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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor kan samtala om döden 

och döendet med barn som har livshotande sjukdomar. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna Medline (via PubMed) och Cinahl samt via manuell sökning. Tio artiklar som 

mötte inklusionskriterierna granskades. Resultatet bearbetades och presenterades utifrån de 

nio grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation. Resultatet visade 

att en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna samtala om döden och döendet med barn 

är att de visar empati, har yrkeskunskap samt ett mål för samtalet. Relationen mellan 

sjuksköterskor och barnet måste bygga på känslor, förnuftigt tänkande samt en etiskt 

reflekterande vård. Sjuksköterskor måste se på nuet samtidigt som de har barnets förflutna i 

åtanke och föreställer sig hur barnets framtid kan gestalta sig. Genom att använda teckningar 

som kommunikationshjälpmedel kan sjuksköterskor åskådliggöra barnets känslor, tankar, 

drömmar och frågor samt förstå barnets livsupplevelser. Slutsatsen är att det finns stöd för att 

samtalet om döden och döendet med barn som har livshotande sjukdomar kan bygga på de nio 

grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation.  

 
Nyckelord: barn, livshotande sjukdomar, döendet, sjuksköterskor, kommunikation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the present literature review was to describe how nurses can talk about death and 

dying with children who have life-threatening diseases. A literature search was conducted in 

the databases Medline (through PubMed) and Cinahl, and through manual search. Ten articles 

that met the inclusion criteria were reviewed. The results were processed and presented on the 

basis of the nine basic elements of professional, caring-oriented communications. The result 

showed that a condition for nurses to be able to talk about death and dying with children is 

that they show empathy, have professional knowledge and a target for the conversation. The 

relationship between nurses and the child must be based on emotions, rational thinking and an 

ethically reflective care. Nurses must look at the present moment, while they have the child's 

past in mind and imagine how the child's future can turn out. To use drawings as a 

communication tool can help nurses to visualize the child's feelings, thoughts, dreams and 

questions, as well as understand the child's life experiences. The conclusion is that there is 

evidence for that conversation about death and dying with children who have life-threatening 

diseases could be based on the nine basic elements of professional, caring-oriented 

communications.  

Keywords: children, life-threatening diseases, dying, nurses, communication.  
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1. Introduktion 

1. 1 Barn med livshotande sjukdomar 

Varje år dör cirka 500 barn i Sverige till följd av livshotande sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2007; Socialstyrelsen, 2009). Exempel på livshotande sjukdomar är; cancer, lungsjukdom, 

hjärtsjukdom, aids och medfödda missbildningar (Behrman & Field, 2003). Aldrig är de 

existentiella frågorna så svåra som när ett barn drabbas av en livshotande sjukdom. Det väcker 

frågor kring livet, döden och döendet. Redan när barnen är riktigt små finns de grundläggande 

livsfrågorna där. Det är oftast vid konkreta händelser som dessa livsfrågor väcks. När barn 

söker svar på sina frågor står vårdpersonalen ofta svarslösa (Arlebrink, 1999). Enligt Institute 

of Medicine of the National Academies finns ingen gemensam definition för termen 

livshotande sjukdomar. De beskriver livshotande sjukdom som; sjukdom som kan medföra en 

betydande sannolikhet för dödsfall, dock kan behandling lyckas bota tillståndet eller förlänga 

livet (Behrman & Field, 2003). Beale et al. (2005) skriver i sin studie att barn har en 

överraskande medvetenhet om att de ska dö. De känner ofta på sig när något är fel och många 

gånger vet de mer än vad omgivningen tror. Om man därför undanhåller information eller inte 

svarar på barnets frågor kan det leda till negativa känslor hos barnet (Levetown, 2008).  

1. 2 Barns förståelse av döden och döendet 

Barn avser varje människa under 18 år enligt den definition som används i 1 kap. 2§ 

socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). En studie av Hinds et al. (2005) visar att barns förståelse 

av död beror på graden av deras kognitiva utveckling och tidigare erfarenheter. De utvecklar 

en gradvis syn på sjukdom och död som relateras till deras ålder, utveckling, mognad, tidigare 

erfarenheter och kultur (Arlebrink, 1999). För att förstå vad som väcker barns frågor om 

döden och döendet är det viktigt att ha kunskap om vad som är det grundläggande hotet för 

barn samt deras förståelse av döden och döendet utifrån ålder.  

Barn 0-4 år: Det existentiella hotet för de allra minsta barnen är att bli lämnat ensamt. Det är 

övergivenheten som är mest oro- och ångestskapande. Om barn i dessa åldrar drabbas av en 

livshotande sjukdom är det inte sjukdomen i sig som de upplever som det största hotet, utan 

rädslan för den separation som sjukdomen kan leda till. Barnen förstår inte innebörden av död 

utan kan bara uppleva den som separation (Arlebrink, 1999). 

Barn 4-6 år: Barn i 4-årsåldern utvecklar allt större förmåga att förstå och tänka kring livets 

frågor. Döden är för denna åldersgrupp något tillfälligt, den som dör somnar för att sedan 
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vakna upp igen. De frågor som väcks i dessa åldrar har ofta med kroppen att göra. Både om 

allt som gör ont och fantasier och föreställningar om vad ska kan hända med kroppen. Det 

existentiella hotet i dessa åldrar är att kroppen ska skadas, för om det sker kommer de att dö. 

Detta är också en period i barnens liv som kännetecknas av stark fantasi och en hel 

uppsättning magiska föreställningar (Arlebrink, 1999). 

Barn 6-9 år: Barn i åldrarna 6-9 år börjar förstå mer om hur livet fungerar. De vill gärna 

inordna sitt liv i tydliga mönster och ha kontroll över det som sker. Att förlora kontrollen 

skrämmer och skapar ångest hos barnen. Det magiska tänkandet finns fortfarande kvar och 

ger barnen en övertro på tankarnas och önskningarnas kraft. De djupt existentiella frågorna 

handlar därför ofta om skuld och ansvar. I dessa åldrar börjar barnen förstå att den som är död 

inte kommer tillbaka och att döden gäller alla (Arlebrink, 1999).  

Barn 9-13 år: Barn i åldrarna 9-13 år tar steget över till den mera vuxna insikten att 

verkligheten ibland är obegriplig och att ingen kan garantera liv och trygghet. Barn i dessa 

åldrar börjar nu också förstå den biologiska dödsprocessen och den känslomässiga sidan av 

den. Barnen kan nu beskriva yttre och inre faktorer som förorsakat döden. Frågorna kring 

livet och döden, kring meningen och skulden blir på nytt aktuella, men nu med djupare 

känslor och tankar (Arlebrink, 1999).  

