnad av både patient och närstående 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Om misstanke finns gällande att barnet far illa 

eller nekas vård av vårdnadshavare så är sjuksköterskan alltid anmälningspliktig enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

 

Enligt WHO (2019) ska sjuksköterskan utvärdera och lindra barnets fysiska, psykiska 

och sociala stress under palliativ vård (WHO 2019). Sjuksköterskor inom palliativ vård 

skulle uppehålla barnets hälsa, samt förebygga dess upplevelse av sjukdom (Sieg, 

Bradshaw & Blake 2018). Inom palliativ vård ska även sjuksköterskan se till den 

komplexa situation som denna typ av vård innebär, som att kunna tala om frågorna 

kring livet och existensen. Kommunikation är ett stort moment i den palliativa vården. 

Det är av stor vikt att ha ett empatiskt synsätt (Friedrichsen 2012). Sjuksköterskor ska 

även ta hänsyn till föräldrarnas värderingar och önskemål, samt bedöma deras behov av 



 

6 

 

stöd (Hallström 2015b). I rollen ligger även att uppmuntra och underlätta för föräldrarna 

att stanna kvar hos sina barn när de vårdas på sjukhus (Ygge 2015). Sjuksköterskan ska 

även utbilda och uppmuntra föräldrarna till att ta del av barnets omvårdnad, samt utbilda 

föräldrarna i att vara uppmärksamma på förändringar i barnets tillstånd. Det är även 

viktigt att sjuksköterskan lyssnar på vad föräldern har att säga om barnets tillstånd, då 

föräldern är den som känner barnet bäst. Att intervjua barnet och därefter föräldrarna 

ska bidra till att sjuksköterskan ska kunna utföra en korrekt bedömning av vårdbehovet, 

samt skapa en familjecentrerad vård (Hallström 2015b).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen som valts för denna studie är Joyce Travelbee’s “human-

to-human relationship theory”. Då detta arbete till stor del bygger på relationer mellan 

barnet, föräldern och sjuksköterskan inom ett holistiskt perspektiv under en vårdperiod 

av svårt lidande. Travelbee anser att meningen med omvårdnad är att hjälpa individ, 

familj och samhälle med att hantera eller förebygga sjukdom och lidande (Pokorny 

2014). Grunden i denna teori är att relationer skapas mellan människa till människa, och 

inte som sjuksköterska och patient. Som sjuksköterska- patient kan man ej skapa 

relationer, utan det måste vara människor som relaterar till varandra. Genom relationen 

skapas identiteter, som sedan leder till empati och sympati. Hennes teori påtalar vikten 

av medkänsla och närvaro i omvårdnaden. Denna relation är inte något som bara 

uppstår, utan måste arbetas fram stegvis, och bygger på interaktioner. Vidare beskriver 

Travelbee (1971) att detta börjar vid det första mötet mellan patienten och 

sjuksköterskan, den är viktig för den fortsatta relationen. Den bygger även på att 

sjuksköterskan vet vad hen gör, tänker, känner och upplever. Det bygger på en 

medvetenhet, kunskap och förståelse hos sjuksköterskan. Det förklaras att människa-till-

människa inte är detsamma som vän-till-vän relation. Båda bygger på sociala relationer, 

men en sjuksköterska behöver möta personens omvårdnadsbehov vilket inte behövs i en 

vän-till-vän relation (Travelbee 1971). Interaktionerna mellan sjuksköterskor och 

patienter kan se olika ut, och har delats upp i olika teman av Travelbee. Bland dessa 

finns teman som “den hjälpsamma interaktionen” där man gärna hjälper till och får svårt 

att hinna med sina uppgifter, och “den strikta interaktionen” där man endast utför 

arbetsmomentet som ska göras, och inte tar sig tid till att finnas för patientens övriga 

behov (Travelbee 1971). 
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1.7 Problemformulering 

Den palliativa barnsjukvården är familjecentrerad. Barnen kunde uppleva bland annat 

ångest och rädsla för att bli lämnade ensamma. De ville ha tryggheten av en förälder på 

plats. Föräldrar kände en osäkerhet när deras barn vårdas palliativt. De hade svårt att 

förstå sin plats och kände sig inte delaktig i barnets omvårdnad. Föräldrarna upplevde 

även ett behov av att kontrollera att vården utfördes korrekt, och de upplevde att vården 

kändes mindre trygg om sjuksköterskan var oerfaren. Sjuksköterskans roll är att väva 

samman denna komplexa typ av vård, och se till att barnet och familjen får den 

symtomlindring och stöttning som krävs. Hur sjuksköterskor upplever vården av barn i 

den palliativa vården finns det en betydande del empiriska forskningsresultat om, dock 

hittas inte tillräckligt med nyare sammanställningar gällande sjuksköterskors 

erfarenheter i detta ämne. Därför var det av betydelse att utföra denna litteraturstudie, 

som skulle väva samman empiriska studier, för att få en helhetssyn över hur 

sjuksköterskor upplevde denna typ av vård. Denna litteraturstudie skulle kunna bidra till 

att skapa en god stöttning och goda riktlinjer för sjuksköterskor, såväl nya som erfarna, 

så att vården för barn i palliativ vård ska kunna utföras jämlikt och tryggt. 

 

1.8 Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård av 

barn på sjukhus. 

 

2 Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie har använts i detta arbete (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklarna söktes fram i databaserna Medline via PubMed och Cinahl. Dessa databaser 

lämpade sig väl för omvårdnadsstudier (Polit & Beck 2017). Sökningen inleddes med 

breda sökningar med hjälp av Medical Subject Headings “[MeSH]” i medline via 

pubMed, och “Cinahl Headings” i Cinahl. Dessa användes för att specificera sökningens 

träffar (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016). Karolinska Institutets 

hemsida användes för att hitta lämpliga omvårdnadstermer på engelska. Detta för att få 
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korrekta termer i enhet med syftet (Willman et al. 2016). Vid sökning i PubMed 

användes även fritext, då vissa omvårdnadstermer saknades som MeSH. I Pubmed 

användes termerna “Nurses/psychology”, “Nursing/psychology”, “Nurse-Patient 

Relations”, “Attitude of Health Personnel”, “Terminal Care”, “Critical Illness”, 

“Inpatients”, “Hospitals, Pediatric”, “Nurses, Pediatric”, “Pediatric Nursing” och 

“Palliative Care” som MeSH, och sluterligen Experience* i fritext. Asterisk i slutet av 

fritext kan användas för att bredda sökningens ändelser och därmed få större antal 

träffar, detta kallas trunkering (Willman et. al 2016). I Cinahl användes termerna 

“Palliative Care”, “Pediatric Critical Nursing” och “Pediatric Oncology Nursing” som 

Cinahl Headings, då termerna inte är desamma som i PubMed men innehar samma 

innebörd. Ingen fritext användes vid sökningen som gjordes på Cinahl. Sökningarna 

redovisas i tabell 1. Sökorden kombinerades sedan med Booelanska termer. Booleanska 

termer var till för att hjälpa forskaren att hitta rätt i databasen, då det eftersöktes på ett 

systematiskt sätt med tydlig kombination. Dessa termer var AND, OR och NOT. AND 

användes till att avgränsa området och smalna av sökningen, där båda söktermerna 

fanns med i träffarna. OR användes för att öka sökningens bredd då sökresultatet gav 

träffar för den enskilda sökningen samt för termerna tillsammans. NOT kunde användas 

för att aktivt utesluta ett sökord som saknade relevans för syftet (Willman et.al. 2016). 

