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Abstrakt 

 

Palliativ vård som berör barn innebär många påfrestningar. Sjukdom och död som drabbar ett 

barn står i direkt kontrast till de förväntningar om en ljus och lång framtid som anknyts med 

barn- och ungdomstiden. Palliativ vård syftar till att dölja eller lindra symtom av sjukdom. 

Sjuksköterskor spenderar mer tid med patienter och familjer i det palliativa skedet än andra 

professioner. Det är betydande att som sjuksköterska ha kunskap om förhållningssätt, bemötande 

och etiska principer för att kunna möta de krav som situationen kräver. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede. 

Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie på kvalitativa studier. Sökningarna utfördes 

i PubMed och Cinahl. Tolv artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning och analyserades med 

manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra kategorier och åtta subkategorier. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde det emotionellt påfrestande att vårda barn 

i livets slutskede. Professionaliteten gick lätt förlorad och det uppmärksammades behov av ökad 

kompetens, utbildning och stöd. Organisatoriska faktorer försvårade och upptog tid och resurser 

från patientarbetet. Det upplevdes utmanande att möta familjens behov och att samtala med 

familjen skapade osäkerhet. Det är av vikt att sjuksköterskor lär sig att hantera sina egna känslor 

av obehag och det finns ett behov av att öva på kommunikativa färdigheter. Det finns även ett 

behov av att utöka undervisningen av palliativ vård rörande barn då otillräcklig kompetens kan 

ge upphov till emotionell stress och utbrändhet. Det uppmärksammas att organisatoriska faktorer 

har en inverkan på hur vården utformas, vilka behöver belysas för att komma till rätta med 

problematiken. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barn, palliativ, vård i livets slutskede, sjuksköterska, upplevelse, omvårdnad, 

litteraturstudie 
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Det finns många anledningar till att uppmärksamma de olika frågor som berör dödsfall hos barn. 

Föräldrar, anhöriga och vårdpersonal reagerar ofta helt annorlunda då ett barn avlider än då en 

äldre människa går bort. Sjukdom och död som drabbar ett barn står i direkt kontrast till de 

förväntningar om en ljus och lång framtid som anknyts med barn- och ungdomstiden. För många 

är det obegripligt att föreställa sig att ett barn inte ska uppnå vuxen ålder. Ett barns insjuknande i 

en dödligt förlöpande sjukdom kommer därför att upplevas som en ofattbart svår tragedi för 

föräldrar och andra nära anhöriga (Statens offentliga utredningar [SOU], 1979:22). Vad det 

innebär att dö vet vi inte, kanske kommer vi aldrig förstå oss på döden. Att ta hand om en 

döende person är en speciell uppgift för vårdpersonal, möjligen en av de mest betydelsefulla. Att 

våga skänka andra av sin tid, ge dem närhet och lindring. Att våga söka upp och finnas kvar hos 

den som ska dö och aldrig bli likgiltig med döden (Christoffersen & Gamborg, 1997, s. 5).  

 

Begreppet palliativ vård utvecklats ifrån hospicerörelsen och härstammar ursprungligen från 

latinets pallium “mantel” som syftar till att dölja eller lindra symtom av sjukdom utan att bota 

(Morgan, 2009). Enligt World Health Organization (WHO, 2015) ska palliativ vård förbättra 

livskvaliteten för både patienter och deras familjer. Det handlar främst om att lindra lidande, 

både fysiskt och psykiskt, göra korrekta bedömningar och finnas där som ett stöd. Palliativ 

omvårdnad bör ses som ett förhållningssätt där man följer vissa riktlinjer för att ge patienten och 

dennes anhöriga en god vård. Socialstyrelsen (2013) beskriver de fyra centrala hörnstenarna i 

palliativ vård; symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de 

närstående. Symtomlindring syftar till att smärta och andra symtom lindras samtidigt som 

patientens integritet och autonomi beaktas. En god samverkan av ett mångprofessionellt 

arbetslag bestående av en god relation och kommunikation både i arbetslaget och i förhållande 

till patienten och dennes närstående är betydande. De närstående ska erbjudas stöd både under 

sjukdomsförloppet och efter dödsfallet.  

 

Vård i livets slutskede kräver ofta etiska överväganden varför kunskap om förhållningssätt, 

bemötande och etiska principer är av betydelse. Egenskaper som medkänsla, ömsesidighet, 

professionellt engagemang och förmåga att kunna kommunicera med patienten och dennes 

familj är grundläggande för att kunna bedriva en god palliativ vård. Att skapa en god relation till 

patienten och dennes familj kan ha god effekt både på det känslomässiga men även på det 

fysiska tillståndet hos patienten. En god relation som bygger på trygghet kan underlätta för 

patienten att anpassa sig till sin nya livssituation, vilket i slutändan kan leda till en god död (Mok 

& Chiu, 2004). Vid palliativ vård som berör barn är relationen till familjen av särskild betydelse 
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eftersom att barnet är i en utsatt situation och inte innehar samma förmåga att uttrycka sig 

verbalt som en vuxen patient. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt som bygger på ett gott 

bemötande samt respekt för barnets och familjens önskemål. När man vårdar ett barn i livets 

slutskede är familjefokuserad omvårdnad något som ständigt bör eftersträvas (Committee on 

Bioethics, 2000).  

 

Familjefokuserad omvårdnad  innebär att omvårdnaden fokuserar på hela familjen där alla 

familjemedlemmar bör ses som en helhet och att förändringar som sjukdom påverkar alla 

(Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2015). Hur familjen väljer att handskas med sjukdomen är 

av betydelse. Om familjen har en positiv syn kan det minska lidande, ge ökat välbefinnande och 

förbättrad hälsa. Samtidigt som en negativ syn kan det leda till det omvända som ökat lidande 

och försämrad hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för hela familjen och att de 

ständigt befinner sig i rörelse mellan balans och förändring, dynamik och stagnation samt 

trygghet och osäkerhet.  

 

Morgan (2009) beskriver att palliativ vård som berör barn är unikt i flera perspektiv eftersom all 

vård behöver anpassas efter varje enskilt barns kognitiva och emotionella mognad och 

utvecklingsnivå. Barnets behov av stöd varierar genom varje utvecklingsstadium och behöver 

därför fortlöpande omvärderas. Detta ställer krav på att sjuksköterskan innehar en god förmåga 

att identifiera individuella behov hos barnet för att möjliggöra att rätt insatser prioriteras. En 

ytterligare aspekt föreligger i de etiska och juridiska frågor som uppkommer i vården och som 

barnet är oförmögen att besluta om på grund av sin ålder. Eftersom att palliativ vård som berör 

barn innebär många påfrestningar är det av betydelse att lära sig handskas med dessa känslor för 

att bibehålla professionaliteten i sin yrkesutövning samt lära sig hantera de krav som ställs. 

Karasek och Theorells (1990) modell om krav, stöd och kontroll menar att högt ställda krav är 

positivt om individen har ett stödjande nätverk av kollegor och medarbetare. På motsatt sätt kan 

relativt små krav skapa stress och negativa hälsoeffekter om personen inte upplever sig ha 

kontroll och kan påverka situationen. Upplevelsen av stöd, kontroll och krav har därför en 

omfattande betydelse för sjuksköterskans hälsa och ger effekter både i ett psykologiskt och 

fysiologiskt perspektiv vilket gör det väsentligt att belysa och diskutera. 

 

Sjuksköterskor spenderar mer tid med patienter och familjer i det palliativa skedet än andra 

professioner (Jacobs, Ferrell, Virani & Malloy, 2009). Gold (2007) påvisar att sjuksköterskan i 

allmänhet uppfattas som den mest betydande yrkeskategori för att ge känslomässigt stöd till 
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kvarlevande familjemedlemmar efter ett barns bortgång. Det betonas att sjuksköterskor som 

spenderat extra tid med familjen och talat öppet om barnets bortgång inverkat positivt på 

föräldrars acceptans och anpassning. Samtidigt som det framkommer att en av de främsta 

anledningarna till ett ökat lidande för familjen föreligger i en dålig kommunikation där 

sjuksköterskan undvikit att närvara eller samtala med familjen. Flera år efter barnets bortgång 

rapporterade föräldrar att en dålig kommunikation och avsaknad av emotionellt stöd fortfarande 

låg till grund för ett ökat lidande. Denna bakgrund visar att det är betydelsefullt att 

sjuksköterskor innehar kvalitéer för att bemöta familjen och är bekväm med att diskutera 

känsliga frågor som död och sorg för att underlätta för föräldrar genom sorgeprocessen. För att 

få utökad kunskap om situationer som påverkar sjuksköterskan var syftet med denna 

litteraturstudie att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede. 