Barn 13-18 år: Det vuxna jaget börjar ta form och självbestämmande och självförverkligande 

är viktiga strävanden i den unga människans liv. Att drabbas av en svår sjukdom blir därför 

särskilt hotfullt och skrämmande, och väcker tunga och svåra tankar, liksom känslor av vrede 

och ångest. Den hotande döden innebär att den unga människan tvingas konfronteras med en 

rad av förluster; förlust av kroppen, av identitet och personlighet, förlust av kontroll, 

självbestämmande och relationer (Arlebrink, 1999).  

Det är idag ett stort problem att personal som jobbar med sjuka barn inte känner sig 

tillräckligt kompetenta med att samtala med barn om döden och döendet (Corr & Balk, 2010). 

Orsaken till detta beror främst på bristande kunskaper (Hinds et al. 2005). Beale et al. (2005) 

studie visar att vårdpersonal kämpar för att hitta ett bra sätt att kunna samtala med barn om 

döden och döendet. För att fylla kunskapsluckan är det viktigt att sjuksköterskor får kunskap 

om hur kommunikationen kan användas i mötet med barn som har livshotande sjukdomar.  

1. 3 Kommunikation 

I denna studie har ordet samtala främst använts eftersom det är ett centralt begrepp i 

kommunikationen. Eide och Eide (2009) skriver om den kommunikationsteoretiska grunden 

dvs. de nio grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation. De nio 
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grundbegreppen är förbundna med varandra genom omvårdnad som grundläggande värdering. 

Professionell, omvårdnadsorienterad kommunikations syfte är detsamma som står formulerat i 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2006) dvs. ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att 

återställa hälsa samt att lindra lidande”. Eide och Eide (2009) skriver att det finns tre nivåer 

av omvårdnadsorienterad kommunikation; omvårdnadsprofessionalitet, 

omvårdnadsrationalitet och omvårdnadstemporalitet. Dessa tre nivåer kan ses som trianglar 

där varje hörn står för ett grundelement;  

Omvårdnadsprofessionalitet dvs. empati, yrkeskunskap och målorientering, står för tre viktiga 

aspekter när det gäller vårdgivarens yrkeskompetens.  

 

Figur 1. Omvårdnadsprofessionalitet (Eide & Eide, 2009, s. 43). 

Omvårdnadsrationalitet dvs. förnuft, känslor och etik, står för de tre viktiga aspekter när det 

gäller relationen mellan vårdgivaren och patienten (Eide & Eide, 2009).   

  

Figur 2. Omvårdnadsrationalitet (Eide & Eide, 2009, s. 56.) 

 

Omvårdnadstemporalitet dvs. anknytning, hopp och berättelse, står för de tre viktiga aspekter 

när det gäller patienten; det förflutna, nutiden och framtiden. Hur påverkar det förflutna 

nutiden genom anknytningsmönster? Vilken betydelse har framtiden (hopp) för motivationen? 

Hur är förbindelsen mellan nutid, dåtid och framtid så som det framstår i den enskilda 

individens livsberättelse? (Eide & Eide, 2009).  
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Figur 3. Omvårdnadstemporalitet (Eide & Eide, 2009, s. 63). 

 

Alla dessa nio aspekterna integreras i en modell för omvårdnadsorienterad kommunikation 

(Eide & Eide, 2009). Detta kan belysas genom att lägga de tre trianglarna över varandra så att 

de olika aspekterna kommer fram; 

 

 

 

Figur 4. Grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation (Eide & Eide, 2009, s. 75). 

 

1. 4 Problemformulering 

Varje år dör cirka 500 barn i Sverige till följd av livshotande sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2007; Socialstyrelsen, 2009). När barn får en livshotande sjukdom väcks frågor om döden och 

döendet (Arlebrink, 1999). Det är då viktigt att sjuksköterskor vågar samtala om dessa frågor 

för att inte framkalla negativa känslor hos barnet (Behrman & Field, 2003; Levetown, 2008). 

Många sjuksköterskor vet dock inte hur de ska samtala med barn om döden och döendet, 

vilket gör att de känner sig obekväma när de konfronteras med dessa frågor (Corr & Balk, 

2010). Detta har visat sig bero främst på en kunskapsbrist (Hinds et al. 2005). Få studier har 

fokuserat på vad som kan hjälpa sjuksköterskor att samtala om döden och döendet med barn 

som har livshotande sjukdomar. Denna studie kan leda till ökad kunskap om hur 

sjuksköterskor kan samtala om döden och döendet med barn som har livshotande sjukdomar.  

1. 5 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan samtala om döden och 

döendet med barn som har livshotande sjukdomar. 

1. 6 Frågeställning 

Hur kan sjuksköterskor samtala om döden och döendet med barn som har livshotande 

sjukdomar? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Detta är en litteraturstudie med deskriptiv design. 

2.2 Urvalsmetod 

Artiklarna som använts i studien har sökts via databaserna Medline och Cinahl. För att få fram 

relevanta sökord gjordes sökning av termer i Medical Subjects Headings (MeSH) via 

Karolinska institutet. Sökorden som användes var: chronic disease (MeSH), communication 

(MeSH), death (MeSH), dying (MeSH), child (MeSH), understanding och cancer. Dessa 

sökord kombinerades utifrån utfallet av sökningen (tabell 1). Först granskades titeln i urvalet 

och sedan lästes abstractet. Sju artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställning 

valdes ut. Ytterligare tre artiklar som hittades i andra studiers referenslistor och som svarade 

mot studiens syfte och frågeställning inkluderades. Dessa tre artiklar söktes genom manuell 

sökning i Journal of Child Health Care, Official Journal of the American Academy of 

Pediatrics och Journal of Pediatric Nursing. Totalt inkluderades tio artiklar.  

 

Tabell 1. Utfall av sökningar. 

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda källor 

(exkl. dubbletter) 

MedLine (PubMed) "Chronic Disease"[Mesh] AND 
"communication" [Mesh] 

196 1 

MedLine (PubMed) "Communication" [MeSH] AND 
"death" [MeSH] 

94 1 

Cinahl “Child” [MeSH] AND 
“communication” [MeSH] AND 
“death” [MeSH] 

123 1 

Cinahl “Child” [MeSH] AND “death” 
[MeSH] AND “dying” [MeSH] 

180 1 

Cinahl  “Child” [MeSH] AND 
understanding AND “death” 
[MeSH] 

153 2 

Cinahl “Communication” [MeSH] AND 
“child” [MeSH] AND cancer 

141 1 

Artiklar hittade i andra 
studiers referenslistor 

  3 

  Totalt 10 
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2.3 Urvalskriterier 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska, engelska eller norska och vara publicerade efter år 

2000. Studierna skulle vara empiriska och gjorda på barn mellan 0-18 år samt svara mot 

denna studies syfte och frågeställning. Artiklarna skulle vara kvalitativa och kvantitativa samt 

kostnadsfria. Artiklar som handlade om barns frågor om döden och döendet när en förälder 

eller ett syskon är svårt sjuk, artiklar som var av medicinsk karaktär samt artiklar som inte 

svarade mot studiens syfte och frågeställning exkluderades.  