Till vår sökning användes endast de booelanska termerna AND och OR. Begränsningar 

som använts vid PubMed-sökningarna var engelskt språk, artiklar publicerade de 

senaste tio åren, samt att de skulle vara tillgängliga vid Högskolan i Gävles bibliotek. 

Begränsningen att de skulle vara tillgängliga vid Högskolan i Gävles bibliotek gjordes 

för att få tillgång till hela artikeln. Språkbegränsningen gjordes för att det var det språk 

som författarna behärskade. Polit & Beck (2017) poängterade att artiklar som söktes 

fram borde vara på ett språk som författarna behärskade. Vidare beskriver Polit & Beck 

(2017) att begränsning i antal år rekommenderades att göra för att få en aktuell 

forskning, samt för att specificera utfallet. Vid sökningen i Cinahl användes 

begränsningarna peer review och engelskt språk. Peer review innebär att andra forskare 

har granskat och godkänt studiens resultat för att öka trovärdigheten (Polit & Beck 

2017). Ingen begränsning på antal år gjordes vid Cinahlsökningen, då utfallet redan var 

under 200 artiklar. Begränsningar ska läggas till en i taget tills sökresultatet ligger på ca 

200 artiklar (Polit & Beck 2017). 
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Tabell 1. Databassökningar 

Databas Begränsningar 

sökdatum 

Sökord Antal 

träffar 
 

Möjliga 

artiklar 

exkl. 

dubbletter 

Valda 

artiklar 

Medline 

via 

PubMed 

HIG 

10 år 

Engelska  

2019-09-29 

("Nurses/psychology"[MeSH] 

OR 

"Nursing/psychology"[MeSH] 

OR "Nurse-Patient 

Relations"[MeSH] OR 

"Attitude of Health 

Personnel"[MeSH]) AND 

("Terminal Care"[MeSH] OR 

"Critical Illness"[MeSH] OR 

"Inpatients"[MeSH] OR 

"Hospitals, 

Pediatric"[MeSH]) AND 

("Nurses, Pediatric"[MeSH] 

OR "Pediatric 

Nursing"[MeSH])  

81 26 5 

Medline 

via 

PubMed 

HIG 

10 år 

Engelska  

2019-09-29 

“Pediatric Nursing”[MeSH] 

AND “Palliative 

Care”[MeSH] AND 

Experience* 

11  3 3 

Cinahl 
 

Peer Review 

Engelska 

2019-09-06 

(MH “Palliative Care”) AND 

(MH “Pediatric Critical 

Nursing”) OR (MH “Pediatric 

Oncology Nursing”) 

50 3 2 

Manuell 

sökning 

2019-09-09 

 
 

 2  2 1 

  

Totalt: 144 34  11   
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2.3 Urvalskriterier 

För att få en hög trovärdighet i studien ska tydliga inklusions och exklusionskriterier 

utformas, som passar studiens syfte (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterier för denna 

studie var att artiklarna skulle vara empiriska primärkällor. Artiklarnas kontext skulle 

motsvara syftet, därmed skulle resultaten vara beskrivningar av erfarenheter ur 

sjuksköterskans perspektiv, att sjuksköterskorna skulle vara yrkesverksamma inom 

palliativ vård av barn, samt att den palliativa vården av barnen skulle bedrivas i 

sjukhusmiljö. 

Exklusionskriterier för denna litteraturstudie blev studier som är äldre än 10 år, om 

artiklarna saknade IMRAD-Struktur, det vill säga uppbyggd med Introduktion, Metod, 

Resultat och Diskussion. Även Litteraturstudier exkluderades, då de inte är primärkällor 

enligt Polit & Beck (2017). 

 

2.4 Urvalsprocess & Utfall av möjliga artiklar 

Under databassökningarna identifierades 144 artiklar, varav två identifierades via 

manuella sökningar. Utav dessa var två dubbletter som exkluderades. Kvar var 142 

artiklar där titel och abstract granskades. I de fall abstract saknades granskades fulltext. 

Enligt Polit & Beck (2017) kan detta göras för att se studiens relevans. Utav artiklarna 

exkluderades 108 artiklar. Detta då 84 ej svarade på syftet, åtta saknade IMRAD-

struktur, 11 artiklar gick ej att få upp i fulltext och fem var litteraturstudier. Möjliga 

artiklar att granska var 34 artiklar. Dessa 34 artiklar numrerades i ett dokument på 

datorn, för lättare genomgång av författarna. Resultatet lästes då individuellt för att 

säkerställa en objektivitet. Därefter diskuterades artiklarna gemensamt med hjälp av 

relevans och kvalitetsgranskningsmallarna, för att sålla bort icke relevanta artiklar, 

tabell 2 (bilaga 1) och tabell 3 och 4 (bilaga 2). Detta resulterade i 11 artiklar till denna 

litteraturstudie, där tio artiklar var kvalitativa samt en artikel var kvantitativ. Denna 

process beskrivs i ett flödesschema enligt Prisma Statement (2009), Figur 1. 
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Figur 1. Flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

En analys av innehållet enligt Aveyard (2014) och Polit & Beck (2017) användes i 

denna litteraturstudie. I Polit & Beck (2017) betonades vikten av att ha ett systematiskt 

tillvägagångssätt när artiklarnas innehåll bearbetades. Artiklarna lästes upprepade 

gånger för att få en översikt över deras innehåll. De lästes först individuellt av båda 

författarna till denna studie, med fokus på resultatdelen. Detta för att stärka 

objektiviteten. Därefter diskuterades artiklarna gemensamt mellan författarna, de 

sammanfattades även i tabell 5 (bilaga 3) samt tabell 6 (bilaga 4), för att få en översikt 

av det författarna hade att arbeta med. Efter detta sammanfattades artiklarnas resultat på 

svenska i löpande text på separata dokument. Den sammanfattade svenska 

översättningen färgkodades in i teman, som framhävde artiklarnas likheter och 
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skillnader. Enligt Polit och Beck (2017) är färgkodning ett bra sätt att sammanfatta 

resultatet till ett bra innehåll. Att framhäva likheter och skillnader kallas för 

likhetsprincipen (Polit och Beck 2017). Dessa färgkodade teman sammanfördes därefter 

i löpande text, denna text har sedan minskats ner till en kortare text med ett informativt 

innehåll från de genomarbetade studierna. Aveyard (2014) skriver att man bör benämna 

de teman man fann i olika kategorier. Sex olika kategorier har då växt fram.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna undvek bias genom att åsidosätta egna värderingar. Detta genom att läsa 

artiklarna individuellt och därefter diskutera och sammanställa resultatet gemensamt, 

som även bidrar till minskad risk för feltolkningar. En tydlig objektivitet eftersträvades 

vid genomgång av artiklarna. Objektivitet innebär att inga artiklar uteslöts ur studien, 

även om de motsa varandras resultat. Till denna litteraturstudie eftersträvades att 

använda egna ord, då den inte ska innehålla någon typ av fabrikation, falsifiering eller 

plagiat. Fabrikation innebär skapande av egna resultat, Falsifiering innebär att resultatet 

är manipulerat eller utelämnat, Plagiat innebär att idé, text eller resultatet är kopierat 

utan hänvisning till referens (Polit & Beck 2017). Därför kommer denna studie ha 

hänvisningar till primärkällor. 

 

3 Resultat 

Denna litteraturstudie byggde på 11 studier där sjuksköterskor från neonatalavdelningar, 

pediatriska onkologiska avdelningar, barnhospice, akutvårdsavdelning samt 

barnintensivvårdsavdelningar har beskrivit sina upplevelser av att arbeta med palliativ 

vård av barn. Resultatet har sammanställts under sex olika kategorier; Sjuksköterskors 

upplevelser av förutsättningarna inom palliativ barnsjukvård, Sjuksköterskors 

upplevelser av etiska dilemman, Sjuksköterskors upplevelser av övervård, 

Sjuksköterskors upplevelser av känslomässig tyngd, Sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda vid livets slut samt Sjuksköterskors upplevelser av reflektionssamtal. 