 

 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes med en kvalitativ ansats där fokus för litteratursökningen var att 

identifiera studier som beskrev sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn i ett palliativt 

skede. Resultaten i studierna bearbetades med en kvalitativ metod eftersom det ger möjlighet till 

en utökad förståelse av det specifika fenomenet som studerades (Holloway & Wheeler, 2010, 

s.3). 

 

 

Litteratursökning 

Inledningsvis utfördes en pilotsökning för att få en övergripande uppfattning om hur mycket 

relevant material som fanns i ämnet och motsvarade vårt syfte. Efter att ha fått en uppfattning 

om tillgängligt material inom området utfördes litteratursökningen i PubMed (tabell 1) och 

Cinahl (tabell 2) som är lämpliga databaser för att hitta studier riktade mot omvårdnad 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s). Inklusionskriterier för artikelsökningen var att 

studierna skulle innehålla data om sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets 

slutskede. Begränsningar som användes var att studierna skulle vara skrivna på engelska och 

publicerade mellan 2006-2017. Sökorden som användes var attitude of health personnel, child, 

palliative care och nurs* som kombinerades med booleska söktermen AND vilket gör sökningen 

mer systematisk (Willman et al., 2011, s. 72-74). För en bredare sökning som inkluderade olika 

böjelser av ordet nurse ersattes sista ändelsen med en asterisk (*). Detta kallas att trunkera och 
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uppfattas av majoriteten av databaserna (Willman et al., 2011, s. 69). Inga exklusionskriterier 

upprättades för sökningen. Totalt valdes 12 artiklar ut genom att titel och abstract lästes för att 

kontrollera att de besvarade syftesformuleringen.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i PubMed 

Syfte med sökningen: Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede. 
PubMed 2017-01-24 
Begränsningar: English language, publiceringsår 2006-2017 
 
Söknr. *) Söktermer Antal träffar Utvalda 

artiklar 
S1 MSH Attitude of Health Personnel 54956  
S2 MSH Palliative Care 16155  
S3 MSH Child 427 722  
S4 FT nurs* 262 148  
S5  S1 AND S2 AND S3 AND S4 39 9 
*) MSH= MeSH-term, FT= fritext 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning i Cinahl 

Syfte med sökningen: Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i livets slutskede. 
Cinahl 2017-01-24 
Begränsningar: English language, publiceringsår 2006-2017, exclude medline records 
 
Söknr. *) Söktermer Antal träffar Utvalda 

artiklar 
S1 CH Attitude of Health Personnel 133 34  
S2 CH Palliative Care 6431  
S3 CH Child 332 557  
S4 FT nurs* 637 880  
S5  S1 AND S2 AND S3 AND S4 17 3 
*) CH= Cinahl heading, FT= fritext 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har kvalitétgranskats med hjälp av SBU’S granskningsmall för kvalitativa studier. 

Granskningsmallen har använts som ett stöd för att systematiskt granska den vetenskapliga 

styrkan och kvalitén på studierna som inkluderats i litteraturstudien. Granskningsmallen 

omfattar frågeställningar som besvaras med ja, nej, oklart eller ej tillämpbart. Varje positivt svar 

gav artikeln ett poäng och resterande alternativ noll poäng. Den sammanlagda poängen räknades 

ihop för att sedan omvandlas till en procentsats. För att en studie ska uppnå hög kvalité ska 80-
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100% av frågeställningarna ha ett positivt svar, 70-79% positiva svar ger en medelhög kvalité 

medan 69% och lägre ger en låg kvalité av studien. En studie med hög kvalité ska omfatta ett 

etiskt resonemang, väldefinierad frågeställning, relevant urval, tydlig analys samt ett tydligt 

presenterat resultat (Willman et al., 2011, s. 108-109). Artiklarna presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar (n=12). 

Författare  
År 

Land 

Typ av 
studie 

Deltag
are 

Metod 
Datainsamling 

/ analys 

Huvudfynd Kval 
itet 

 
Clarke & 
Quin. 
2007 
Irland 

 
Kvalitativ 
intervju-
studie 

 
15 

 
Fokusgrupp-
intervjuer / 
Grounded 
theory 

 
Belyser att sjuksköterskan 
upplever många 
påfrestningar av att arbeta 
med barn i det palliativa 
skedet. Det saknas 
kunskap och utbildning 
för att hantera de känslor 
som uppkommer och 
därför lätt att bränna ut 
sig. 
 

 
Medel 

Dochert et 
al. 
2007 
Storbritann-
ien 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

17 Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Narrativanalys 

Beskriver att 
sjuksköterskan arbetar 
under svåra emotionella 
förhållanden och det är 
lätt att bli för 
känslomässigt engagerad. 
Det är där av vikt att få 
det stöd man behöver för 
att kunna hantera dessa 
svåra situationer. Artikeln 
handlar även om att möta 
behov som barnet och 
deras familjers har samt 
att de kan ha svårt att 
acceptera övergången från 
kurativ- till palliativ vård. 

Hög 

 
Erichsen et 
al. 
2010 
Sverige 

 
Kvalitativ 
intervju-
studie 

 
16 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Fenomenografi 

 
Beskriver sjuksköterskors 
förhållningssätt till 
ärlighet vid vård av barn i 
ett palliativt skede. Tre 
kategorier presenteras: 
betydelsen av ärlighet, 
moraliska konflikter och 
hur ärlighet påverkar 
vårdrelationen. 
 

 
Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar (n=12) 
  Författare 

År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltag
are 

Metod 
Datainsamling 

/analys 

Huvudfynd Kval 
itet 

      
Hendricks-
Ferguson et 
al. 
2015  
USA 
 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

14 Fokusgrupp-
intervjuer / 
Fenomenologi 

Belyser svårigheterna i att 
hantera ett barns död. Att 
känna oro inför att man 
inte besitter den 
kompetens som krävs för 
att både ge den bästa 
vården men även för att 
bemöta föräldrarna. Tar 
även upp betydelsen av att 
ha mentorer för att 
utvecklas i sin yrkesroll 
och få stöd för att lära sig 
hantera komplexa 
situationer. 

Medel 

 
Kain.  
2011 
Australien 

 
Kvalitativ 
intervju- 
studie 

 
24 

 
Fokusgrupper / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Sjuksköterskorna 
beskriver att det saknas 
resurser och en miljö som 
främjar en god palliativ 
vård för barnet och 
dennes familj. Att arbeta 
med sjuka barn innebär 
mycket emotionella 
påfrestningar. 
 

 
Medel 

Klassen et 
al. 
2012 
Kanada 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

33 Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Uppmärksammar att det 
finns en omfattande 
psykisk stress hos 
föräldrar till ett svårt sjukt 
barn. Det är utmanande 
för sjuksköterskan att 
identifiera och tillgodose 
deras behov. 
 

Medel 

Mitchell & 
Dale. 
2015 
Storbritann-
ien 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

14 Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Grounded 
theory 

Framhåller vikten av 
familjefokus i vården. Det 
är betydelsefullt att bygga 
en god relation med 
familjen präglad av 
trygghet och förtroende 
för att tillgodose behov. 
 