2.4 Dataanalys 

Kvalitetsgranskning är ett sätt att ta reda på den vetenskapliga kvalitén av en artikel. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna till denna studie har genomförts enligt Forsberg & 

Wengströms granskningsmallar. Genom frågorna har artiklarnas syfte, design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp och analys värderats (Forsberg & Wengström, 

2008). De olika bedömningskomponenterna poängsattes, där ”ja” var 1 poäng och ”nej” 0 

poäng. Utifrån det kunde artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömas som; hög, medel eller låg 

(Bahtsevanis et al. 2006). Bilaga 1 visar hur författaren bedömt den vetenskapliga kvalitén av 

de inkluderade artiklarna. Resultatet i studien bearbetades utifrån den 

kommunikationsteoretiska grunden dvs. de nio grundelementen i professionell, 

omvårdnadsorienterad kommunikation (Eide & Eide, 2009). 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Inget tillstånd från forskningsetisk nämnd behövdes då detta är en litteraturstudie. Författaren 

har varit systematisk och objektiv i sitt urval av litteratur. I studien har endast etiskt granskade 

artiklar använts.  
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3. Resultat  

Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar. Fem av artiklarna hade en kvalitativ ansats, tre 

av artiklarna hade en kvantitativ ansats, och två av artiklarna hade en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ ansats.  Datainsamlingsmetoderna som användes var intervjuer, 

frågeformulär, observationer, självskattningsskalor och teckningar. Studierna var utförda i 

Sverige, USA, England, Australien och Kanada.  Alla artiklar bedömdes ha en hög 

vetenskaplig kvalitet. Tabell 2 ger en överskådlig bild av artiklarnas innehåll och kvalitet.  
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Tabell 2. Översikt av de inkluderade artiklarna.   
 
Författare  
Land 
Publikationsår 

 
Titel  

 
Syfte 

 
Design 
Datainsamlingsmetod 
Undersökningsgrupp 
 

 
Analys 

 
Resultat 

 
Vetenskapli
g 
kvalitet  

1.  Anderzén-
Carlsson et al.  
Sverige, 2007. 
 

 

How physicians 
and nurses handle 
fear in children 
with cancer. 
 

Att beskriva hur 
erfarna 
sjuksköterskor och 
läkare hanterar 
rädsla hos barn 
med cancer. 
 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. Intervjuer 
med sju sjuksköterskor och 
tre läkare som hade mer än 
10-års erfarenhet av 
pediatrisk onkologi. 
 

Kvalitativ innehållsanalys.  Två teman identifierades; 
hantera existentiell rädsla med 
relationer, hantera rädsla med 
medicinska behandlingar. Fyra 
stycken underteman 
identifierades; närhet, distans, 
stöd, saknad av stöd. 

Hög 

2.  Anderzén-
Carlsson et al. 
Sverige, 2008.  
 
 

Embodied 
suffering: 
experiences of fear 
in adolescent girls 
with cancer. 

Att belysa rädslan 
hos ungdomar med 
personlig 
erfarenhet av 
cancer. 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. Intervjuer 
med sex flickor mellan 14-
16 år som blivit 
diagnostiserade med leukemi 
eller solid tumör för 1½-6 år 
sedan. Ingen av deltagarna 
var under aktiv behandling 
när studien gjordes. 

Fenomenologisk 
hermeneutisk analys.  

Tre teman av rädsla 
identifierades; rädsla relaterat 
till kroppen, rädsla relaterat till 
det existentiella, rädsla relaterat 
till det sociala. 

Hög 

3.  Burns et al. 
USA, 2006. 
 

Improving the 
quality of end-of-
life care in the 
pediatric intensive 
care unit: Parent´s 
priorities and 
recommendations. 

Att identifiera och 
beskriva 
prioriteringar och 
rekommendationer 
för vård i livets 
slutskede och 
kommunikation ur 
föräldrars 
perspektiv. 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. Femtiosex 
föräldrar vars barn dött efter 
utsättande av 
livsuppehållande behandling 
deltog i studien. Deltagarna 
fick svara på fyra öppna 
frågor i ett frågeformulär. 

Kvalitativ innehållsanalys.  
 

Föräldrarna identifierade sex 
kategorier för vård i livets 
slutskede; ärlig och fullständig 
information, god tillgång till 
personal, kommunikation och 
vårdsamordning, emotionella 
uttryck och stöd från personal, 
bevara integritet hos barn-
föräldrar förhållandet, samt tro.  

Hög 

 
 

 
 
 
 
 



9 
 

 
Författare 
Land 
Publikationsår 
 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Design 
Datainsamlingsmetod 
Undersökningsgrupp 
 

 
Analys 

 
Resultat 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

4.  Dixon-Woods 
et al. 
England, 2003. 

Managing 
communication 
with young people 
who have 
potentially life 
threatening 
chronic illness: 
qualitative study 
of patients and 
parents. 

Att undersöka 
ungdomar och 
föräldrars åsikter 
angående 
kommunikationen 
om cancer i 
barndomen samt 
vad ungdomar 
anser om att 
föräldrarna är 
delaktiga i 
kommunikationen. 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. 
Semistrukturerade intervjuer 
med tretton familjer, nitton 
föräldrar och tretton 
patienter. Patienterna var i 
ålder 8-17 år och hade 
cancer eller hjärntumör. 

Grounded theory.  Ungdomarna kände att 
vårdpersonalen ibland undanhöll 
information och att de pratade 
med deras föräldrar i stället. Det 
visade sig också att yngre barn 
vill ha detaljerad information 
medans de äldre barnen bara ville 
få information om det mest 
väsentliga.  

Hög 

5.  Feudtner et al. 
USA, 2007.  

Hopeful thinking 
and level of 
comfort regarding 
providing pediatric 
palliative care: a 
survey of hospital 
nurses. 

Att testa hypotesen 
om att 
sjuksköterskor nivå 
av hopp är 
förknippad med 
större 
självrapporterad 
bekvämlighet och 
kompetens i att ge 
palliativ vård. 

Kvantitativ studie med en 
korrelativ design.  
En webbaserad 
tvärsnittsstudie på ett 
barnsjukhus. Totalt deltog 
410 sjuksköterskor  i 
studien.  

Statistisk analys. Pearsons 
product moment correlation 
coefficient.  

Erfarenhet och utbildning samt 
höga poäng på hoppskalan gjorde 
att sjuksköterskorna kände sig 
mer kompetenta när det gällde att 
arbeta med döende barn samt att 
prata om döden med döende barn 
och deras familjer.  

Hög 

6. Henter et al. 
Sverige, 2004. 

Talking about 
death with 
children who have 
severe malignant 
disease. 

Att ta reda på om 
föräldrar, som 
förlorat sitt barn i 
en malign sjukdom, 
pratade om döden 
med sitt barn och 
om dem ångrar att 
de har eller inte har 
pratat om det.   
 