Artiklarna som föreligger denna litteraturstudies resultat återfinns under referenser 

markerade med en asterisk. 
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3.1 Sjuksköterskors upplevelser av förutsättningarna inom palliativ 

barnsjukvård  

Många sjuksköterskor ansåg att de saknade tillräcklig utbildning inom palliativ vård av 

barn (Pearson 2013; De Castro de Oliviera et al. 2018). I artikeln av Pearson (2013) 

berättade nyutbildade sjuksköterskor om att de ofta var nervösa och oroliga för att 

bedriva palliativ vård av barn. Då de var angelägna om ett gott första intryck från 

familjerna, så kände de en press över att göra rätt från start. Vilket upplevdes viktigt för 

relationen och tilliten från föräldrarna (Pearson 2013). När de vårdade ett barn palliativt 

upplevde de bristande kontroll över situationen. De menade även att de kände sig 

emotionellt oförberedda på de uppgifter som utfördes, på grund av den bristande 

kunskapen (De Castro de Oliviera et al. 2018). De nyutbildade sjuksköterskorna i denna 

studie ansåg även att det saknades tydliga riktlinjer kring hur palliativ vård av barn 

skulle bedrivas. Detta upplevdes som en begränsning när de skulle arbeta med barnen. 

Vidare menade de att beroende på vilka kollegor man arbetade med under arbetspasset, 

så bedrevs vården på olika sätt. Detta skapade en stor frustration och osäkerhet hos de 

nyutbildade sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som uppgav att de hade gått en 

utbildning i palliativ vård av barn kände sig däremot mera förberedda på vad som 

förväntades av dom (De Castro de Oliviera et al. 2018). Erfarna sjuksköterskor menade 

på att osäkerheten försvann med tiden (Pearson 2013; De Amorim Almeida, de Moraes, 

& da Rocha Cunha 2016).  

 

3.2 Sjuksköterskors upplevelser av etiska dilemman 

Etiska frågor blev svåra i arbetet med barnen i den palliativa vården (Carnevale et al. 

2012). De nyutbildade sjuksköterskorna upplevde att det fanns en rädsla för att börja 

prata om palliativ vård om barnen med familjerna (Pearson 2013; Hendricks-Ferguson 

et al. 2015). De nyutbildade sjuksköterskorna menade då på att det då fortsattes prata i 

kurativa termer istället. Detta skapade en osäkerhet över vad dom kunde prata om med 

patienten och dennes familj (Hendricks-Ferguson et al. 2015). Sjuksköterskor har 

uttryckt att de var de första som lade märke till att barnet var på väg att dö, medan 

läkarna och föräldrarna fortfarande var optimistiska. Detta skapade känslor av ensamhet 

och känslomässig isolering hos sjuksköterskorna, då de saknade möjlighet att uttrycka 

sina förnimmelser om barnets tillstånd (Lacefield Lewis 2017). Sjuksköterskorna 

beskrev att efter brytsamtalet mellan föräldrar och läkare, där läkaren informerade om 
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övergång till palliativ behandling, så lämnades sjuksköterskorna till att ta hand om 

familjens reaktioner, vilket upplevdes svårt. Detta då föräldrarna inte fick tid att smälta 

budskapet (Hendricks-Ferguson et al. 2015). Här beskrev sjuksköterskorna att de 

stegvis minskade ner behandlingarna, för att föräldrarna skulle hinna med mentalt. Även 

detta såg sjuksköterskorna som ett etiskt dilemma, då de ansåg det bäst för barnet att få 

avsluta vårdinsatserna helt och avsluta deras lidande, men här tyckte de att man istället 

vårdade föräldrarna (Pearson 2013). Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna ofta 

fortsatte att vara optimistiska till att barnet skulle lyckas återhämta sig, även fast 

sjuksköterskorna visste att det inte skulle bli så. De ville inte ge föräldrarna falska 

förhoppningar, men inte heller ta bort föräldrarnas hopp (De Castro de Oliviera et al. 

2018). Sjuksköterskor inom neonatalvården har beskrivit att de kände mera empati för 

familjer där de var öppna och trevliga, mot vad de kände för familjer med starkare 

integritet och som bemötte personalen med en otrevlig attityd (De Amorim Almeida, de 

Moraes, & da Rocha Cunha 2016). En del sjuksköterskor har även beskrivit att de kände 

mer för de patienter som de vårdat länge (Pearson 2013). 

Ett annat etiskt dilemma var att en del av föräldrarna till de större barnen i palliativt 

skede inte ville att deras barn skulle veta att det skulle dö. Sjuksköterskorna ville 

försäkra sig om ett holistiskt slut för barnet, det blev svårt när de inte kunde tala om 

helheten med barnet. De kände att de inte kunde utföra ett bra arbete under dessa 

förhållanden (Curcio 2017). Sjuksköterskorna beskrev att det ändå var vanligt att de 

äldre barnen som led av långt framskriden cancer själva kände på sig när döden var 

nära, och brukade snabbt förlika sig med detta. Sjuksköterskorna menade då att det även 

var svårt att veta hur de skulle bemöta barnen när de kommit till detta stadie 

(Hendricks-Ferguson et al. 2015). Sjuksköterskorna upplevde ofta att barnen inte fick 

sina röster hörda, detta då barnen redan var längre fram i tanken och mer medvetna om 

vad som skulle hända än vad deras föräldrar var. På grund av detta blev Barnen inte 

delaktiga i sin egen vård. Detta innebar att sjuksköterskorna hade svårt att besluta om de 

skulle respektera barnets eller föräldrarnas önskemål (Stayer & Lockhart 2016). Ofta 

kände sjuksköterskorna att föräldrarna tog över barnens rätt till beslutsfattande, men 

som sjuksköterska behövde man stå på barnets sida och vara barnets advokat (Carnevale 

et al. 2012). Ibland menade sjuksköterskorna att det skapades etiska dilemman där 

familjen och sjuksköterskorna inte var överens om hur de större barnen i den palliativa 

vården skulle skötas. Ett område handlade om barnens matsituation, där barnen inte 



 

15 

 

längre hade förmågan att svälja, men föräldrarna ville fortsätta att mata barnen. Dessa 

konflikter blev ofta en grund för stress hos sjuksköterskorna (McCloskey & Taggart 

2010). 

 

3.3 Sjuksköterskors upplevelser av övervård 

Sjuksköterskorna behövde fortsätta att utföra kurativa vårdinsatser, även då chansen till 

återhämtning var minimal (Lacefield Lewis 2017). De upplevde att barnen blev 

övervårdade, och beskrev att det upplevdes som att utföra tortyr med dessa behandlingar 

(Stayer & Lockhart 2016; Lacefield Lewis 2017). Att bevittna och utföra dessa 

vårdmoment på barnen nämnde sjuksköterskorna som bidragande faktorer till 

emotionell utmattning (Curcio 2017). Det blev svårt att arbeta när läkarna ville testa allt 

som fanns, och satte in till synes onödiga behandlingar. Stundtals förklarade läkarna 

inte hela situationen för familjerna enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kände då 

ofta att de måste medla mellan patienten, familjen och läkaren (Carnevale et al. 2012). 

