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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: När barn vårdas palliativt kan sjuksköterskan möta barn i åldrarna 0–18 år. Detta 

åldersspann gör den palliativa barnsjukvården mer komplex än övrig palliativ vård. Tidigare 

forskning visar att den palliativa vården av barn har en känslomässig påverkan på 

sjuksköterskan som har en central roll i vården. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelser av att 

vårda barn i livet slut.  

Metod: Studien bygger på en kvalitativ litteraturstudie där tio vetenskapliga artiklar 

inkluderas. Artiklarna analyserades med hjälp av Lundman och Hällgren Graneheims (2014) 

manifesta innehållsanalys. 

Resultat: Tre huvudkategorier identifierades, dessa var: Emotionella prövningar, Mötet med 

barnet och familjen samt Sjuksköterskeprofessionen. Det påvisas att sjuksköterskor på grund 

av emotionell påverkan och svårigheter att upprätthålla en professionell hållning blir lidande. 

Resultatet visar även att den palliativa barnsjukvården är komplex och att sjuksköterskor 

upplever en brist på kunskap och erfarenhet. Även detta resulterar i ett lidande hos 

sjuksköterskor. 

Slutsats: För att sjuksköterskan inte ska uppleva eget lidande till följd av arbetet i den 

palliativa barnsjukvården krävs det att mer resurser lägg på sjuksköterskan i form av 

utbildning, stöd och reflektion. Detta för att minska risken för utbrändhet och sjukskrivningar 

men även för att öka kvaliteten på barnet och familjens vård.  

 

 



 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING ................................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ................................................................................................................................ 1 

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

Definition av barn ................................................................................................................. 1 

Palliativ vård av barn ........................................................................................................... 2 

Familjens roll ........................................................................................................................ 2 

Sjuksköterskans roll ............................................................................................................. 3 

Sjuksköterskans upplevelser ............................................................................................... 4 

TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................... 4 

Lidande .................................................................................................................................. 5 

Professionell hållning ........................................................................................................... 5 

Familjefokuserad omvårdnad ............................................................................................. 6 

PROBLEMFORMULERING ............................................................................................ 6 

SYFTE ............................................................................................................................................... 6 

METOD ............................................................................................................................................ 7 

Studiedesign .......................................................................................................................... 7 

Datainsamling ....................................................................................................................... 7 

Urval/urvalsförfarande ........................................................................................................ 7 

Inklusionskriterier ............................................................................................................... 7 

Exklusionskriterier .............................................................................................................. 7 

Dataanalys ............................................................................................................................. 8 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 8 

Förförståelse ....................................................................................................................... 9 

RESULTAT ................................................................................................................................... 9 

Emotionella prövningar ....................................................................................................... 9 

Att mötas av känslomässiga svårigheter ........................................................................... 10 

Konsten att se ljuset i det svåra ........................................................................................ 11 

Att uppleva etisk stress ...................................................................................................... 11 

Mötet med barnet och familjen ......................................................................................... 12 

Att upprätthålla den professionella hållningen ................................................................ 12 

Vikten av kommunikation och relation.............................................................................. 13 

Sjuksköterskeprofessionen ................................................................................................ 14 

Brist på kunskap och erfarenhet ....................................................................................... 15 



 

 
 

Organisationen och teamet ............................................................................................... 15 

En otydlig yrkesroll ........................................................................................................... 16 

DISKUSSION .................................................................................................................. 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 16 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 18 

Vidare forskning ................................................................................................................ 21 

SLUTSATS .................................................................................................................................. 21 

REFERENSER .......................................................................................................................... 23 

 

Bilaga 1 Databassökning  

 

Bilaga 2 Checklista för kvalitativa artiklar av Forsberg och Wengström  

 

Bilaga 3 Artikelöversikt  

 

Bilaga 4 Analysprocessen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INLEDNING 

 
När ett barn vårdas palliativt väcks starka känslor, det är inte naturligt att ett barn dör. Detta 

uppmärksammade författarna när de i sin utbildning läste en valbar kurs i palliativ vård. 

Författarna upplevde att det var känslomässigt svårt att läsa om barn i dessa situationer. Detta 

medförde tankar om hur vi som framtida sjuksköterskor kan påverkas av att vårda barn 

palliativt. Hur upplever sjuksköterskor den palliativa barnsjukvården? Är det möjligt att vara 

professionell och sätta känslorna åt sidan? Detta var några av de frågor som väcktes och som 

fick författarna att vilja studera allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn vid livets 

slut. 

 

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

I Sverige avlider mellan 90 000 till 100 000 människor per år. De flesta av dessa är i behov av 

palliativ vård (Socialstyrelsen, u.å.). När bot inte längre är möjligt övergår den kurativa 

vården till palliativ vård, vilket innebär från botande till lindrande behandling. Syftet är inte 

längre att förlänga livet hos patienten utan att främja livskvaliteten (Regionala cancercentrum 

i samverkan, 2016). Det palliativa förhållningssättet syftar även till att tidigt upptäcka 

förekomsten av symtom, såsom fysiska, psykiska, sociala och existentiella. World Health 

Organization [WHO] betonar ovan nämnda symtom som fyra dimensioner av lidande som 

måste beaktas för att kunna uppnå välbefinnande eftersom de påverkar varandra (Strang, 

2012). 