Kvantitativ studie med 
deskriptiv design. 449 
föräldrar i Sverige som 
förlorat sitt barn i cancer 
svarade på ett frågeformulär. 

Statistisk analys. Mantel-
Haenszel´s test och chi-
square test. 

Ingen av de 147 (34 %) föräldrar 
som talat med sitt barn om döden 
ångrade sig. Däremot 69 av 258 
föräldrar (27 %) som inte pratat 
med ditt barn om döden ångrade 
att de inte gjort det. I 17 % av 
fallen ville föräldrarna att någon 
annan än dem själva skulle prata 
med sitt barn om döden. I 25 % 
av samtalen användes ordet 
”död” när de pratade om döden 
med sitt barn.  

Hög 
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Vetenskaplig 
kvalitet 

7. Hunter & 
Smith. 
USA, 2008. 
 

Predictors of 
children´s 
understandings of 
death: age, 
cognitive ability, 
death experience 
and maternal 
communicative 
competence. 

Att undersöka 
sambandet mellan 
dessa tre faktorer 
(ålder, kognitiv 
förmåga och döden 
upplevelse) och 
barns förståelse av 
döden samt 
relationen mellan 
mammans 
kommunikations-
förmåga och 
barnets förståelse 
av döden. 

Kvantitativ studie med 
korrelativ design. 37 barn 
och 37 mammor fick svara 
på ett frågeformulär. 

Statistisk analys. Chi-square 
test och binary logistic 
regression (BLR). 

Det fanns ett signifikant samband 
mellan ålder och förståelse, 
mellan kognitiv förmåga och 
förståelse samt mellan upplevelse 
av döden och förståelse. Det 
fanns inget samband mellan 
moderlig 
kommunikationsförmåga och 
barnens förståelse av döden. 

Hög 

8.  Rollins.  
USA, 2005. 
 

Tell me about it: 
drawing as a 
communication 
tool for children 
with cancer. 

Att utforska och 
jämföra den typ av 
stressorer i 
vardagen som barn 
med cancer 
upplever, att 
utforska och 
jämföra åtgärder 
som används för att 
hantera dessa 
stressfaktorer samt 
granska 
användning av 
ritning för att 
förbättra 
kommunikationen. 

Kvalitativ och kvantitativ 
studie med explorativ och 
jämförande design. 
Deltagarna var tjugotvå barn 
mellan 7-18 år som fick 
behandling för cancer. Både 
intervjuer, observationer och 
ritningar gjordes. 

Grounded theory. Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Barn, oavsett etnicitet och andra 
kulturella skillnader, svarade lika 
på erfarenheten av cancer i 
barndomen. Användning av 
teckningar förbättrade 
kommunikationen med barn som 
har cancer. 

Hög 
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9. Slaughter & 
Griffiths 
Australien, 2007. 
 
 

Death 
understanding and 
fear of death in 
young children. 
 

Att undersöka om 
barns förståelse av 
döden som en 
biologisk händelse 
påverkar barnens 
rädsla för döden. 
 

Kvalitativ och kvantitativ 
studie deskriptiv design. 
Nittio barn mellan 4-8 år 
deltog i studien som 
innefattade en intervju samt 
en dödsångest-skala. Även 
barnens föräldrar fick en 
dödsångest-skala för att 
bedöma nivån av barnets ev. 
dödsångest. 

Statistisk analys. Cohen´s 
kappa. Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

En mer mogen förståelse för 
döden förknippades med en lägre 
rädsla för att dö. Det visade sig 
att det bästa sättet att 
kommunicera med barn om 
döden och döendet var genom att 
använda biologiska termer. 

Hög 

10. Woodgate 
Kanada, 2006.  

The importance of 
being there: 
perspectives of 
social support by 
adolescents with 
cancer. 

Att identifiera 
perspektiv av 
socialt stöd som är 
viktiga för 
ungdomar med 
cancer och för att 
dem ska kunna ta 
sig igenom 
cancern. 

Kvalitativ studie med 
deskriptiv design. 39 
familjer till barn med olika 
cancer diagnoser deltog i 
studien. Åldern på barnen 
var mellan 4-18 år. Enskilda 
intervjuer, gruppintervjuer 
och observationer har 
använts i denna studie. 

Grounded theory och 
narrative analys.   

För ungdomarna var familjen, 
sjukvårdpersonal och speciella 
vänner de tre största stödjande 
relationerna i ungdomarnas liv. 
Närvaro tyckte ungdomarna ofta 
var viktigare än att få samtala 
och få svar på frågor. 

Hög 
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Resultatet bearbetades utifrån den kommunikationsteoretiska grunden, dvs. de nio 

grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation. 

 

 

 

Figur 5. Grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation (Eide & Eide, 2009, s. 75). 

 

3.1 Empati 

Empati är förmågan att lyssna, sätta sig in i någon annans situation och att förstå den andres 

känslor och reaktioner (Eide & Eide, 2009). Anderzén-Carlsson et al. (2007) fann att 

förutsättningen för att kunna samtala om döden och döendet var att skapa en förtroendefull 

relation med barnet. För att skapa en förtroendefull relation var det viktigt att sjuksköterskor 

visade intresse för barnet, delade barnets oro, visade förståelse samt bekräftade barnet. Vidare 

fann de att när sjuksköterskor samtalade om döden och döendet med barn var det viktigt att de 

hade ögonkontakt, var ärliga, visade en positiv attityd samt att de återupprepade vad barnet 

sagt för att försäkra sig om att de hade förstått rätt. Det var även viktigt att de respekterade när 

barnet inte ville samtala om döden och döendet. Studien visade att det ibland var mer 

värdefullt med en icke-verbal kommunikation. Detta framkom även i Woodgate (2006) studie 

där det visade sig att barn inte alltid tyckte att det var nödvändigt att samtala om döden och 

döendet.  

3.2 Yrkeskunskap 

Det är lättare att förstå vad den andre känner och tänker när man har god kunskap om den 

andres tillstånd och situation samt är yrkesmässigt utbildad på området (Eide & Eide, 2009). 

Dixon-Woods et al. (2003) fann i sin studie att det var viktigt att ha kunskap om barnets 

kognitiva förståelse av döden och döendet, barnets sjukdomstillstånd samt barnets situation 

för att kunna samtala på ett bra sätt om döden och döendet. I studien framkom det även att 

yngre barn ofta ville ha detaljerad information medan de äldre barnen bara ville ha 

grundläggande information. Slaughter och Griffiths (2007) studie visade att barn som hade en 

biologisk förståelse för döden var mindre rädda för döden och dödsrelaterade ord. Hunter och 
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Smiths (2008) kom dessutom fram till att barn, som hade någon närstående som avlidit, hade 

en större förståelse för döden och döendet. I Anderzén-Carlsson et al. (2008) studie kom det 

fram att ju sämre ungdomarna mådde, desto mer tänkte de på döden och döendet. Detta ledde 

i sin tur till att de behövde mer stöd från vårdpersonalen. Dixon-Wood et al. (2003) fann i sin 

studie att det var viktigt att sjuksköterskor reflekterade över vilken nivå samtalet om döden 

och döendet skulle läggas på utifrån kunskapen om barns kognitiva förståelse av döden och 

döendet samt barnets ålder. Det var även viktigt att sjuksköterskor tänkte på vilket 

kommunikationshjälpmedel som kunde vara lämpligt för det enskilda barnet. 