Nyutbildade sjuksköterskor i studien av Hendricks-Ferguson et al. (2015) berättade att 

det skapade en sorg och nedstämdhet att se barnen fortsätta kämpa med bieffekterna de 

fick av den starka cytostatikabehandlingen. Det kändes orättvist mot barnen, och gav 

dem ett onödigt lidande. I artiklarna av Carnevale et al. (2012) och Lacefield Lewis 

(2017) har sjuksköterskor beskrivit att det kändes som att barnen hölls vid liv till vilket 

pris som helst, och att detta skapade mycket lidande för barnen (Carnevale et al. 2012; 

Lacefield Lewis 2017). 

Sjuksköterskor som arbetade inom neonatalvård diskuterade även om problemet i att 

lyckas rädda dessa svårt sjuka barn. De menade på att det inte skulle bli någon 

livskvalité för barn som överlevde detta stadie, och vilka konsekvenser detta skulle bli 

för barnets familj. De menade att detta var en väldigt vanlig tanke för sjuksköterskor 

som arbetade inom neonatalvården. Här ansåg sjuksköterskorna att vården borde 

avslutats, då den enbart orsakade lidande för alla berörda parter, men de uttryckte även 

att det inte var ett beslut som de hade rätt att ta (De Amorim Almeida, de Moraes, & da 

Rocha Cunha 2016). 
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3.4 Sjuksköterskors upplevelser av känslomässig tyngd 

Nyutbildade sjuksköterskor har uttryckt att det blev en oro att arbeta med döende barn 

(Hendricks-Ferguson et al. 2015). Sjuksköterskorna beskrev även att det var svårt att 

acceptera att barn dog, då de inte hade hunnit leva sitt liv (Curcio 2017; De Amorim 

Almeida, de Moraes & da Rocha Cunha 2016). De nyutbildade sjuksköterskorna 

beskrev att det kändes som ett viktigt åtagande att vårda barnen i deras mest sårbara 

stund (Hendricks-Ferguson et al. 2015). Relationen till barn med familj blev ofta för 

djup, enligt sjuksköterskorna. De menade på att de gick över gränsen för vad som 

ansågs professionellt, samt att de blev för känslomässigt involverade (Stayer & 

Lockhart 2016; Lacefield Lewis 2017; Pearson 2013). 

Sjuksköterskorna kände även frustration för familjernas skull, då de kämpat hårt och 

länge, trots att de förstod att det inte kommer att sluta bra (De Castro de Oliviera et al. 

2018) Sjuksköterskor har pratat om att palliativ vård av barn som stressande på grund 

av känslomässig utmattning, och inte av aspekten arbetstyngd (McCloskey & Taggart 

2010) I en studie av Chen et al. (2013) har 56,3% av deltagarna uppgivit att det var 

traumatiskt att vårda döende barn.  

Att vårda döende barn skapade lidande hos sjuksköterskorna även på det personliga 

planet (De Amorim Almeida, de Moraes & da Rocha Cunha 2016). Sjuksköterskor har 

även uttryckt att det skapade ångest hos dem att vårda dessa barn. De menade att det var 

som att man absorberade familjernas ångest och gjorde den till sin egen, som man sedan 

bar med sig hem (McCloskey & Taggart 2010). Sjuksköterskorna beskrev att de ofta 

föreställde sig hur det skulle varit om de själva suttit där med sina barn. Detta bidrog till 

starka känslor av sorg och lidande (Lacefield Lewis 2017; McCloskey & Taggart 2010; 

De Castro de Oliviera et al. 2018). Sjuksköterskor har i artikeln av Lacefield Lewis 

(2017) beskrivit att det ändå upplevde det positivt att de visat sin sorg över barnet för 

föräldrarna, då de visade föräldrarna att deras barn berört personalen. Men en del som 

hade vårdat barnet under lång tid uppgav att de skapat moders liknande känslor för 

barnet. De hade då beskrivit en mera intensiv sorg. Dessa personer uttryckte inte några 

positiva värderingar i sina känslor, utan ansåg snarare att de gick över gränsen för vad 

som ansågs vara professionellt (Lacefield Lewis 2017). I artikeln av De Amorim 

Almeida, de Moraes & da Rocha Cunha (2016) beskrev sjuksköterskor att lidandet var 

stort för alla när ett barn dog, men i detta behövde de påminna sig om att lidandet var 

störst hos barnets familj. 
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3.5 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda vid livets slut 

Sjuksköterskor har beskrivit att det kändes viktigt att göra den sista tiden så bra som 

möjligt för barnet och familjen, men att ändå att inte vara i vägen (Hendricks-Ferguson 

et al. 2015). De beskrev att det kändes naturligt att bara sitta med och finnas där som ett 

stöd, utan att prata (Gingell Epstein 2013). Sjuksköterskorna gjorde oftast allt det 

kunde, och gärna mer än vad som var standard för att försäkra sig om att familjerna fick 

en fin sista stund med sitt barn (Lacefield Lewis 2017; McCloskey & Taggart 2010). 

Erfarna sjuksköterskor beskrev att de kände på sig när det var dags för barnet att dö, 

innan det visade sig på parametrarna. De kunde se i barnens ögon att barnet visste att 

döden var nära (Curcio 2017). Sjuksköterskor har beskrivit att de ofta upplevde en 

otillräcklighet under barnets sista timmar, som om de svek familjerna när det inte fanns 

mer de kunde göra (Stayer & Lockhart 2016; Pearson 2013; Lacefield Lewis 2017). 

Detta gav även känslor av skam enligt sjuksköterskorna (Pearson 2013; Lacefield Lewis 

2017). Några sjuksköterskor har även berättat att det kändes frustrerande när barnet dog. 

De ville ingripa och göra något för att rädda barnet. Det beskrev att de behövde 

anstränga sig för att låta barnet få somna in (De Castro de Oliviera et al. 2018).  

I samband med dödsfallet uppgav 30% att det kändes som ett misslyckande att de inte 

kunde rädda barnet (Chen et al. 2013). När barnet väl dött upplevdes det ofta 

överväldigande för sjuksköterskorna (Stayer & Lockhart 2016). Sjuksköterskor påtalade 

att de inte kände sig beredda vid dödsfallet (De Amorim Almeida, de Moraes, & da 

Rocha Cunha 2016). De visste inte vad de skulle göra eller vad de skulle säga till 

barnets familj (De Amorim Almeida, de Moraes, & da Rocha Cunha 2016; Pearson 

2013). En del uppgav att de stannade kvar och grät tillsammans med familjen efter 

dödsfallet, medan andra valde att gå ut (Stayer & Lockhart 2016). Att vara med och 

göra iordning barnet efter döden upplevde vissa sjuksköterskor som något positivt. 

Eftersom de sällan deltog under begravningen, så bidrog det till att de fick ta avsked och 

få ett värdigt avslut (Gingell Epstein 2013).  