Hög 
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Författare 
År 

Land 

Typ av 
studie 

Deltag
are 

Metod 
Datainsamling 

/analys 

Huvudfynd Kval 
itet 

 
Neilson, et 
al.  
2011 
Storbritann-
ien 
 

 
Kvalitativ 
intervju-
studie 

 
47 

 
Djupintervjuer/ 
Grounded 
Theory 

 
Beskriver de svåra 
utmaningar man möter 
som sjuksköterska när 
man arbetar med 
palliativa barn. Att det 
ständigt känns som att 
arbeta med ett svart moln 
över huvudet. Beskriver 
även att det är 
betydelsefullt att bygga 
upp en förtroendefull 
relation med familjen. 
 

 
Hög 

Noble et al. 
2015  
Irland 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

35 Fokusgrupp-
intervjuer / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Belyser vikten av att vara 
öppen och ärlig mot 
barnet men att föräldrarna 
ofta vill undanhålla 
information om att det är 
döende. Föräldrarna vill 
ofta mer och kan ha svårt 
att acceptera läget. Detta 
leder till att 
sjuksköterskan känner 
känslor som hjälplöshet 
och sorg. 
 

Medel 

Stayer & 
Lockhart. 
2016 
USA 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

12 Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Fenomenografi 

Beskriver att intensiteten 
och engagemanget i 
arbetet gör det 
problematiskt att 
bibehålla ett professionellt 
förhållningssätt. Det är 
lätt att bli för personligt 
involverad med familjen. 
 

Medel 

Tringali, et 
al. 
2013  
Italien 

Kvalitativ 
intervju-
studie 

72 Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Fenomenografi 

Beskriver att de uppstår 
etiska dilemman av att 
vårda svårt sjuka barn. 
Det finns ett behov av att 
anpassa vården efter 
barnets ålder och 
kompetens. Det är ibland 
svårt för sjuksköterskan 
att förhålla sig till 
föräldrarnas åsikter om 
barnets behandling vilket 
leder till att 
meningsskiljaktigheter 
uppstår. 
 

Låg 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar (n=12) 
Författare 

År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltag
are 

Metod 
Datainsamling 

/analys 

Huvudfynd Kval 
itet 

 
Ångström-
Brännström 
et al. 
2014 
Sverige 

 
Kvalitativ 
intervju-
studie 

 
2 

 
Semi-
strukturerade 
intervjuer / 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
Förklarar att det uppstår 
moralisk och 
känslomässig stress av att 
vårda barn i ett palliativt 
skede. Det är 
betydelsefullt för 
sjuksköterskan att ha stöd 
i form av kollegor att 
prata med för att orka 
med arbetet. 
 

 
Hög 

      
  

Analys 

Analysen har utformats med kvalitativ manifest innehållsanalys utifrån Bengtsson (2016). 

Inledningsvis i analysprocessen har vi bekantat oss med data i studierna som lästes upprepade 

gånger för att få en helhetskänsla för materialet. När en djupare förståelse för materialet som 

bearbetas uppnåtts blir det enklare att analysera, kategorisera samt se mönster i data. Detta 

förarbete var en viktig del i analysprocessen för att kunna minimera risken för bias samt  

säkerställa trovärdigheten. Därefter har meningsenheter som svarar mot syftet identifierats och 

kodats för att lätt hitta tillbaka till originalkällan. Kodningen utfördes genom att varje artikel 

tilldelades ett nummer från ett till tolv. Meningsenheterna numrerades både med artikelnumret 

och ett nummer efter vilken ordning som de extraherats, exempelvis artikelnummer två och 

meningsenhet tjugofyra (2:24). I detta steg har vi kontinuerligt kontrollerat att meningsenheterna 

besvarar syftet för att säkerställa att relevant data samlas in. För att säkerställa trovärdigheten på 

data som extraherats granskades meningsenheterna igenom var för sig upprepade gånger. De 

extraherade meningsenheterna översatts till svenska för att sedan kondenseras, vilket innebär att 

meningsenheterna förkortas utan att kärnan förloras ur innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna grupperades stegvis enligt identifierade mönster så att de bildade preliminära 

kategorier som därefter bedömdes mot varandra. I denna process kontrollerades de preliminära 

kategorierna och dess innehåll upprepade gånger och meningsenheter som inte överensstämde 

med resterande data placerades om. Kategorier med liknande innehåll slogs samman. När vi 

ansåg att samtliga meningsenheter var placerade under kategorier som beskrev olika innehåll 

bedömde vi att analysprocessen var färdig. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier samt åtta subkategorier (tabell 4). Resultatet presenteras i 

brödtext som omfattar varje kategoris innehåll. För att belysa kategoriernas centrala innehåll 

presenteras citat ur artiklarna. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 
Professionellt utmanande och 
känslomässigt krävande   

- Komplexa utmaningar i arbetet 
- Emotionella påfrestningar 
 

Svårigheter att möta och samtala med 
familjen 

- Utmanande samtal 
- Problem med uppriktighet 
 
 

Förståelse för behov och stöd för 
familjens sammanhållning 

- Familjens behov 
- Acceptans och hanterbarhet 
 

Påfrestningar av bristande resurser och 
kompetens 
 

- Arbetsmiljö och samarbete 
- Behov av utbildning och stöd 
 

 

Professionellt utmanande och känslomässigt krävande  

Komplexa utmaningar i arbetet 

Sjuksköterskor beskrev att det fanns unika aspekter av att vårda barn eftersom att vården 

behövde anpassas och utformas efter varje enskilt barns ålder och kompetens. Ett mindre barn 

förstår inte sin situation på samma sätt som ett äldre barn gör vilket kräver att sjuksköterskor har 

en förmåga att anpassa sin omvårdnad och bemötande (Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 

2013).  Det beskrevs som en paradox att vårda ett barn i övre tonåren som enligt lagen är 

myndig att besluta om sin egen vård, men inte är känslomässigt kompetent att fatta medicinska 

beslut. Barnets ålder var ofta avgörande för hur mycket föräldrar ville inkludera det i 

behandlingen, vilket kunde skapa ett etiskt dilemma hos sjuksköterskor när information doldes 

för barnet (Clarke, & Quin 2007; Klassen, Gulati & Dix, 2012). En av de största utmaningarna 

för sjuksköterskor var när föräldrar hade motsättande önskemål om sitt barns behandling och 

blev särskilt problematiskt att hantera när konflikter uppstod sinsemellan föräldrarna (Klassen et 

al., 2012; Tringali et al., 2013). En komplex aspekt som beskrevs i studierna var att det 
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upplevdes svårt att betrakta sjuka barn som patienter eftersom barn förväntas vara friska. Det 

förklarades att det var lätt att bli för intim med familjen och skapa en vänskaplig relation där 

professionella gränser överskreds (Clarke & Quin 2007; Stayer & Lockhart, 2016). 

 

 I know if the child is sick but we don’t look at children as patients. We look at them as 

 people; we are just coming from a different angle. . . . We are not waiting for somebody 

 to die every day (Clarke & Quin, 2007, s. 1223). 

 

Emotionella påfrestningar 

Flertalet studier beskrev att sjuksköterskor upplevde det svårt att hantera ett barns död då de ofta 

blev väldigt fäst vid barnet, varje dödsfall var unikt och det berörde på djupet varje gång. Första 

gången var extra svår och medförde ofta intensiva känslor av sorg som kunde komma att bli 

långvariga. Det beskrevs som svårt att föreställa sig hur ett barn som tidigare varit friskt kunnat 

bli så svårt sjukt (Docherty, Miles & Brandon, 2007; Hendricks-Ferguson, Sawin, Montgomery, 

Dupree, Phillips-Salimi, Carr, & Haase, 2015; Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield, 2011). 

Sjuksköterskor förklarade att det kändes som att ständigt arbeta med ett svart moln över huvudet 

(Neilson et al., 2011). 

 

I flertalet studier beskrev sjuksköterskor att det är lätt att bli väldigt känslomässigt involverad 

när man arbetar med barn, det är svårt att inte bära med sig familjens sorg. Skuldkänslor av att 

inte kunnat göra mer för barnet uppstod ofta. Det upplevdes svårt för sjuksköterskor att 

acceptera övergången från kurativ till palliativ vård då ett starkt emotionellt band hade skapats 

till patienten och dennes familj (Clarke & Quin, 2007; Hendricks-Ferguson et al., 2015; Neilson 

et al., 2011). 