3.3 Målorientering 

Vårdgivarens målorientering innebär både att förstå vad patienten vårdmässigt har behov av 

samt att göra patienten delaktig i processen (Eide & Eide, 2009). En studie av Woodgate 

(2006) visade att målet med att samtalet om döden och döendet var att få barn att må bättre 

psykiskt och/eller mentalt. Anderzén-Carlsson et al. (2007) fann i sin studie att sjuksköterskor 

måste vara redo för att möta barnets behov när han eller hon känner för att öppna sig och 

samtala om döden och döendet.  

3.4 Förnuft 

Förnuftigt tänkande är en förutsättning för självinsikt och mogen omdömesförmåga hos 

sjuksköterskor (Eide & Eide, 2009). Anderzén-Carlsson et al. (2007) fann i sin studie att det 

var viktigt för barnen att känna att sjuksköterskor var något mer än bara vårdpersonal; att de 

var människor med känslor. Detta fann även Burns et al. (2006) i sin studie där de intervjuat 

föräldrar till döende barn om hur de tyckte att vårdpersonal skulle vara. Föräldrarna tyckte att 

sjuksköterskor skulle vara riktiga människor och våga uttrycka verkliga känslor.  I Woodgates 

(2006) studie framkom att sjuksköterskor måste ha en god självkännedom för att våga öppna 

sig och vara känsliga i mötet med döende barn.  

3.5 Känslor 

En studie av Anderzén-Carlsson et al. (2008) visade att barn ofta tyckte att döden var så 

skrämmande att de inte vågade kommunicera om det. De trodde att om de satte ord på 

känslorna och tankarna och började kommunicera om det så kunde det skapa en orolig 

stämning där den andre inte visste vad han eller hon skulle säga. Anderzén-Carlsson et al. 

(2007) fann också i en tidigare studie att det var viktigt att uppmuntra barn till att prata om 

känslor och att sjuksköterskor visade att de fanns där för att lyssna och stötta. Vidare 

framkom det i studien att när sjuksköterskor samtalar om döden och döendet med barn måste 
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de sätta ord på de känslor barnen har samt respektera barnens känslor. Sjuksköterskor måste 

även våga visa sina egna känslor, vara nära, krama, smeka och hålla om barnen. 

3.6 Etik 

Etik innebär förmågan att uppfatta vad som moraliskt sätt står på spel och att reflektera över 

hur man som yrkesperson bör förhålla sig till situationen. En förutsättning för god 

kommunikation är förmågan att reflektera över moraliska frågor man konfronteras med (Eide 

& Eide, 2009). Dixon-Woods et al. (2003) studie visade att etiska dilemman kunde 

uppkomma då föräldrarna inte ville att deras döende barn skulle få information om hans eller 

hennes prognos och förestående död. Det blev ett etiskt dilemma mellan föräldrarnas önskan 

att inte prata med sitt barn om döden och sjuksköterskors kunskap om fördelarna med öppen 

och ärlig kommunikation. I en studie av Henter et al. (2004), där 429 föräldrar deltagit, 

framkom att ingen av de 147 föräldrar som pratat med sitt barn om döden ångrade det.  

Studien visade dock att 69 av 282 föräldrar som inte pratat om döden med sitt barn ångrade 

att de inte hade gjort det. Den största anledningen till att de inte hade pratat med sitt barn om 

döden var att de ville skydda sitt barn. Anderzén-Carlsson et al. (2007) fann i sin studie ett 

annat etiskt dilemma som kunde uppkomma då föräldrarna ville vara med och diskutera 

döden och döendet med sitt barn men barnen själva inte ville att de skulle vara med. De 

påpekade dock att det var viktigt att barnen själva fick bestämma vem de ville prata med och 

när. Om barnen inte vill att föräldrarna ska vara med måste sjuksköterskorna försöka lösa det 

på bästa möjliga sätt. Sjuksköterskor måste även etiskt reflektera under och efter den 

uppstådda situationen. Burns et al. (2006) studie visade att föräldrar till döende barn 

uppskattade en etiskt reflekterande vård.  

3.7 Anknytning 

Anknytning handlar om tidigare erfarenheter och hur dessa erfarenheter påverkar nutiden dvs. 

vad barnet har och har haft för anknytning till föräldrar, vänner och vårdpersonal (Eide & 

Eide, 2009). I en studie av Woodgate (2006) framkom det att vissa barn tyckte att stödet från 

vårdpersonalen var så viktig att de såg vårdpersonalen som deras andra familj. Dixon-Woods 

et al. (2003) fann i sin studie att barn tyckte det var svårt att prata med läkare och att de hellre 

pratade med sjuksköterskor. Några av barnen i studien ansåg att läkarna bara berättade saker 

medan sjuksköterskorna satte sig ner och förklarade allt på ett ärligt sätt, vilket gjorde att de 

lättare kunde knyta an till sjuksköterskorna.  
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3.8 Hopp 

Hopp handlar om framtida möjligheter och tilliten till dessa (Eide & Eide, 2009).  

Feudtner et al. (2007) studie visade att sjuksköterskor inte kände sig kompetenta med att 

samtala om döden och döendet med barn. Dock visade det sig i studien att mer erfarenhet, 

utbildning och hopp var förknippat med högre bekvämlighet och kompetens att samtala om 

döden och döendet med barn. Anderzén-Carlsson et al. (2007) fann i sin studie att döende 

barn mådde bättre om sjuksköterskor förmedlade hopp och hade en positiv attityd. Barnen 

blev mindre sorgsna och rädda och det hjälpte barnen att sätta upp mål som de kunde sträva 

efter. Ett barn i studien sa att han ville att sjuksköterskor skulle förmedla känslan; 

” tillsammans klarar vi det här” (s. 47).  

3.9 Berättelse 

Berättelse binder samman det förflutna med framtiden i en historia och bidrar till att skapa 

och forma en identitet (Eide & Eide, 2009). Anderzén-Carlsson et al. (2007) studie visade att 

samtal om döden och döendet med barn framkallade många andra frågor och funderingar om 

livet. Positiva och negativa saker som barnet hade varit med om, framtidsfrågor och rädslor. 