Sjuksköterskor har också beskrivit att de ändå kunde känna lättnad när barnet dött, då 

barnet inte behövde lida mer (Lacefield Lewis 2017). Efter en tid uppgav sjuksköterskor 

att de trots allt upplevde en känsla av tillfredsställelse och fullbordan, då de visste att de 

gjorde allt som var möjligt för barnen (De Amorim Almeida, de Moraes, & da Rocha 

Cunha 2016). De talade även om en känsla av stolthet, som framförallt nämndes då de 

talade om samarbetet inom arbetsgruppen (Lacefield Lewis 2017). 
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3.6 Sjuksköterskors upplevelser av reflektionssamtal 

Sjuksköterskorna beskrev att de behövde omvårdnad för att själva kunna utföra 

omvårdnad av en god kvalité för de sjuka barnen. Därför var reflektionssamtal viktigt 

för att känslorna annars blev för tunga att bära (De Castro de Oliviera et al. 2018). I 

flera artiklar beskrev sjuksköterskor vikten av att samtala med kollegor. Detta via 

reflektionssamtal, både enskilda och i grupp. Sjuksköterskorna upplevde att det skapade 

ett lugn och att det då blev lättare att utföra omvårdnaden (Stayer & Lockhart 2016; De 

Castro de Oliviera et al. 2018; Lacefield Lewis 2017; Pearson 2013). I artiklarna av 

Lacefield Lewis (2017) och De Amorim Almeida, de Moraes & da Rocha Cunha (2016) 

beskrevs det att kollegorna var det starkaste stödet. Eftersom de var svårt att få 

förståelse av sin egen familj som inte hade samma upplevelse enligt sjuksköterskorna 

(Lacefield Lewis 2017). Vissa sjuksköterskor ansåg att det borde läggas ännu mer 

resurser på reflektionssamtal. En önskan var att en psykolog skulle vara närvarande vid 

samtalen, och inte endast sjuksköterskor. Även att det skulle vara fler uppföljningar, för 

att verkligen säkerställa att personalen mådde bra (De Castro de Oliviera et al. 2018). 

Andra upplevde att det räckte att reflektera med arbetslaget (Pearson 2013). 

 

4 Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

Sjuksköterskor ansåg att de hade otillräcklig utbildning och avsaknad av riktlinjer 

gällande palliativ vård. De menade att vården bedrevs olika beroende på vem som 

arbetade, vilket skapade osäkerhet. Steget mellan kurativ och palliativ vård var svårt att 

ta och kunde vara otydligt. Den livsuppehållande vården fortsatte för att föräldrarna 

skulle hinna med mentalt, eller för att läkarna ansåg att de inte hade provat allt. 

Sjuksköterskorna upplevde att barnen inte fick sina röster hörda eller blev delaktiga i sin 

egen vård, då barnen och deras föräldrar inte hade kommit lika långt i 

bearbetningsprocessen. Sjuksköterskor hade svårt att veta vems önskemål de skulle 

följa, och kände ett behov av att vara barnets advokat. Sjuksköterskor skapade mer 

känslor och fick starkare relation till de barn och familjer de vårdat mest. 

Sjuksköterskor ansåg att barnen ofta blev övervårdade, vilket skapade mer lidande hos 

barnen, vilket bidrog till emotionell utmattning hos sjuksköterskorna. Relationen till 

barnen och familjen kunde bli för djup enligt sjuksköterskorna. De menade på att det 
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gick över gränsen för vad som ansågs professionellt och skapade ett lidande hos 

sjuksköterskor då barnen dog. Men att visa sorg kunde även upplevas positivt. 

Sjuksköterskor uppgav att de gärna gjorde mer än vad som var standard vid 

dödsögonblicket, för att försäkra sig om ett holistiskt avslut. Reflektionssamtal ansågs 

viktigt då de ville samtala med kollegor, för att kunna lätta sina känslor. För att sedan 

kunna fokusera på att ge en god omvårdnad.  

 

4.2 Resultatdiskussion  

I föreliggande resultat framkommer en osäkerhet hos sjuksköterskor som vårdade barn 

palliativt, både till följd av bristande kunskaper, riktlinjer samt en känsla av att vara 

emotionellt oförberedda (De Castro de Oliviera et al. 2013). Vidare framkom det i 

resultatet av denna litteraturstudie att sjuksköterskor upplevde att vården bedrevs olika 

beroende på vem som arbetade, till följd av de otillräckliga riktlinjerna (De Castro de 

Oliviera et al. 2018). Detta kunde ställas mot tidigare forskning vilken beskrev att 

föräldrar ansåg att det var viktigt att veta att det fanns tydliga riktlinjer och en väl 

fungerande organisation, samt att sjuksköterskorna hade god kompetens (Hallström & 

Elander 2007). 

Tidigare forskning visade även att föräldrarna hade ett behov av att kontrollera och 

övervaka att barnets vård utfördes på ett korrekt sätt för att skydda sina barn (Hallström 

& Elander 2007). Enligt Travelbee (1971) är det viktigt för relationens skull att 

sjuksköterskan vet vad hen gör. Detta väcker funderingar hos författarna av denna 

litteraturstudie gällande hur sjuksköterskorna ska veta vad som är rätt och fel när de 

arbetar med barn i palliativ vård när riktlinjer saknas, samt hur denna vård ska kunna 

bedrivas jämlikt för barnen.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att framförallt de nyutbildade 

sjuksköterskorna upplevde en press att det första mötet blev bra för den framtida 

relationens skull (Pearson 2013). Litteraturen beskriver att det första mötet är viktigt för 

skapandet av relationer (Broberg 2015). Detta framkommer även i Travelbee’s (1971) 

teori som beskriver att relationer är något som tar tid att skapa men interaktionerna 

börjar redan vid det första mötet, och dessa är viktiga för den framtida relationen. För 

relationen är det viktigt att man ser varandra som människor, för att kunna utveckla 

empati och sympati gentemot varandra (Travelbee 1971). I tidigare forskning har det 
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framkommit att föräldrarna ville att sjuksköterskorna skulle vara empatiska och 

sympatiska (Meert et al. 2009). I föreliggande litteraturstudie framkom att det på många 

plan blev betungande för sjuksköterskorna med de starka känslor som vårdandet av 

dessa barn innebar. Sjuksköterskor upplevde att relationen gick över gränsen för vad 

som ansågs som professionellt och att de tog med sig de tunga känslorna hem 

(McCloskey & Taggart 2010; Lacefield Lewis 2017). Vidare framkom även att 

sjuksköterskorna kände mindre för de familjer med starkare integritet (De Amorim 

Almeida, de Moraes, & da Rocha Cunha 2016), men att de även kände mer för de som 

de vårdat mycket (Pearson 2013). Detta styrks i Travelbee’s teori om att relationen tar 

tid att skapa. Men Travelbee menar även på att människa-till-människa relationen inte 

är densamma som vän-till-vän relationen. Vidare beskriver Travelbee att den 

professionella gränsen inte går där sjuksköterskan känner sympati och vill lindra 

patientens lidande. Utan den professionella gränsen går där sjuksköterskans sympati och 

lidande över patientens tillstånd börjar påverka omvårdnaden negativt (Travelbee 1971). 

Enligt Harris Kalfoss (2011) som beskriver från litteraturen att det är viktigt med 

bearbetning av situationerna och att det är svårt att veta var sin egen gräns går. Gränsen 

behövs för att orka ge en god omvårdnad till patienten och dennes familj. För att arbeta 

med lidande och döende patienter och deras familjer så krävs en stor kunskap, vilja och 

förmåga att ge av sig själv i rollen som sjuksköterska (Harris Kalfoss 2011). 

 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor upplevde att vissa 

föräldrar inte ville tala om döden med sina barn (Pearson 2013; Hendrics-Ferguson et 

al. 2015). Detta kan stärkas i tidigare forskning där föräldrar berättade att de hade svårt 

att tala om döden med sina barn (Kars et al. 2011). I denna litteraturstudies resultat 

framkom även att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att arbeta när föräldrar inte 

ville ta dessa samtal (Curcio 2017). Men tidigare forskning visade även att om 

föräldrarna hade dessa samtal med sina barn, så var det ingen som ångrade sig (Weaver 

et al. 2015). Litteraturen visar även att det är bättre för barnen att få information om sitt 

tillstånd, då de annars tenderar att göra fantasin värre än vad verkligheten är (Hallström 

2015b). Enligt tidigare forskning ville barn gärna prata om sitt tillstånd både med 

föräldrar och sjuksköterskor (Weaver et al. 2015). Litteraturen beskriver också att det är 

viktigt för barnen att få sina behov av kommunikation mötta. Det är viktigt att sätta 

dessa behov först, även om det kan uppstå konflikter mellan barnets behov mot 
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sjuksköterskornas eller föräldrarnas behov (Hallström & Lindberg 2015). Men i 

föreliggande litteraturstudies resultat framkom det även att sjuksköterskorna upplevde 

att det var svårt att möta barnen i dessa samtal (Hendrics-Ferguson et al. 2015). 