 

When you have a child so very ill you feel as if you are working with a black cloud over 

your head. I don’t know whether that’s a professional thing and we should be able to 

mange that better, but you carry that family’s sadness with you in your working day 

(Neilson et al., 2011, s. 550). 

 

Sjuksköterskor beskrev att det uppstod moralisk stress av att se ett barn utsätts för krävande 

behandlingar och läkemedelsbiverkningar. Det infann sig känslor av obehag av att ge barnet 
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vård som skapade smärta, om än det var nödvändigt (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Kain, 

2011; Stayer & Lockhart, 2016). Studier påtalade att utmaningen för sjuksköterskor var att 

aldrig kunna förutse vad som kommer att hända under barnets sjukdomsförlopp, vilket 

resulterade i stress och oro (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Mitchell & Dale, 2015). 

 

Every death that I have experience has been completely different and take away 

something every single time (Neilson et al, 2011,s.549). 

 

Det beskrevs som en emotionell påfrestning att bemöta föräldrar som var upprörda och agerade i 

affekt när deras barn inte längre kunde botas. Särskilt påfrestande var det då insjuknandet av 

barnet hade gått snabbt. Det beskrevs som förkrossande att se föräldrar vars barn gått bort och 

det uppkom känslor av sorg, ilska, frustration och hjälplöshet (Clarke & Quin, 2007; Klassen et 

al., 2012; Stayer, Lockhart, 2016). Sjuksköterskor betonade dock att trots detta var arbetet 

givande och en positiv upplevelse. Det upplevdes värdefullt att få uppskattning av föräldrar för 

den omsorg och tid som spenderades med deras barn. Det beskrevs som ett privilegium att få 

följa en familj genom olika skeden i behandlingen och att kunna göra något för att stötta 

familjen genom den svåra tiden (Noble, Price & Porter, 2015; Klassen et al., 2012). 

 

Svårigheter att möta och samtala med familjen 

Utmanande samtal 

Studier beskrev att en stor utmaning för sjuksköterskor var kommunikationen med föräldrar. De 

läste mycket medicinsk information på internet och ansåg sig då veta vad som var den bästa 

vården. De kom ofta med synpunkter om barnets behandling vilket sjuksköterskor var tvungna 

att bemöta (Klassen et al., 2012; Noble et al., 2015). Sjuksköterskor uppgav att det var vanligt 

att åsikterna mellan professionella och föräldrar skiljde sig, vilket kunde leda till underliggande 

spänningar och irritation försvårade kommunikationen. Det upplevdes svårt att prata öppet med 

föräldrar om att deras barn kommer att dö inom en snar framtid (Noble et al., 2015; Clarke och 

Quin, 2007). Att lämna dåliga besked kring barnets prognos ansågs vara det mest påfrestande 

med yrket då det var svårt att veta när man skulle säga något och när man skulle vara tyst 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015; Klassen et al., 2012). 
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Vidare beskrev sjuksköterskor att det upplevdes utmanande att förklara för familjen vad som 

sagts på ronder och besvara de frågor och funderingar som uppstått. Sjuksköterskor påtalade att 

en god kommunikation är grundläggande för att kunna bemöta och tillgodose de specifika 

önskemål och behov som uppmärksammades hos familjen (Hendricks-Ferguson et al., 2015; 

Mitchell & Dale, 2015). Sjuksköterskor var ofta de som kände familjen bäst och hade byggt upp 

ett förtroende och en relation, varför de kände sig förpliktigad till att ta initiativ till att prata om 

de svåra samtalsämnena. Sjuksköterskor påtalade att rak information och kommunikation kunde 

hjälpa barnet och familjen att minska oro och funderingar kring döden (Neilson et al., 2011; 

Noble et al., 2015). 

 

It’s hard to know when to say something and when not to say something (Hendricks- 

Ferguson, 2015, s. 247). 

 

Problem med uppriktighet 

Sjuksköterskor ansåg att ärlighet handlade om att visa empati och skapade trygghet och 

förtroende. Det beskrevs som en skyldighet, både utifrån samhället och 

sjuksköterskeprofessionen och ansågs vara en del av yrket. Att vara uppriktig gentemot 

patienten och dennes familj var något som ständigt eftersträvades, att inte kunna vara 

sanningsenlig medförde att sjuksköterskor kände sig ohederlig och lögnaktig (Erichsen, 

Danielsson & Friedrichsen, 2010; Ångström-Brännström, Dahlqvist, Strandberg & Norberg, 

2014). 

 

A basic human need. All the nurses experienced honesty as essential, something basic 

that all humans tried to achieve, expected and required in their meetings with others 

(Ångström-Brännström et al., 2014 s. 6). 

 

Studier beskrev att det uppstod ett etiskt dilemma mellan att vara ärlig mot barnet om dennes 

prognos och att svika föräldrars förtroende som vill skydda barnet från verkligheten genom att 

inte berätta sanningen. Det blev särskilt påtagligt när det handlade om äldre barn som i högre 

uträckning ville vara delaktiga i sin behandling och veta sanningen ända fram till sista stund 

(Klassen et al., 2012; Tringali et al., 2013). Sjuksköterskors uppfattning var att barnet många 
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gånger hade en djupare förståelse för sitt tillstånd än vad föräldrar uppskattat, men fick aldrig 

möjlighet att prata om det eftersom föräldrar inte trodde att barnet var medvetet om sin situation. 

Att föra ett uppriktigt samtal var särskilt svårt i de situationer där föräldrar inte hade accepterat 

att deras barn var döende (Clarke & Quin 2007; Noble et al., 2015; Stayer & Lockhart 2016).  

 

One of the big ones for me ...is if parents say to you don’t tell them they’re dying and no 

matter how experienced you are, if a child turns round to you and says “Am I dying?”, 

what do you do, it’s very, very difficult (Noble et al., 2015, s. 931). 

 

Förståelse för behov och stöd för familjens sammanhållning 

Familjens behov 

Sjuksköterskor förklarade att palliativ vård som berör barn innebär att möta känslomässiga 

behov hos hela familjen. Det beskrevs som betydelsefullt att barnet och familjen skulle få ett 

fridfullt avslut genom att ge barnet adekvat smärtlindring (Docherty et al., 2007; Stayer & 

Lockhart, 2016; Tringali et al., 2013). Det upplevdes påfrestande att inte kunna göra eller säga 

något som förändrade situationen. Sjuksköterskor fann tröst i de enkla handlingarna, som att 

hålla handen, tillåta sig själv att sörja tillsammans med familjen eller bara finnas där som 

känslomässigt stöd för att förbättra familjens upplevelse av sjukhusvistelsen (Kain, 2011; 

Klassen et al., 2012; Stayer & Lockhart, 2016). 

Att bygga en ömsesidig relation baserad på tillit med familjen skänkte också sjuksköterskor 

tröst. Det upplevdes givande att bygga upp ett gott förtroende till barnet och dennes familj under 

pågående behandling. Sjuksköterskor påtalade betydelsen av att se barnet bakom sjukdomen där 

dennes känslomässiga behov tillgodosågs (Erichsen et al., 2010; Ångström-Brännström et al., 

2014). Det fanns ett starkt engagemang och en eftersträvan av att skapa meningsfulla minnen för 

familjen under den sista tiden tillsammans. När barnet avlidit var det av stor vikt att vården 

utfördes på ett respektfullt sätt som tillgodosåg familjens behov och gjorde upplevelsen så 

positiv som möjligt (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

 

To be there with family, be supportive, try to make sure the comfort needs are met…just 

to be there and try to support the family as much as you possibly can, but not being in the 

way at the same time (Hendricks-Ferguson et al., 2015, s. 244). 
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Sjuksköterskor uppmärksammade hur många föräldrar befann sig under psykisk press där hela 

livet roterade runt deras sjuka barn och återkommande behandlingar (Clarke & Quin 2007). Det 

upplevdes givande att hjälpa föräldrar genom bearbetningsprocessen både före och efter barnet 

avlidit, men det påtalades att det kan vara utmanande att utläsa föräldrars behov för att kunna 

hjälpa dem på bästa sätt. Somliga föräldrar som inte fått tillräckligt med stöd utvecklade djupa 

depressioner med suicidtankar och separationer var vanligt förekommande. Sjuksköterskor 

ansåg att familjens upplevelse av barnets bortgång vittnar om hur väl de hade lyckats möta 

familjens behov (Clarke & Quin 2007; Mitchell & Dale 2015; Klassen et al., 2012).  