Vidare fann författarna att om barn behöver mer stöd för att samtala om döden och döendet än 

vad sjuksköterskor är kompetenta till att ge måste en psykolog kopplas in. Att använda 

teckningar som ett kommunikationshjälpmedel visade i Rollins (2005) studie ha en positiv 

effekt när sjuksköterskor skulle samtala om döden och döende med barn. Barnen som deltog i 

studien hade cancer och blev ombedda att rita teckningar på deras mest skrämmande 

upplevelser, tankar, känslor och drömmar sedan de blev sjuka. Teckningarna analyserades av 

en terapeut och sedan diskuterades teckningarna med barnen. Det framkom att teckningarna i 

vissa fall kunde användas som ett sätt att upptäcka svåra frågor hos barnen medan andra 

teckningar gav ett direkt uttryck för en tanke, rädsla eller känsla. När teckningarna 

diskuterades med barnen visade det sig att de, i vissa fall, gjorde att barnen för första gången 

vågade samtala om döden och döendet. Teckningarna kunde även användas som ett sätt att 

förstå barnens livsupplevelser. I några av teckningarna kunde terapeuten urskilja barnens syn 

på det förflutna, på nutiden och på framtiden.  
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4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Resultatet i studien visar att sjuksköterskors samtal om döden och döende med barn som har 

livshotande sjukdomar kan belysas med de nio grundelement i professionell, 

omvårdnadsorienterad kommunikation. En förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna 

samtala om döden och döendet med barn är att de visar empati, har yrkeskunskap samt ett mål 

för samtalet. Relationen mellan sjuksköterskor och barnet måste bygga på känslor, förnuftigt 

tänkande samt en etiskt reflekterande vård. Sjuksköterskor måste se på nuet samtidigt som de 

har barnets förflutna i åtanke och föreställer sig hur barnets framtid kan gestalta sig. Genom 

att använda teckningar som kommunikationshjälpmedel kan sjuksköterskor åskådliggöra 

barnets känslor, tankar, drömmar och frågor samt förstå barnets livsupplevelser.  

 

4.2. Resultatdiskussion  

Sammanfattningsvis visar denna litteraturstudie att sjuksköterskors samtal om döden och 

döendet med barn som har livshotande sjukdomar kan belysas med de nio grundelementen; 

empati, yrkeskunskap, målorientering, förnuft, känslor, etik, anknytning, hopp och berättelse.  

Eide & Eide (2009) skriver att en fulländad modell för omvårdnadsorienterad kommunikation 

integrerar alla de nio grundelementen. Någon teori som bygger på alla grundelementen har 

författaren till denna studie inte funnit. Dock finns teorier som bygger på ett eller några av de 

nio grundelementen. De återfinns exempelvis i flera omvårdnadsteoretiska och psykologiska 

relationsteorier. Omvårdnadsteoretikerna Hildegard Peplau, Ida Orlando och Joyce Travelbee 

har utvecklat tre olika relationsteorier. Peplau (2000) belyser grundelementet målorientering, 

Orlando (1961) grundelementen förnuft och etik och Travelbee (1971) grundelementet 

yrkeskunskap. Även i tre psykologiska relationsteorier, utvecklade av Carl Roger´s, John 

Bowlby och Daniel Sterns, kan grundelementen återfinnas. Roger´s (2004) har utvecklat den 

klientcentrerade psykoterapin som har sin kärna i grundelementen empati och känslor. Sterns 

(1985) har i sin intersubjektivitetsteori belyst vikten av grundelementen berättelse och hopp. 

Anknytningsteorin, utvecklad av Bowly (1988), har sin utgångspunkt i grundelementet 

anknytning. En kombination av teorier är därför en bra grund för att kunna samtala om döden 

och döendet med barn som har livshotande sjukdomar. Teorierna ger stöd för att 

sjuksköterskor kan samtala om döden och döendet med barn som har livshotande sjukdomar 

utifrån de nio grundelementen.  
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Omvårdnadsprofessionalitet 

Empati, yrkeskunskap och målorientering 

Resultatet visar att en förutsättning för att sjuksköterskor ska kunna samtala om döden och 

döendet med barn är att de visar empati, har yrkeskunskap samt ett mål för samtalet. 

Arlebrink (1999) skriver att vi inte kan skydda barnen från den mörka verklighet som de kan 

tvingas konfronteras med. Det vi kan göra är att skydda dem i den mörka verkligheten genom 

att erbjuda vår närvaro och omtanke. Att i gemenskap med barnet stödja och hjälpa fram 

barnets egen förmåga att hantera det mörka och hotfulla.  Av resultatet i denna studie 

framkommer att målet med att samtala om döden och döendet är att få barn att må bättre 

psykiskt och/eller mentalt. Detta återfinns även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2006) 

där det står att sjuksköterskor ska; ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att 

lindra lidande”. För barn i åldrarna 4-6 år är döden något tillfälligt, som att somna för att 

sedan vakna upp. Det existentiella hotet i denna ålder är att kroppen skall skadas, för om det 

sker kommer de att dö. Barn i dessa åldrar har en stark fantasi som tyvärr kan skrämma barnet 

(Arlebrink, 1999). Det är därför viktigt att sjuksköterskor vågar sakligt och tålmodigt berätta 

om hur verkligheten faktiskt är (Björklund & Eriksson, 2000). Detta styrker resultatet som 

visade att det är viktigt med en öppen och rak kommunikation om döden och döendet. 

Resultatet visade även att det är viktigt att sjuksköterskor tänker på vilket eller vilka 

kommunikationshjälpmedel som kan vara lämpligt i samtalet om döden och döendet med 

barn. För barn i åldrarna 4-6 år är lekar och sagor viktiga. De är verktyg som barnen kan 

använda för att hantera den mörka verklighet som de inte kan förstå och för att formulera alla 

frågor som de ställer (Arlebrink, 1999). Man skulle kunna dra slutsatsen att målet för att 

samtala om döden och döendet med barn som har livshotande sjukdomar är att förklara och 

stödja barnet på deras egen nivå. Lekar och sagor kan vara vägen till att nå målet.  

 
Omvårdnadsrationalitet  

Förnuft, känslor och etik 

Resultat visar att relationen mellan sjuksköterskor och barnet måste bygga på känslor, 

förnuftigt tänkande samt en etiskt reflekterande vård. Eide och Eide (2009) skriver att 

förnuftigt och logiskt tänkande är en förutsättning för självinsikt och mogen 

omdömesförmåga hos sjuksköterskor. Orlando (1961) menar att sjuksköterskor måste 

använda förnuftigt tänkande, reflektera över varför hon reagerar som hon gör i mötet med 

patienten samt handla utifrån hur hon upplever situationen. Författaren till denna studie anser 

att unga och nyutexaminerade sjuksköterskor inte alltid har den självkännedomen och att 

handledning av mer erfarna kollegor då är av stor vikt. Av resultatet framkom att det är viktigt 



18 
 

för barn att känna att sjuksköterskor är något mer än bara vårdpersonal; de är människor med 

känslor. Resultatet visade vidare att sjuksköterskor måste våga vara nära, krama, smeka och 

hålla om barnet. I en studie som fokuserat på vad barn anser är en bra sjuksköterska framkom 

att barn tyckte att en bra sjuksköterska ska visa känslor både verbalt och icke-verbalt dvs. 