Litteraturen har ändå beskrivit att det hör till sjuksköterskans profession inom den 

palliativa vården att kunna samtala kring tillståndet samt de existentiella frågor 

patienten kommer med (Hallström 2015b). Tidigare studier har dock visat att även 

föräldrarna ville ha en ärlig kommunikation med sjuksköterskan gällande barnets 

tillstånd (Sieg, Bradshaw & Blake 2018; Heinze & Nolan 2012; Hallström & Elander 

2007; Meert et al. 2009), men de ville även att sjuksköterskan skulle hjälpa dem att 

behålla sitt hopp (Heinze & Nolan 2012; Hallström & Elander 2007). Detta hade även 

framkommit i föreliggande litteraturstudie, där sjuksköterskor beskrev att det var svårt 

att förena ärlig kommunikation med att inge hopp (De Castro de Oliviera et al. 2018).  

Travelbee menar att en sjuksköterskas mening med omvårdnad är att hjälpa individ och 

familj att hantera och förebygga lidande genom medvetenhet, kunskap och försåelse 

(Travelbee 1971). Men i föreliggande litteraturstudie menade sjuksköterskor på att barn 

i palliativt skede ofta blir övervårdade, vilket leder till ett ökat lidande (Carnevale et al. 

2012; Lacefield Lewis 2017; Stayer & Lockhart 2016). Enligt barnkonventionen ska 

barnen skyddas mot övergrepp (Unicef 2019). Detta skapade funderingar hos författarna 

gällande när försöken till att rädda liv övergår till övervård. Vidare skapar det 

funderingar över när övervård övergår till övergrepp, och därmed bryter mot 

barnkonventionen. 

 

Litteraturen beskriver att sjuksköterskan ska värna om barnets integritet och värdighet. 

Vidare beskrivs även att principetiken är dominerande inom omvårdnaden, som 

beskriver att sjuksköterskor ska göra gott och inte orsaka skada (Lundkvist 2015). 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs också att sjuksköterskan ska lindra 

lidande (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Vidare har tidigare forskning visat på att 

föräldrarna dels ville veta att man hade gjort allt som går att göra för deras barn (Heinze 

& Nolan 2012), men de ansåg också att när behandlingarna tog mer än vad den gav så 

var det etiskt rätt att avsluta behandlingarna (Sieg, Bradshaw & Blake 2018; Kars et al. 

2011). Ändå framkom det i resultatet av föreliggande litteraturstudie att 

sjuksköterskorna upplevde att man fortsatte att behandla barnen och trappade ut vården 

stegvis, för att föräldrarna skulle hinna med mentalt. Detta kunde upplevas som ett 
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etiskt dilemma (Pearson 2013). Detta beskrivs dock som etiskt korrekt enligt 

litteraturen, som menar på att man måste trappa ut vårdandet för att vårda föräldrarna 

och låta dem skapa minnen (Hallström & Lindberg 2015). Vidare beskrivs det i 

litteraturen att om föräldrarna inte är redo att avsluta vården, så kan man avvakta någon 

dag innan diskussionen tas upp på nytt (Hellström-Westas, Lagercrantz & Norman 

2017). Tidigare forskning har även visat att dagens barnsjukvård är familjecentrerad, 

där hela familjen ska vårdas (Curtis & Northcott 2016). Författarna av denna 

litteraturstudie har funderingar kring att det stundtals blir lätt att glömma barnets behov 

i den familjecentrerade omvårdnaden. I tidigare forskning av Curtis & Northcott (2016) 

har det beskrivit att vårdnadshavarna tog beslut åt barnen. Vidare har litteraturen 

beskrivit att beslutskompetensen inte är utvecklad hos små barn, utan utvecklas med 

barnets mognadsgrad (Hallström 2015b). 

 

Forskning har visat att många barn upplevde bland annat känslor av ångest och rädsla 

för att bli lämnade ensamma (Weaver et al.2015). Litteraturen beskriver att i slutskedet 

ska fokus ligga på att barnet ska få dö utan ångest och smärta (Hellström-Westas, 

Lagercrantz & Norman 2017). Travelbee (1971) har i sin teori nämnt att det finns olika 

typer av sjuksköterskor som arbetar på olika sätt, där en del enbart utför det som ska 

utföras och andra gärna gör det lilla extra. Vidare menar Travelbee att det är viktigt med 

medkänsla och närvaro i omvårdnaden (Travelbee 1971). I föreliggande litteraturstudie 

framkommer även att vid vård i livets slutskede så ansåg sjuksköterskor att de gjorde 

mer än vad som var standard för barnen och familjerna (Lacefield Lewis 2017; 

McCloskey & Taggart 2010). Det framkommer även att sjuksköterskor inte visste vad 

de skulle säga eller göra (De Amorim Almeida, de Moraes & da Rocha Cunha 2016; 

Pearson 2013). Vilket även föräldrar från tidigare forskning uttryckt, då de menade på 

att de hade en avsaknad av emotionell stöttning från sjuksköterskorna då deras barn 

vårdades palliativt (Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012). Men det framkom även i 

tidigare forskning att föräldrar gärna såg att sjuksköterskorna som vårdat barnet skulle 

vara med och planera begravningen, samt att de skulle delta vid begravningscermonin 

(Sieg, Bradshaw & Blake 2018). I denna litteraturstudie framkom dock att vissa 

sjuksköterskor gärna var med och gjorde iordning barnet efter dödsfallet, då de sällan 

deltog vid begravningen (Gingell Epstein 2013). Detta skapade funderingar hos 
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författarna över vad som skulle vara den bästa typen av avslut vid ett dödsfall för både 

sjuksköterskor samt för föräldrar.  

 

I ICN- etiska kod för sjuksköterskor beskrivs det att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan tar hand om sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande för att kunna 

utföra sitt arbete. Lika viktigt är det att ta hand om sina kollegor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Travelbee har även påtalat vikten av att Sjuksköterskan 

vet vad hen känner (Travelbee 1971). Tillgång till professionell handledning är enligt 

litteraturen en självklarhet för de som arbetar inom palliativ vård. Att ägna sig åt 

reflektion och i frågesättning av den utförda vården med kollegor, ger möjlighet till att 

utveckla den egna verksamheten (Friedrichen 2016). I föreliggande litteraturstudie 

framkommer att dessa reflektionssamtal bidrog till en trygghet i sin profession. Det 

framkom även att kollegorna var det största stödet i betungande situationer (Stayer & 

Lockhart 2016; De Castro de Oliviera et al. 2018; Lacefield Lewis 2017; Pearson 2013). 

 

4.3 Metoddiskussion  

Att utföra en egen empirisk intervjustudie av ämnet hade kunnat givit svar på andra 

frågor och därmed skapat ett annat resultat. Enligt Polit och Beck (2017) är dock en 

litteraturstudie bra, då den väver samman flertalet empiriska studier till en övergripande 

sammanställning. 