 

I have had a couple parents who I thought you know could possibly be having active 

suicidal thoughts. . . . And when you think, like “oh my gosh” (Klassen et al., 2012, s. 

94). 

 

Acceptans och hanterbarhet 

Studier beskrev att sjuksköterskor upplevde att föräldrar sällan förlorade hoppet kring barnets 

prognos. De ville sällan acceptera situationen, vilket kunde vara svårt för sjuksköterskor att 

hantera (Clarke & Quin, 2007; Kain, 2011; Noble et al., 2015). Det var oftast sjuksköterskor 

som uppmärksammade en försämring av barnets tillstånd eftersom föräldrar inte vill inse 

verkligheten (Docherty et al., 2007; Mitchell & Dale, 2015). Sjuksköterskor beskrev vikten av 

att alla parter var införstådda med prognosen och hade nått fram till någon form av acceptans. 

Detta för att kunna utföra en omfattande vårdplanering och ge den bästa möjliga vården 

(Mitchell & Dale, 2015). 

 

Very few families accept, they learn to cope to a greater or less(er) extent but it’s never 

acceptable; it’s terrible and it’s always terrible, so trying to move on with that, taking 

that on board, I think it’s very hard and I think it does distort people (Clarke & Quin, 

2007, s. 1224 ). 

 

Sjuksköterskor förklarade att de kände en plikt av att ta bort föräldrars hopp om överlevnad då 

det inte fanns någon sannolikhet till förbättring i barnets tillstånd. Samtidigt som det var otroligt 
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smärtsamt att se föräldrarna förlora hoppet när de insåg att deras barn skulle dö (Clarke & Quin, 

2007; Stayer & Lockhart, 2016). Att vårda ett döende barn blev aldrig lättare men det beskrevs 

som betydande att lära sig acceptera och hantera situationen för att inte tappa bort sig själv 

(Hendricks-Fergusonet al., 2015; Noble et al., 2015). 

 

Påfrestningen av bristande resurser och kompetens 

Arbetsmiljö och samarbete 

Studier beskrev att det saknades förutsättningar för att utföra den bästa omvårdnaden för 

patienten och dennes familj samt för att skapa en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor betonade att 

de föredrog att ansvara och följa upp samma patient under längre tid, men att den ständiga 

personalbristen gjorde det omöjligt att genomföra. Det fanns stora brister i kontinuiteten av 

vården då det vid varje skiftbyte kom ny personal vilket gjorde det svårt att skapa en nära 

relation till familjen (Clarke & Quin, 2007; Kain, 2011).       

         

It can be a struggle at times to offer support, wishing you could do more [to] create a 

better environment (Clarke & Quin, 2007, s. 1228). 

 

Ett annat hinder i sjuksköterskors arbete var samtycke från kollegor för att utföra viss 

omvårdnad, olika personer gjorde olika bedömningar gällande behov och risker. Det var viktigt 

att all personal var överens för att lättare kunna enas med föräldrar om specifik vård (Kain, 

2011; Mitchell & Dale, 2015; Neilson et al., 2011; Noble et al., 2015). Sjuksköterskor ansåg att 

vården kring ett barn i livets slutskede ibland kunde planeras och förutses bättre. En välplanerad 

omvårdnad upplevdes underlätta både för familjen och sjuksköterskor, dels under pågående 

behandling men även efter barnets bortgång. Även materiella resurser saknades vilket gjorde det 

svårt att bedriva den ultimata palliativa vården (Mitchell & Dale, 2015; Kain, 2011).  

 

Behov av utbildning och stöd 

Studier påtalade att sjuksköterskor upplevde en bristande kompetens av hur palliativ vård som 

berör barn bör utformas. Den kompetens som sjuksköterskor hade var inte alltid evidensbaserad 

utan grundade sig ofta på kunskaper de utvecklat genom erfarenheter (Docherty et al., 2007; 

Noble, et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att de hade kunskapsluckor och otillräcklig 
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utbildning för att möta de krav som situationen erfordrade. Detta medförded att sjuksköterskor 

kände sig otillräckliga inför att vårda ett döende barn och hade låg tilltro till sig själv inför 

uppgiften (Hendricks-Ferguson, et al., 2015; Noble, et al., 2015). 

 

We get trained in the medical aspects, in taking care of acute problems. But somehow 

taking care of a child who is dying is .... I don't remember even a single lecture on that 

(Docherty et al., 2007, s. 338). 

 

Den bristande kompetensen orsakade professionella stridigheter och skapade skilda 

uppfattningar hos sjuksköterskor om hur palliativ vård som berör barn skall utformas (Clarke & 

Quin, 2007; Docherty et al., 2007). Sjuksköterskor betonade betydelsen av stöd för att orka 

arbeta under rådande omständigheter. Goda relationer till kollegor och chefer var viktiga för att 

hantera de påfrestningar som verksamheten innebar. Det fanns ett behov av att ventilera tankar 

och känslor med sina medarbetare (Clarke & Quin, 2007). Det beskrevs som viktigt att ha en 

erfaren kollega eller handledare att vända sig till i utmanande situationer, särskilt för 

nyexaminerade sjuksköterskor med lite erfarenhet. Att ha en handledare som stöd i sin 

yrkesutövning gjorde att de inte kände sig lika utelämnade och sårbara inför att handskas med de 

svåra frågorna som ofta uppkom i vården runt ett barn i ett palliativt skede (Clarke & Quin, 

2007; Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

         

However, we need a lot more support in the form of education and training and 

 for “debriefing” with colleagues after a child’s death (Clarke & Quin, 2007, s. 1228). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i 

ett palliativt skede. Resultatet är presenterat i fyra kategorier och åtta subkategorier som 

diskuteras enligt samma ordning som det presenterats: Professionellt utmanande och 

känslomässigt krävande med subkategorier komplexa utmaningar i arbetet och emotionella 

påfrestningar. Svårigheter att möta och samtala med familjen med subkategorier utmanande 

samtal och motsättningar för uppriktighet. Förståelse för behov och stöd för familjens 

sammanhållning med subkategorier acceptans och hanterbarhet och familjens behov. 



Institutionen för Hälsovetenskap 
Avdelningen för omvårdnad 

 

19 

Påfrestningar av bristande resurser och kompetens med subkategorier arbetsmiljö och samarbete 

och behov av utbildning och stöd. 

 

I resultatet framgår att sjuksköterskor upplevde att det fanns unika aspekter i vården av döende 

barn, vården behövde anpassas och utformas efter varje enskilt barns ålder och kompetens. 

Bricher (1999) beskriver att det är betydelsefullt att sjuksköterskor utvecklar en tillitsfull relation 

med barnet för att identifiera individuella förmågor och behov. Förtroende mellan patient och 

sjuksköterskor är särskilt betydelsefullt i vård av svårt sjuka barn eftersom det uppväger barnets 

utsatthet. Även om alla patienter i viss utsträckning är utsatta blir det särskilt utmärkande hos 

barn som inte har samma förståelse för omvärlden och förmåga att uttrycka sig verbalt som en 

vuxen patient. En förutsättning för att en förtroendefull relation ska utvecklas kan således antas 

vara att sjuksköterskor tar sig tid att förklara saker med ett språk som barnet förstår och 

samtidigt är aktsam för att inte underminera eller ignorera barnets egen förmåga.  