genom ord, kroppsspråk och kroppshållning (Brady, 2009). Författaren till denna studie anser 

att sjuksköterskor måste våga visa känslor men att de inte får låta sina egna känslor styra 

och/eller påverka samtalet. Dessa tankar delas med Corr och Balk (2010) som skriver att 

sjuksköterskor måste ha god självinsikt samt vara professionella när de samtalar med barn om 

döden och döendet. Barn i åldrarna 6-9 år vill ha kontroll över allt som sker. I viljan att ha 

kontroll finns också, hos en del barn, en benägenhet att ge sig själva skulden för det som 

händer. När sjuksköterskor möter barn med denna typ av skuldkänslor måste de gå in i 

barnens föreställningsvärld och se vad som orsakar skuldkänslorna. Sjuksköterskor måste 

samtala med dessa barn på ett sakligt och ärligt sätt samt med respekt för barnet (Arlebrink, 

1999). Resultat visade att det även är viktigt att uppmuntra barn till att samtala om känslor. 

Ett bra kommunikationshjälpmedel för barn i åldrarna 6-9 år är fantasifulla folksagor eftersom 

de inger hopp när de slutar med det godas seger. Folksagor blir även en plats där barnens 

erfarenheter och tankar får liv (Arlebrink, 1999). Resultatet visade att etiska dilemman kan 

uppkomma då föräldrarna inte vill att deras döende barn ska få information om hans eller 

hennes förestående död. Ofta beror detta på att föräldrar vill skydda sina barn och göra ”livet 

enklare”. Att undvika att tala om döden och döendet leder dock inte till att barn inte har egna 

tankar och funderingar. Barnen kan utläsa saker även genom icke verbal kommunikation 

(Björklund & Eriksson, 2000). Därför är det viktigt att föräldrar till barn med livshotande 

sjukdomar får information om vikten av att samtala om döden och döendet med sitt barn. 

Sjuksköterskor måste även stötta och uppmuntra föräldrarna till att samtala om detta. I två 

reviewartiklar av Willis (2002) och McSherry et al. (2007) framkom att man aldrig ska 

undvika eller bagatellisera barns frågor om döden och döendet eftersom det sänder budskapet 

att deras frågor är oviktiga. För barn i åldrarna 0-4 år är det största hotet separationen 

(Arlebrink, 1999). Om sjuksköterskor bagatelliserar barnens separationsoro, tankar och 

känslor kan de utsätta barnet för det största hotet (Björklund & Eriksson, 2000). Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor tar barns funderingar och känslor på allvar. Resultatet visade att 

sjuksköterskor måste reflektera etiskt under och efter det uppstått etiska dilemman. Detta 

styrks av Orlando (1961) som menar att professionella sjuksköterskor ständigt måste ge en 

etiskt reflekterande vård.  
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Omvårdnadstemporalitet  

Anknytning, hopp och berättelse 

Resultatet visade att sjuksköterskor måste se på nuet samtidigt som de har barnets förflutna i 

åtanke och föreställer sig hur barnets framtid kan gestalta sig. Anknytningsbeteenden kan 

speciellt observeras då ett barn upplever kriser (Eide & Eide, 2009). Enligt Bowly (1988) 

försöker barn söka närhet och kontakt när det behöver stöd och hjälp. Vidare menar han att 

det är viktigt att barn känner tillit då det annars kan leda till undvikande anknytningsmönster 

och känslor. Björklund och Eriksson (2000) skriver att barn ofta knyter an på ett starkt och 

känslomässigt sätt till den person som vågar dela och vara nära. Detta stämmer överens med 

resultatet som visade att barn lättare knyter an till sjuksköterskor som tar sig tid, sätter sig ner 

och förklarar allt på ett ärligt sätt. En studie av Brady (2009) visade att barn tyckte att en bra 

sjuksköterska var glad, hade en positiv attityd och förmedlade hopp. Resultatet visade att 

döende barn mår bättre om sjuksköterskor förmedlar hopp och har en positiv attityd. 

Björklund och Eriksson (2000) skriver däremot att det inte är vuxna, som genom ord och 

löften, ger barn hopp i svåra livssituationer. Det är något som föds inifrån barnen om vi vuxna 

vågar möta deras verklighet, vara nära barnen, tillåter de olika känslor som väcks hos barnen 

samt hjälper barnen att hitta ett ”språk” för det som händer. Vidare skriver de att 

sjuksköterskors uppgift i arbetet med barn är att skapa förutsättningar för hoppet, som i sin tur 

ger livskraft och en tro på framtiden. Resultatet visar dock att om sjuksköterskor förmedlar 

hopp och har en positiv attityd, hjälper det barnen att sätta upp mål som de kan sträva efter. 

För barn i åldrarna 9-13 år är frågor kring livet och döden, kring meningen och skulden 

aktuella, med djupa känslor och tankar. Barnen vet att döden är oåterkallelig och att tillvaron 

är osäker. Insikten om detta ligger till grund för livsfrågorna. Barn i dessa åldrar behöver 

mycket faktainformation för att förstå och ta till sig verkligheten (Arlebrink, 1999). Björklund 

och Eriksson (2000) skriver att det i arbetet med äldre barn blir allt viktigare att använda det 

förtroendefulla samtalet som redskap. En teoretisk studie av Slaughter (2005) visade dock att 

äldre barn ofta har svårt för att samtala om döden och döendet. För barn i åldrarna 13-18 

innebär den hotande döden att de tvingas konfronteras med en rad förluster; förlust av 

kroppen, av identitet och personlighet, förlust av kontroll och självbestämmande, liksom av 

relationer (Arlebrink, 1999). De äldre barnen behöver därför få förstärka sin känsla av 

identitet, ha kontroll så långt det är möjligt över det som händer, få möjlighet till ett eget 

privatliv och få fortsätta att organisera den framtid de drömmer om och trots allt planerar för 

(Björklund & Eriksson, 2000). Resultat visade att teckningar är ett effektivt 

kommunikationshjälpmedel när sjuksköterskor ska samtala om döden och döende med barn 
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som har livshotande sjukdomar. Ytterligare kommunikationshjälpmedel är enligt Björklund 

och Eriksson (2000) dikter, ceremonier, pjäser och att skriva. En reviewartikel av Freyer et al. 

(2006) visade att även musik och film kan vara till hjälp när sjuksköterskor ska samtala om 

döden och döendet med barn. Av resultatet framkom, som tidigare skrivet, att 

kommunikationshjälpmedel måste anpassas efter det enskilda barnet. Lek och sagor bör passa 

de mindre barnen medan film, musik och att skriva borde passar de äldre. I resultatet 

framkom att man i barns teckningar kan urskilja deras syn på det förflutna, på nutiden och på 

framtiden. Björklund och Eriksson (2000) skriver att barn lever i ett ”nu” som innehåller både 

barnets historia och framtid, men att det är nuets händelser och behov som dominerar 

upplevelsen hos barnet. Sterns (1985) hävdar att med åldern kommer förmågan att berätta sin 

livshistoria, väva samman olika händelser och upplevelser och ge dessa en sammanhängande 

form i tid och rum.  