 

Till denna litteraturstudie söktes lämpliga artiklar fram via databaserna Medline via 

PubMed samt Cinahl. Dessa databaser lämpar sig väl för just omvårdnadsstudier (Polit 

& Beck 2017). Via dessa databaser har ett lämpligt antal artiklar identifierats, varför 

författarna av denna studie inte sökt vidare artiklar via andra databaser. Dock har en 

artikel identifierats via fristående sökning. Denna uppkom som förslag via andra artiklar 

vid en sökning från Pubmed. Författarna använde MeSH termer för att specificera 

sökningarna i Pubmed och cinahl headings i Cinahl, detta för att specificera 

sökningarnas utfall (Willman et al. 2016).  

Funderingar hade dock funnits gällande om flera sökningar av dessa termer kunnat 

användas och kombineras för att få fram rätt sökträffar. Möjligtvis hade andra ord 

kunnat användas, då det var svårt att få fram rätt termer. För att få hjälp med att få fram 

omvårdnadstermer användes Karolinska Institutets hemsida. Även hjälp att identifiera 
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bra söktermer mottogs från bibliotekarie vid skolans bibliotek. Författarna upplevde det 

svårt att finna MeSH termer för sjuksköterskans upplevelser och valde då att använda 

experience i fritext. Sökord som ej finns som sökterm kan man enligt Polit & Beck 

(2017) söka i fritext. Men att söka i fritext är begränsande och en svaghet enligt 

författarna, då det endast söker på det specifika ordet. Därför valdes det att lägga en 

asterisk i slutet av den valda fritextsökningen för att bredda träffarna, vilket författarna 

såg som en styrka, då den söker på alla ändelser av det valda ordet (Willman et al. 

2016).  

 

Till denna studie användes sökning i block på PubMed med hjälp av booelanska termer. 

För att söka i block har författarna på ett medvetet sätt valt att lägga parenteser runt 

MeSH-termerna med OR mellan, för att sedan lägga till ytterligare ett block med ett 

AND mellan. Detta efter att ha fått kunskap om denna sökstrategi med hjälp av 

bibliotekarie. Denna typ av sökning ser författarna som en styrka, då det blev en tydlig 

struktur och ett gott sökresultat. 

Begränsning på tidsintervallet tio år användes vid sökningar i PubMed, för att få en 

aktuell sökning. Vid sökning i Cinahl bockades inte årsintervall i, varför tidsintervallet 

istället blev ett exklusionskriterie. Vidare användes urvalskriteriet engelskt språk. Att ha 

en tidsbegränsning till aktuell forskning framförs som en styrka enligt Polit & Beck 

(2017). Detta innebar att viss risk för missförstånd av artiklarnas innehåll kan ha 

uppstått, då engelska inte är författarnas modersmål. Begränsningen “tillgänglig vid 

högskolan i Gävle” gjordes för att kostnadsfritt få tillgång till hela artiklarnas innehåll. 

Vissa artiklar gick ändå inte att få upp kostnadsfritt, varför de valdes bort även om de 

kunde varit relevanta för syftet. Författarna insåg bristerna i detta. 

 

En analys enligt Aveyard (2014) användes till denna litteraturstudie, för att arbeta enligt 

ett strukturerat sätt. Författarna såg fördelarna i att läsa och diskutera artiklarna både 

individuellt och gemensamt flertalet gånger, för att säkerställa objektiviteten. Artiklarna 

skrevs ut i pappersformat för genomgång med färgpennor. Detta ser författarna som en 

styrka, då det både upprätthåller energinivån hos författarna att använda sig av olika 

arbetssätt samt att det blir mer överskådligt av de olika teman som skapades med de 

olika färgerna. Detta styrks i att Polit och Beck (2017) rekommenderar att man skapar 

teman och ser den största relevansen. 
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4.4 Kliniska implikationer 

I föreliggande litteraturstudie framkom att nyutbildade sjuksköterskor kände osäkerhet 

kring arbetet med barn inom palliativ vård, då de har en avsaknad av erfarenhet, 

utbildning samt riktlinjer. Därför skulle palliativ vård av barn vara ett bra ämne att lära 

ut i grundutbildningen, alternativt att verksamheten har en utbildning av de nyanställda 

sjuksköterskorna om palliativ vård av barn under sin introduktion. Verksamheterna 

skulle även behöva skapa tydliga riktlinjer över hur den palliativa vården av barn ska 

bedrivas, för att skapa en jämlik vård för barnen. 

Det framkom även att sjuksköterskorna påverkades emotionellt av att arbeta med barn 

inom palliativ vård, och att de kände ett behov av reflektion. Detta då sjuksköterskorna 

behövde få ut de svåra tankarna de bar inom sig, för att sedan kunna fokusera på arbetet 

och bedriva en god omvårdnad av barnen. Därför är det av vikt att fortsätta lägga 

resurser på att utveckla och systematisera reflektionssamtal. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

I studien framkommer att sjuksköterskor sällan deltar vid begravningen av barnen, utan 

de bearbetar händelsen med hjälp av eventuella reflektionssamtal. Tidigare forskning 

har visat att föräldrar gärna vill att sjuksköterskor ska delta vid begravningen av deras 

barn. Förslag på forskning blir därför att via en interventionsstudie undersöka om det 

skulle kunna ge positiva effekter för sjuksköterskans bearbetning, om de fick delta vid 

begravningen under betald arbetstid, samt om det skulle kunna vara ett stöd för 

föräldrarna att de deltog vid begravningen. Detta kan då utföras i två grupper, där en 

grupp får gå på begravningen som komplement till de ordinarie reflektionssamtalen och 

den andra gruppen endast får bearbetning via de ordinarie reflektionssamtalen. 

Dessa grupper skulle senare kunna ställas mot varandra, för att se vilka sjuksköterskor 

som upplever att de bearbetat händelserna bäst, samt vilken grupp som kan utföra den 

mest kvalitativa vården. 

I föreliggande litteraturstudie framkom även att sjuksköterskor känner en avsaknad av 

relevant utbildning för arbetet med barn i palliativ vård. Ett andra förslag till forskning 

blir därför att göra ytterligare en interventionsstudie där vi undersöker effekten av 

utbildning i relation till bearbetning av dödsfall på arbetet. Där kan en grupp få gå en 

utbildning i palliativ omvårdnad av barn som komplement till de ordinarie 

reflektionssamtalen, och den andra gruppen endast har de ordinarie reflektionssamtalen, 
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för att sedan jämföra gruppernas upplevda bearbetning mot varandra och jämföra deras 

vårdkvalité efter utbildning. 

 

4.6 Slutsats  

Sjuksköterskor upplevde osäkerhet i arbetet med barn i palliativ vård, till följd av 

bristande riktlinjer, utbildning och kunskap. Det uppstod etiska dilemman i vårdandet, 

och sjuksköterskorna kunde uppleva emotionella svårigheter, som kunde påverka 

omvårdnaden. Därför behövde sjuksköterskorna tid för reflektion för att klara av att 

utföra omvårdnaden. 
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neonatalsjuksköterskor 
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intervjuer 

Analys enligt 

metoden Collective 

Subject Discourse 

(CDS) 



 

8 

 

Gingell Epstein, E. 

2010 

USA 

Moral Obligations 

of Nurses and 

Physicians in 

Neonatal End-of 

life Care 

Kvalitativ 

ansats 

Deskriptiv 

Hermaneutisk 

Fenomenologisk 

design 

19 sjuksköterskor, 11 

läkare på en neonatal 

intensivvårdsavdelning 

i USA 
 

Semistrukturerade 

intervjuer 
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Montgomery, K., Philips-
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Taggart, L. 

2010 

Irland 

How Much 

Compassion have I 

Left? An 

Exploration of 

Occupational Stress 

among Children’s 

Palliative Care 

Nurses 

Kvalitativ 

ansats 

Explorativ 

design 

18 sjuksköterskor, 

varav 2 

specialistutbildade, med 

minst ett års erfarenhet, 

från barnhospice, i 

norra Irland 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer 

Tematisk analys 

enligt Newell & 

Burnard 

Pearson, H.N. 