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor upplevde att föräldrars interaktion i barnets vård kunde 

skapa motsättningar och etiska dilemman. Förutom att utveckla en förtroendefull relation till 

barnet krävs en ömsesidig tillit mellan sjuksköterskor och föräldrar vilket är en ytterligare unik 

aspekt i arbetet. En dålig relation kan överföras till barnet som skapar stress och osäkerhet både 

hos barnet och resterande familjemedlemmar. Den bristande tilltron kan resultera i att mycket tid 

går åt att motivera omvårdnadsåtgärder inför föräldrar och skapa en ogynnsam atmosfär för 

vården. Bricher (1999) påpekar vikten av att sjuksköterskor kommunicerar, informerar och 

spenderar tid tillsammans med föräldrar för att bygga upp en tillitsfull relation. Det spelar ingen 

roll hur bra relationen är med barnet, det kommer alltid att finnas svårigheter om det inte finns 

en fungerande relation med familjen. Enligt SSF (2015) bygger ett familjefokuserat 

förhållningssätt på att hälso- och sjukvårdspersonal möter familjen som en helhet där alla 

familjemedlemmar tillåts vara delaktiga i beslut. Detta skapar ett klimat där familjens unika 

resurser tas till vara. 

 

Resultatet visar att det fanns en emotionellt komplex dimension i att vårda barn i ett palliativt 

skede. Sjuksköterskor beskrev det som ett privilegium att kunna stötta en familj genom en 

smärtsam period, samtidigt som känslorna ofta var svåra att hantera. Morgan (2009) beskriver 

att vård av döende barn kan öka sjuksköterskors medvetenhet om sina egna förluster och 

sårbarheter, ge upphov till personlig smärta och i slutändan leda till utbrändhet. I resultatet 

framkom även att sjuksköterskor ansåg att varje dödsfall som involverade ett barn berörde dem 
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på djupet varje gång. De hade svårt att föreställa sig hur ett barn som tidigare varit friskt kunnat 

bli så svårt sjukt och blev lätt väldigt känslomässigt involverad vilket gjorde att 

professionaliteten ibland förlorades. Curcio (2014) menar på att barn ska vara friska och det är 

inte meningen att de ska bli sjuka och dö. Att ta hand om ett döende barn är unikt därför att det 

strider mot den naturliga processen i livet. De är oskyldiga människor som inte får chansen att 

leva livet till fullo. Det kan förstås som att det således kan finnas ett behov av att sjuksköterskor 

utvecklar ett förhållningssätt som tillåter denne att vara engagerad och samtidigt bibehålla en 

professionell distans. För att stödja sjuksköterskor att hitta strategier för att lära sig hantera de 

emotionellt komplexa aspekterna av att vårda barn i ett palliativt skede kan en intervention ses i 

att sjuksköterskors behov uppmärksammas och diskuteras.  

 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor kände moralisk stress och obehag när barnet utsattes för 

krävande behandlingar som skapade smärta, om än det var nödvändigt. Att samtidigt leva upp 

till föräldrars alla önskemål kunde ibland vara svårt. Curcio (2014) menar att sjuksköterskor 

ständigt måste kämpa med att hantera sina känslor när de vårdar döende barn. Känslor av 

ambivalens är vanligt förekommande där sjuksköterskor pendlar mellan att vilja göra allt som 

går för barnet till att anse att det bara är livsförlängande åtgärder som skapar obehag och smärta. 

Ibland måste sjuksköterskor ta ett känslomässigt avstånd från det döende barnet och dennes 

familj för att kunna hantera de krav som situationen erfordrar och samtidigt tillgodose de behov 

som familjen har. Det är en copingstrategi för att inte uppslukas helt av situationen. Den 

komplexa och känslomässigt utmanande situationen som sjuksköterskorna befann sig i kan 

förstås genom Karaseks och Theorells (1990, s. 76-78) teori om bristande balans mellan krav 

och kontroll som orsak till stress i yrkeslivet. De menar att psykologiska reaktioner hos 

individen är ett resultat av perception och tolkning av den yttre omvärlden. För att förstå och 

hantera känslomässiga reaktioner måste man besitta förståelse och kontroll över situationen. 

Emotionell stress, ångest, depression och förlust av självkänsla uppkommer när psykologiska 

krav inte står i proportion till hur man tolkar och hanterar en känslomässig reaktion. Detta är 

särskilt påtagligt för individer som upplever sig ha liten möjlighet att påverka situationen. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor upplevde det påfrestande att inte kunna påverka 

situationen vilket enligt Karasek och Theorell (1990, s. 76-78) skulle stärka de emotionella 

påfrestningarna och negativa hälsoeffekterna. Kopplat till detta kan det förstås som att 

sjuksköterskor behöver stöd i att arbeta med sina känslomässiga reaktioner för att bättre kunna 

tolka och förstå dessa. 
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Resultatet visar att sjuksköterskor ofta upplevde stress och obehag inför att samtal med familjen 

om exempelvis barnets dåliga prognos då de inte kunde förutse vilka känslomässiga reaktioner 

som skulle komma. Detta kan ses som ytterligare ett exempel på bristande balans mellan krav 

och kontroll enligt Karasek och Theorell (1990, s.79-80). Breemen (2009) menar att det är en 

konst att kunna dela dåliga nyheter på ett bra sätt då fakta måste vara sanningsenlig men även 

inge en känsla av hopp. En öppen dialog kan underlätta för föräldrar då fokus inte bara blir på 

det medicinska tillståndet hos barnet utan de tillåts även prata öppet om sjukdomsförloppet 

vilket kan hjälpa att hantera den svåra situationen. Det kan förstås som att kommunikation är en 

komplex del av yrket, speciellt då det är dåliga besked som ska delges. Breemen (2009) menar 

att det sällan är lätt för sjuksköterskor att prata om barnets dåliga prognos, men det är viktigt att 

bortse från sina egna känslor av obehag och våga föra en rak kommunikation. 

 

Av resultatet framkom det att sjuksköterskor ansåg att ärlighet var en skyldighet utifrån 

sjuksköterskeprofessionen samt en del av yrket. Dock förklarade sjuksköterskor att det kunde 

upplevas svårt att föra en uppriktig kommunikation med barnet och dennes familj. Fallowfield, 

Jenkins & Beveridge (2002) förklarar att sjukvårdspersonal kan ha en benägenhet att censurera 

information som ges till patienter i ett försök att skydda dem från potentiellt sårande, ledsen eller 

dåliga nyheter. Det finns en uppfattning om att negativa besked skulle medföra att patienten 

förlorar hopp och blir deprimerad när det i själva verket finns lite belägg för att sådant är fallet. 

Fallowfield et al. (2002) beskriver att undanhållande av information eller tvetydiga uppgifter 

vanligtvis resulterar i ett förhöjt tillstånd av rädsla, ångest och förvirring samt kan förlänga den 

nödvändiga bearbetningsprocessen. Relaterat till fynden i resultatet där sjuksköterskor upplevde 

att uppriktig kommunikation kunde skapa osäkerhet kan det förstås som att det finns ett behov 

av att öva på kommunikativa färdigheter. Att vara rak och uppriktig i sin kommunikation kan 

hjälpa barnet och familjen att bearbeta sin situation och reducera ett onödigt långt lidande. En 

intervention för att utveckla sin kommunikativa förmåga skulle kunna ses i att anordna interna 

utbildningar där sjuksköterskor får möjlighet att träna på svåra samtal och möjlighet att diskutera 

med varandra.  