4.3. Metoddiskussion  

Författaren valde att genomföra en litteraturstudie för att sammanställa aktuell forskning inom 

området. För att besvara studiens syfte och frågeställning ansågs litteraturstudie vara 

lämpligast. Det är viktigt att sammanställa aktuell forskning för att ta del av den kunskap som 

framkommer i olika studier. För att få fram relevanta sökord gjordes sökning av termer i 

MeSH via Karolinska institutet. Sökningarna av artiklar gjordes i databaserna Medline (via 

pubmed) och Cinahl. Sökningar i databaserna resulterade i ett stort antal artiklar men 

majoriteten svarade inte mot denna studies syfte och frågeställning. Manuell sökning av 

artiklar hittade i andra studiers referenslistor kompletterade databassökningen. De inkluderade 

artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år då trovärdigheten för studien ökade om nutiden 

beskrevs. En styrka i studien är att alla inkluderade artiklar bedömdes ha en hög vetenskaplig 

kvalitet. Samtliga artiklar var från västvärlden, var av tre från Sverige, vilket styrker studiens 

generaliserbarhet. Styrkan i studien består främst i att resultatet kunde kategoriseras enligt en 

teori dvs. de nio grundelementen i professionell, omvårdnadsorienterad kommunikation. 

Vissa svårigheter uppkom dock vid sortering av data då elementen till viss del gick in i 

varandra. Alla data kunde dock sorteras in med de nio grundelementen som raster och inga 

data från de inkluderade artiklarna hamnade utanför, vilket stärker studiens validitet. 

Det hade vart önskvärt med fler kvalitativa artiklar till resultatet då dessa förmodligen hade 

gett en mer varierad beskrivning av hur sjuksköterskor kan samtala om döden och döendet 

med barn som har livshotande sjukdomar. Dock förekom vissa svårigheter med att få fram 

kvalitativa artiklar som svarade för studien syfte, frågeställning och inklusionskriterier.  
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4.4. Allmän diskussion   

Sjuksköterskor kan möta barn med livshotande sjukdomar på t.ex. en barnavdelning, 

onkologisk avdelning och i hemsjukvården. Att drabbas av en livshotande sjukdom väcker 

frågor om döden och döendet. Studier har visat att sjuksköterskor inte känner sig tillräckligt 

kompetenta för att samtala om döden och döendet med barn som har livshotande sjukdomar. 

Eftersom detta främst beror på en kunskapsbrist måste sjuksköterskor få mer stöd och 

erbjudas utbildning i att samtala om döden och döendet med barn som har livshotande 

sjukdomar. Resultatet visade att det finns stöd för att samtalet om döden och döendet med 

barn som har livshotande sjukdomar kan bygga på de nio grundelementen i professionell, 

omvårdnadsorienterad kommunikation. Genom studiens forskningsresultat kan 

kunskapsnivån hos sjuksköterskor öka. Detta leder i förlängningen till att sjuksköterskor 

känner sig mer kompetenta och att barn med livshotande sjukdomar kan få det stöd och den 

hjälp de behöver. Då livsvärlden förändras behöver barn stöd och stöttning, framför allt då barn 

är mer sårbara, och därmed är det en viktig aspekt i vården av barn. Då få studier har fokuserat 

på vad som kan hjälpa sjuksköterskor att samtala om döden och döendet med barn som har 

livshotande sjukdomar, uppmanar författaren till fortsatt forskning och ökad spridning av 

kunskap inom området. 
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      Bilaga 1 
Författarens bedömning av den vetenskapliga kvalitén på de inkluderade artiklarna.   
Bedömningen av de kvalitativa (1) och kvantitativa (2) artiklarna utgår från Forsberg & 
Wengströms (2008) granskningsmallar. Ett kryss står för ”ja” och innebär 1 poäng. Inget 
kryss/finns ej/framkommer ej står för ”nej” och innebär 0 poäng. Artiklarna bedömdes sedan 
ha hög, medel eller låg kvalité utifrån poängsumman.  
 

Hög kvalité Medel kvalité Låg kvalité 

100-80% av 

poängsumman 

79-60% av 

poängsumman 

Mindre än 60 % av 

poängsumman 

 
 

1. Kvalitativa artiklar 

Förklaring : X = Ja 

Frågor       Artiklar:                             1.  2. 3.  4. 9. 10. 
Är designen av studien 
relevant för att besvara 
frågeställningen? 

X X X X X X 

 Är urvalskriterierna för 
undersökningsgruppen 
tydligt beskrivna? 

X X X X X X 

Är undersökningsgruppen 
lämplig? 

X X X X X X 

Är datainsamlingen 
tydligt beskriven? 

X X X X X X 

Är data systematiskt 
samlade? 

X X X X X X 

Är analys och tolkning av 
resultatet diskuterade? 

X X X X X X 

Är resultaten trovärdiga? 
 

X X X X X X 

Är resultatet pålitliga? 
 

X X X X X X 

Är resultaten återförda 
och diskuterade med 
undersökningsgruppen? 

Framkommer 
ej. 

Framkommer 
ej. 

Framkommer 
ej. 

Fram- 
kommer 
ej. 

X Fram- 
kommer ej. 

Är de teorier och 
tolkningar som 
presenteras baserade på 
insamlade data? 

X X X X X X 

Kan resultaten 
återkopplas till den 
ursprungliga 
forskningsfrågan? 

X X X X X X 

Stöder insamlade data 
forskarens resultat? 

X X X X X X 

Har resultaten klinisk 
relevans? 

X X X X X X 

Diskuteras metodologiska 
brister och risk för bias? 

X X X X X X 

Drar du samma slutsats 
som författaren? 

X X X X X X 

                                            
Poängsumma: 
(Max 15) 

 
14 

 
15 

 
14 

 
15 

 
15 

 
15 
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2. Kvantitativa artiklar  

Förklaring : X = Ja 
 
 
 
 

Frågor                             Artiklar:                                     5.  6. 7.  8. 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
 

X X  X 

Är designen lämplig utifrån syftet? 
 

X X X X 

Är undersökningsgruppen representativ? 
 

X X X X 

Var reliabiliteten beräknad? 
 

X X X X 

Var validiteten diskuterad? 
 

X X X X 

Fanns en bortfallsanalys? 
 

X X X X 

Var den statistiska analysen lämplig? 
 

X X X X 

Erhölls signifikanta skillnader? 
 

X X X X 

Drar du samma slutsats som författaren? 
 

X X X X 

Kan resultatet generaliseras till annan 
population? 
 

X X X X 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
 

X X X X 

 Poängsumma: 
(Max 11) 

11 11 10 11 