2013 

England 

You´ve only got 

one Chance to get it 

Right”: Children´s 

Cancer 

Nurses´Experiences 

of Providing 

Palliative Care in 

the Acute Hospital 

Setting 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

ansats 

Deskriptiv 

design 
 

7 sjuksköterskor på en 

barncanceravdelning i 

England 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys av 

Strauss & Corbin 
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Stayer, D. 

2016 

USA 

Living with Dying 

in the Pediatric 

Intensive Care 

Unit: A Nursing 

Perspective  

Kvalitativ 

ansats 

Deskriptiv, 

Hermaneutisk 

och 

Fenomenologisk 

design 

12 sjuksköterskor i 

USA 

Personliga Intervjuer Hermaneutisk och 

Fenomenologisk 

analys enligt Cohens 
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Bilaga 4 

Tabell 6: Sammanfattning av resultatgrundande artiklar 

   Författare Syfte Resultat 

Carnevale F.A., Farrell, 

C., Cremer, R., Canoui, P., 

Se´guret, S., Gaudreault., 

J., de Be´ rail, B., Lacroix, 

J., Leclerc, F. & Hubert, P. 

  

Hur vårdpersonal beslutar om behandlingsalternativ som 

är bäst för barnen och deras etiska svårigheter.  

Identifiering av etiska frågor vad gällde patienterna 

och deras familjer. Om sjuksköterskors roll i 

beslutsfattningen. Om deras känslor av att vara 

patientens advokat och stå mitt emellan patienterna, 

dess familjer och läkarna. Svårt som sjuksköterska 

när läkarna ger falska förhoppningar och 

överbehandlade patienterna.  

De Castro de Oliviera, F., 

Cleveland, L.M., Darilek, 

U., Borges-Silvia, A.R., & 

Carmona, E.V. 

  

Syftet var att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor 

på neonatalavdelning i Brasilien hade av palliativ vård. 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde stor 

sorg när de arbetade med palliativ vård. Dom kunde 

identifiera sig med familjerna och hade som mål att 

utföra vård efter familjernas önskemål. 

Sjuksköterskorna kände även att de hade otillräcklig 

träning av att utföra palliativ vård, och att de 

behövde emotionellt stöd. 
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Chen, C.H., Huang, L.C., 

Liu, H.L., Lee, H.Y., Wu, 

S.Y., Chang, Y.C. & Peng, 

N.H. 

Att utforska neonatalsjuksköterskors attityder och känslor 

i att vårda barn i palliativ vård på en 

neonatalvårdsavdelning och vilken påverkan deras 

personlighet som dess professionella egenskaper hade på 

barnens livslängd. 

Personalen upplevde att barnen vårdades för länge 

med livsuppehållande åtgärder. Att det var mest för 

föräldrarnas skull. Beroende på ålder och erfarenhet 

fanns det skillnader i hur de upplevde vikten av det 

palliativa arbetet. De yngre blandade oftare in sina 

personliga attityder och åsikter.  
 

Curcio D.L. 

  

Att utforska, beskriva och förstå sjuksköterskors 

erfarenheter att vårda barn i palliativ vård, och att samla 

information till framtida sjuksköterskor i samma 

situation.  

Att sjuksköterskans närvaro behövdes för att hjälpa, 

underlätta lidande, guida familjen och göra den sista 

tiden så bra som möjligt. Sju teman hittades: Empati, 

känsla av ambivalens, oundviklighet, inspiration, 

relationer, sin egen prestation och sorg beskrivs. 

De Amorim Almeida, A., 

de Moraes, M.S. & da 

Rocha Cunha, M. 

Att förstå erfarenheter av sjuksköterskor som vårdade 

döende nyfödda barn och deras familjer på 

neonatalintensivvårdsavdelning, att klarlägga deras 

uppfattningar om beteende hos sjuksköterskorna före 

döden och deras sorgeprocess. 

Att arbeta med döende barn och deras familjer 

triggar fram smärtsamma känslor hos 

sjuksköterskorna. För att kunna handskas med dessa 

känslor har sjuksköterskorna hittat olika strategier.  
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Gingell-Epstein, E. Att rapportera resultat om sjuksköterskor och läkares 

moraliska skyldigheter att tillhandahålla vård i livets slut 

för barnen. 

Det viktigaste för sjuksköterskorna var att göra det 

så bra som möjligt för barnet och dess föräldrar. 

Sjuksköterskorna ansåg att i livets slut var det sex 

olika skyldigheter som låg på deras ansvar. 

Tillhandahålla alternativ, förbereda föräldrarna, vara 

närvarande, vara advokat för barn och familj, skapa 

lugn och ro och göra det bästa möjliga för barn och 

familj.   

Hendricks-Ferguso, V. 

Sawin, K.J., Montgomery, 

K., Philips-Salimi., C.R & 

Hase, J.E. 
 

Att beskriva vanliga erfarenheter från erfarna 

sjuksköterskors uppfattningar om kommunikation i 

palliativ vård och i livets slut och uppfattningar om hinder 

och fördelar med effektiv kommunikation. 

Sjuksköterskorna beskriver arbetet mer som ett 

åtagande, att vårda barnen i de mest känsliga 

stunderna. Om osäkerheten att prata med barnen om 

döden och en känsla av skuld. Även behovet av 

mentorer som fanns nära och gav stöd.   
 

Lacefield Lewis, S. Att genom upplevda och berättade erfarenheter utforska 

vilka affektiva, internationella och meningsrelaterade svar 

sjuksköterskor på neonatalvårdsavdelningar hade när de 

vårdade barn i livets slutskede. Även copingstrategier och 

ändringar i vården undersöktes. 

Tre huvudgrupper av de affektiva svaren beskrevs 

mer frekvent, dessa var ansvar, moralisk stress och 

identifikation. Copingstrategier som ofta upprepade 

sig var behovet av stöd hos kollegorna. 
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McCloskey, S. & Taggart, 

L. 

Att undersöka erfarenheterna av yrkesstress från 

sjuksköterskans perspektiv för de som arbetade med 

palliativ vård av barn, samt att se vilka konsekvenser 

denna stress kunde medföra i sjuksköterskans liv. 

Resultatet visade på att sjuksköterskor upplevde 

svåra känslor vid vård av barn i palliativt tillstånd, 

till följd av att de skapade starka band till barnen och 

deras familjer. Detta kunde upplevas som en stress 

hos sjuksköterskor i bemärkelsen emotionell 

utmattning. 

Pearson, H.N. 
 

Att förstå sjuksköterskor som arbetade med barn och 

cancer och dess upplevelser av att tillhandahålla palliativ 

vård på en akutvårdsavdelning. 

Hur oro och osäkerhet styrde sjuksköterskan innan 

de fick tillräcklig erfarenhet. Att kollegorna var 

värdefulla i inlärningen men att det var svårt att läsa 

sig till eller öva på, man behövde egen erfarenhet för 

att riktigt förstå.  

Stayer, D. 

  

Att förstå sjuksköterskor på en 

barnintensivvårdsavdelning och deras perspektiv av att 

vårda barn i palliativ vård och dess familjer och hitta 

faktorer som gemensamt förknippades med deras 

upplevelser. 

 Sjuksköterskorna upplevde många olika känslor av 

att vårda barnen palliativt. Speciellt att se familjerna 

lida var ofta överväldigande. Även vikten att skapa 

lugn och ro och göra det så bra som möjligt. Hur 

viktiga kollegorna var för sin egen bearbetning.  

 