 

Beale, Baile & Aaron (2005) förklarar att det finns flertal myter och felaktiga föreställningar om 

att barn inte förstår begreppet död och att samtala om döden skulle skapa djup förtvivlan hos 

barnet. I själva verket visar forskning på att döende barn, även så unga som tre till fyra år, kan 

känna av fysiologiska förändringar och uppfatta emotionella reaktioner från sin omgivning som 

gör dem medveten om den korta tid de har kvar. Att skydda barnet från sanningen där barnet inte 
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får möjlighet att samtala om sina tankar och känslor på ett sätt som är begripligt kan skapa en 

känsla av isolering och utlösa ångest och rädsla. Detta stärker några av fynden som presenteras i 

resultatet där sjuksköterskor upplevde att barnet ofta hade en djupare förståelse för sitt tillstånd 

än vad föräldrar uppskattat. Det kan förstås som att problematiken föreligger i att det finns skilda 

föreställningar hos föräldrar och sjuksköterskor om barnets medvetenhet och förmåga att 

uppfatta sin omgivning. Beale et al. (2005) menar att en strategi för att eliminera denna typ av 

problematik skulle kunna ses i att sjuksköterskor tidigt i sjukdomsförloppet samtalar med 

familjen om vilka positiva effekter som kan ses av att inkludera och på ett uppriktigt sätt 

informera barnet. Barn liksom vuxna är experter på sina egna liv och bör oavsett ålder få 

möjligheten att dela sin historia och integrera den i sin döende resa. Att låta barnet prata öppet 

om erfarenheter, glädje och smärta, farhågor och förhoppningar kan inge en känsla av mening 

och trygghet. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde det viktigt men utmanande att avläsa familjens 

behov för att stödja dem på bästa sätt. Det beskrevs som betydelsefullt att barnet och familjen 

skulle få ett fridfullt avslut. Gold (2007) belyser att sjuksköterskeprofessionen är av störst 

betydelse för att kunna erbjuda familjen emotionellt stöd i jämförelse med andra yrkesgrupper. 

Sjuksköterskors förmåga att möta familjen under barnets sjukdomsförlopp och efter dennes 

bortgång har en direkt inverkan på familjens mående flera år efter förlusten. Den mest 

förekommande kritiken från föräldrar mot sjuksköterskor handlar om försummelse och hur 

denne undvikit att samtala och möta familjens sorg efter att barnet gått bort. Resultatet 

understryker att sjuksköterskornas stöd var en viktig aspekt för föräldrars förmåga att hantera det 

inträffade. Det framkom att föräldrar som fått otillräckligt stöd för en framgångsrik bearbetning 

utvecklade depressioner och suicidtankar. Det kan således uppfattas som att det är av vikt att 

sjuksköterskor har kompetens och etisk medvetenhet för att känna sig trygg med att diskutera 

svåra frågor om död och sorg. Då resultatet påvisar att sjuksköterskor upplevde det svårt att 

identifiera och möta familjens behov skulle det behövas mer träning i att prata om existentiella 

frågor. Detta skulle kunna ses som en intervention för att utveckla sjuksköterskors kompetens att 

bemöta svåra frågor.  

 

I resultatet förklarade sjuksköterskor att det var frustrerande att inte kunna göra eller säga något 

som förändrade situationen. De fann tröst i att kunna erbjuda små handlingar, som att hålla 

handen eller att sörja tillsammans med familjer. Gold (2007) förklarar att familjer uttryckte 

uppskattning för att sjuksköterskor tagit sig tid till att vistas med dem och vågat visa känslor 
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öppet. Sjuksköterskor som själva varit tårfyllda vid dödsögonblicket ingav trovärdighet och 

medförde en viss form av tröst till familjen. Det visar att sjuksköterskor kan tillåta sig själv att 

släppa på den professionella hållningen i vissa situationer och våga visa känsloyttringar och ett 

djupt engagemang i familjens sorg, vilket kan inbringa tröst både för familjen och för 

sjuksköterskor. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor uppmärksammade att föräldrar aldrig förlorade hoppet 

kring deras barns prognos, de hade svårt att acceptera att barnet skulle dö. Sjuksköterskor såg 

det som deras plikt att vara tydlig om barnets dåliga prognos och få föräldrar att förstå 

situationens allvar. Hsiao, Evan och Zeltzer (2007) betonar vikten av att sjukvårdspersonal gör 

föräldrar delaktiga i omvårdnaden för att öka deras förståelse för sjukdomsförloppet. Delaktighet 

i barnets vård kan skapa förutsättningar för att lättare acceptera den betungande situation de 

befinner sig i. Detta kan förstås som att det är av betydelse att sjuksköterskor har en god 

förståelse för hur familjer upplever situationen för att kunna bemöta dem på ett sätt där båda 

parter förstår varandra. De Graves och Aranda (2005) förklarar att det är viktigt att föräldrar är 

införstådda i den allvarliga situation de befinner sig i så att barnets död inte blir en överraskning 

för dem, samtidigt som det är viktigt att bibehålla en viss känsla av hopp. Föräldrars hopp om att 

det orimliga ska inträffa är en copingstrategi för att mäkta med situationen. Resultatet påvisade 

även att sjuksköterskor kunde ha svårt att hantera situationen kring ett döende barn. De Graves 

& Aranda (2005) påtalar att sjuksköterskor likt föräldrar inte vill förlora hoppet om barnet, 

vilket gör att gränserna mellan kurativ och palliativ vård blir suddiga. De palliativa behoven som 

barnet har tillgodoses inte i hopp om att finna bot. Att inse att det inte längre går att göra något 

för att förbättra barnets tillstånd anses vara en utmanande aspekt av yrket. Med detta konstateras 

att om än sjuksköterskor försöker vara professionell är det svårt att helt och hållet koppla bort 

sina egna känslor, man vill alltid hoppas att allt ska lösa sig till det mest fördelaktiga. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att kontinuiteten i vården många gånger var 

bristfällig och att den ständiga personalbristen gjorde det svårt att följa upp barnets tillstånd 

regelbundet. Olika personer gjorde olika bedömningar gällande behov och risker och 

sjuksköterskor var ständigt tvungna att övertyga sina kollegor om specifik omvårdnad. Enligt 

McVicar (2003) har hög arbetsbelastning, brist på resurser och konflikt med andra 

sjuksköterskor stark koppling till stress. Stress hos sjuksköterskor har i studier visat sig öka de 

senaste tio åren, vilket kan bero på den stora personalbristen som sjuksköterskekåren lider av. 

Sjuksköterskor har ett yrke som är både varierande och utmanade, vilket försvårar arbetet med 
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att eliminera stressfaktorer. För att kunna reducera dessa stressorer måste en förändring på 

organisatorisk nivå ske, där en djupare förståelse för vad det är som skapar den påfrestande 

arbetsmiljön måste innehas för att kunna förändra den. Karasek och Theorell (1990, s. 173-176) 

menar att arbetsrelaterad stress ofta leder till en minskad arbetsmotivation hos individen vilket 

påverkar organisationens produktivitet och kapacitet. Det är således av vikt att omgivningen och 

sjuksköterskan samspelar för att organisera arbetsförhållandena på ett sådant sätt att det gynnar 

sjuksköterskan såväl som organisationen. Sjuksköterskans upplevelse av kontroll över de krav 

som omgivningen ställer har en avgörande betydelse för den anställdes upplevelse av hälsan 

relaterat till arbetet.  

 

I resultatet påvisades att omvårdnaden för barn i livets slutskede ofta kunde planeras och 

förutses bättre. McVicar (2003) påtalar att sjuksköterskeprofessionen är ett yrke som kräver 

skicklighet både medicinskt- och omvårdnadsmässigt och ställer krav på att inneha en god 

samarbetsförmåga. Sjuksköterskor har skyldighet att arbeta evidensbaserat och hålla sig 

uppdaterad om senaste tillgängliga kunskap. Om sjuksköterskor inte erhåller kliniska färdigheter 

kan svårigheter i det dagliga arbetet uppstå. Problematiken kan antas föreligga i att tiden sällan 

räcker till för att söka evidens för specifika omvårdnadshandlingar, vilket leder till att det inte är 

den senaste och bäst tillgängliga kunskap som praktiseras. En intervention för att komma till 

rätta med problematiken skulle kunna vara att verksamheten planeras på ett sådant sätt att 

sjuksköterskor har arbetstid avsatt för att utvecklas i sin yrkesroll genom att exempelvis söka 

evidens och ta del av ny forskning. 

 

Enligt resultatet upplevde sjuksköterskor en bristande kompetens och otillräcklig utbildning 

inför att möta de krav som palliativ vård av barn erfordrar. Malloy, Ferrell, Virani, Wilson och 

Uman (2006) understryker problematiken ytterligare där de i flera nationella studier har påvisat 

att det finns uppenbara brister i läroplanen och läroböcker av palliativ omvårdnad rörande barn. 

Det redogörs för att undervisningen i sjuksköterskeprogrammet inte har förberett sjuksköterskor 

nog för att på ett optimalt sätt tillhandahålla god vård till barn i livets slutskede och deras 

familjer. I resultatet framkom det att den bristande kompetensen skapade osäkerhet och 

bristande självförtroende hos den oerfarna och nyexaminerade sjuksköterskan, vilket motiverar  

behov av att utöka undervisningen av palliativ vård rörande barn i sjuksköterskeutbildningen. 

Sjuksköterskor arbetar nära familjen i sin yrkesutövning och har därigenom en unik möjlighet att 

stödja barnet och familjen för att minimera lidandet fram till sista stund. Att ge sjuksköterskor 

kompetens och stöd för att möta de krav som situationen erfordrar främjar en förhöjd livskvalité 
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hos hela familjen samt minskar risken för negativa påföljder hos sjuksköterskor. Detta kan 

jämföras med resultatet där det presenteras att otillräcklig kompetens och avsaknad av stöd kan 

ge upphov till att professionaliteten går förlorad, emotionell stress och utbrändhet. Karaseks och 

Theorells (1990, s.69) modell poängterar att det är extra viktigt med stöd i arbeten som omfattar 

hög arbetsbelastning. Otillräckligt stöd ökar risken markant för att drabbas av kroniska 

sjukdomstillstånd relaterat till stress. Sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning med ett brett 

spektra av arbetsuppgifter, vilket innebär att det är viktigt att stöd finns både på organisatorisk 

nivå och från medarbetare. En stödjande intervention skulle kunna föreligga i att ha kontinuerlig 

vägledning och utbildning samt återkoppling till arbetsprestationer från kollegor och chefer. 
 

Av resultatet framkom betydelsen av att ha en handledare eller äldre kollega att vända sig till i 

utmanande situationer, samt vikten av emotionellt stöd från kollegor och chefer. Eftersom 

arbetssituationen i många avseenden innebär en emotionell stress och kan ha en djupgående 

inverkan hos sjuksköterskor är det värdefullt att sjuksköterskor kan ventilera tankar och känslor 

för att kunna bearbeta arbetsdagens emotionella påfrestningar utan att ta med dessa hem. Keene, 

Hutton, Hall & Rushton (2010) menar att utan förmågan att hantera förlust och sorg kan 

sjuksköterskor uppleva emotionell, fysisk, kognitiv eller andlig nöd, vilket kan få konsekvenser 

för deras yrkesutövning och mentala hälsa. Johns Hopkins Children Center har utvecklat ett 

program omfattande “debriefing-sessioner” för sjukvårdspersonal som specifikt syftar till att ge 

känslomässigt stöd och en ökad förmåga att hantera förlust och sorg. Självskattningsformulär 

påvisade att vårdpersonalen fann stor hjälp av debriefing-sessionerna och kan således vara en 

effektiv metod för att stödja hälso- och sjukvårdspersonal i att hantera påfrestningar i vården. 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor upplevde ett likvärdigt behov av avlastningssamtal och 

skulle därför kunna förstås som att det med fördel skulle kunna appliceras en modell för 

avlastande samtal i fler verksamheter. En intervention kan ses i att sjuksköterskor kontinuerligt 

får möjlighet att diskutera emotionella påfrestningar vilket kan bidra till ett högre välbefinnande 

och i längden minska förekomst av utbrändhet och personalomsättning. 
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Metoddiskussion 

En studies trovärdighet bedöms genom särskilda kriterier av dess tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008, s. 196). Tillförlitligheten stärks av att 

analysen är beskriven och utförd på ett tydligt sätt så att resultatet är reproducerbart (Polit & 

Beck, 2012, s. 585). En manifest ansats har använts och analysarbetet har genomförts noggrant i 

alla delar för att främja en hög tillförlitlighet. Citat har presenterats i resultatet för att stärka 

deltagarnas beskriva upplevelser vilket även har stärkt tillförlitligheten (Holloway & Wheeler, 

2010, s.303). Dock finns alltid en viss risk för misstolkning då artiklarna översatts från engelska 

till svenska samt kondenserats, vilket bör tas i beaktning. Pålitlighet innebär att läsaren ska 

kunna värdera den data som använts genom att den är tydligt beskriven i texten (Polit & Beck, 

2008, s.539). En systematisk sökning av vetenskapliga artiklar har utförts, dessa artiklar har 

kvalitetsgranskats enligt SBU’s granskningsprotokoll för kvalitativa studier för att sedan 

presenterats i en tabell. En studie fick “låg kvalité” i kvalitetsgranskningen, dock inkluderas 

studien ändå eftersom den innehöll rik data som svarade mot syftet. En aspekt som stärker 

pålitligheten är att arbetet kontinuerligt granskats och diskuterats under seminarier med 

klasskamrater och handledare. Bekräftelsebarhet innebär att studiens syfte besvaras och att 

läsaren kan spåra data i studien till grundtexten (Polit & Beck, 2008, s.539). Textenheterna har 

extraherats med ett konstant fokus på att besvara syftet vilket stärker bekräftelsebarheten. Då 

avsikten varit att lokalisera kärnan i innehållet genom att kondensera textenheterna föreligger 

alltid en viss risk för tolkning vilket kan påverka bekräftelsebarheten. Överförbarhet innebär att 

resultatet i studien kan överföras till liknande situationer och sammanhang. Studierna som 

inkluderats i analysen är publicerade i sju olika länder från västvärlden vilket visar en relativ 

bredd. Det kan antas att sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede är 

likvärdig i ett västerländskt perspektiv och därav anses resultatet överförbart. 

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver att sjuksköterskor upplever en mångdimensionerad 

komplexitet av att vårda barn i ett palliativt skede. Det uppstår emotionella påfrestningar som 

gör att arbetet är känslomässigt krävande och att professionaliteten kan vara svår att bibehålla. 

Stress, obehag och frustration är vanligt förekommande känslor. Sjuksköterskor behöver lära sig 

hantera dessa känslor, ibland behöver sjuksköterskor ta ett känslomässigt avstånd för att hantera 

de krav som situationen erfordrar och samtidigt tillgodose familjens behov. Det upplevs 

utmanande att möta och samtala med familjen. Det är svårt att lämna dåliga besked och det 
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förekommer en osäkerhet kring hur man ska förhålla sig i kommunikationen. Det är viktigt att 

sjuksköterskor lär sig att bortse från sina egna känslor av obehag och det finns ett behov av att 

öva på kommunikativa färdigheter. Det är betydande att sjuksköterskor är medveten om vikten 

av god och ärlig kommunikation med familjen. Sjuksköterskor finner tröst i att bygga upp en 

tillitsfull relation med familjen samt att finnas närvarande för känslomässigt stöd. 

Sjuksköterskors förmåga att möta familjen under barnets sjukdomsförlopp och efter dennes 

bortgång har en direkt inverkan på familjens mående flera år efter förlusten. Det är således av 

vikt att sjuksköterskor involverar och gör föräldrar delaktiga i vården av barnet. Sjuksköterskor 

upplever att de saknas organisatoriska förutsättningar och kompetens för att möta de krav som 

situationen kräver och efterfrågar mer utbildning och stöd. Det finns ett behov av att utöka 

undervisningen av palliativ vård rörande barn då otillräcklig kompetens kan ge upphov till att 

professionaliteten går förlorad, emotionell stress och utbrändhet. Det finns även behov av 

kollegialt stöd, handledning samt utrymme och tid för att utvecklas i sin yrkesroll. För att kunna 

leva upp till de ställda kraven måste en förändring på organisatorisk nivå ske, där en djupare 

förståelse för grundproblematiken till den påfrestande arbetsmiljön måste innehas för att kunna 

förändra den. Eftersom att ämnet är smalt behövs ytterligare forskning inom området för att 

belysa faktorer som kan stödja sjuksköterskor i arbetet. Det hade även varit intressant att studera 

föräldrars samt barnets perspektiv av hälso- och sjukvården för att få en djupare förståelse för 

den komplexa situationen. 
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