 

Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar som finns till för att förtydliga kärnan i den 

palliativa vården, dessa är symtomlindring, närstående stöd, teamarbete och kommunikation 

och relation (Regionala cancercentrum i samverkan 2016). Symtomlindring syftar till 

behandling av fysiska, psykiska, existentiella och sociala symtom. Symtomlindringen är en 

viktig del i den palliativa vården eftersom utan symtomlindring försämras livskvaliteten hos 

patienten. Närståendestöd betonar vikten av stöd och delaktighet hos patientens anhöriga 

såväl under vårdtiden som efter patientens död (Ibid.). För att kunna tillgodose patientens alla 

behov krävs flera olika yrkesprofessioner med olika kompetenser. Detta belyser vikten av 

teamarbete i den palliativa vården. Kommunikation och relation är den sista hörnstenen och är 

en förutsättning för att kunna ge god palliativ vård (regionala cancercentrum i samverkan, 

2016). 

 

 
Definition av barn 

I uppsatsen definieras barn utifrån definitionen av Förenta Nationens [FN] barnkonvention. 

Till barn räknas alla människor under 18 år (Unicef, u.å.). 
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Palliativ vård av barn 

Det finns olika orsaker till varför ett barn behöver palliativ vård. Det kan exempelvis behövas 

när ett barn föds allvarligt sjukt där döden är omöjlig att undgå, eller när ett barn hamnar i ett 

livshotande tillstånd och behandlingen misslyckas. Palliativ vård kan också behövas vid 

progressiva sjukdomar där bot inte är möjligt (Department of Health & Children, 2009). 

Liksom all palliativ vård bygger den palliativa vården av barn på en helhetssyn av barnets 

behov, vikten av anhörigstöd och symtomlindring. WHO:s definition av palliativ vård av barn 

belyser även vikten av familjens medverkan i vården av det sjuka barnet. Målet med den 

palliativa vården är att hjälpa barnet att, trots sjukdom, upprätthålla ett normalt liv. Barn som 

vårdas i livets slut ska ha möjlighet till att känna glädje genom aktiviteter, vänner, skola och 

lek (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Barn som vårdas palliativt i Sverige har enligt lag rätt till individanpassat stöd. Barn bör 

därför få information, råd och stöd utifrån sina egna unika behov (Betaniastiftelsen, 2017). 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att det finns skillnader mellan palliativ vård av barn och 

palliativ vård av vuxna. Dessa skillnader medför att bemötandet av barnet inte kan ske på 

samma vis. Barn befinner sig i olika mognadsnivåer, vilket påverkar hur barnet uttrycker sina 

behov, det medför svårigheter att föra sin talan och leder till att kommunikationen måste 

anpassas efter barnets mognad och ålder (ibid.).  

 

Barn upplever oftast sitt sjukdomstillstånd annorlunda än sin omgivning (Socialstyrelsen, 

2013).  Barn från noll till två år känner av förändring av rutiner, stress och sorg. De har därför 

stort behov av rutiner och trygghet i sin vård. Barn från tre till fem år har behov av tydlighet i 

kommunikationen utan att försköna verkligheten. Det är däremot viktigt att anpassa samtalen 

utifrån deras förståelse. Barn mellan sex och nio år har börjat få en förståelse för innebörden 

av att dö. Vårdpersonal kan på ett konkret sätt förklara vad det är som sker i kroppen eftersom 

barnet har en förståelse för detta. Barn mellan tio och tolv år vet att döden kan drabba vem 

som helst och varar för alltid. De kan själva söka information och reagerar mer likt en vuxen 

människa med rädsla, gråt och ilska (Betaniastiftelsen, 2017). Till skillnad från yngre barn tar 

tonåringar ofta längre tid att lära känna och det går inte att locka dem med exempelvis lek för 

att skapa en relation (Barncancerfonden, 2017). De har ett behov att få vara “vanliga 

tonåringar” och ha kontroll över sin egen situation. Samtidigt som de har behov av detta, 

behöver de också få vara barn (Betaniastiftelsen, 2017). Barnets ålder har således stor 

betydelse för hur barnet uppfattar sin situation, vilket medför att vården inte kan ske på 

samma vis.  

 

 

Familjens roll 

 

Föräldrar till barn har enligt lag rätt till att vara med och bestämma i frågor kring barnets vård 

(Socialstyrelsens författarsamling [SOSFS], SFS 1949:381). Om ett barn vill avsluta sin 

livsförlängande behandling och föräldrarna inte är redo att ge upp kampen kan starka känslor 

av ambivalens uppstå. Föräldrarna vill fortsätta kämpa för sitt barns överlevnad samtidigt som 

de vill stoppa barnets lidande (Rossi di Faria Ichikawa, Deguer Misko, Rodrigues dos Santos, 

Aparecida Garcia de Lima & Szylit Bousso, 2015). Föräldrarnas rätt att ta beslut kring barnets 

vård påverkar således barnets självbestämmande i den palliativa vården (Socialstyrelsen, 

2013). 
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Familjer till barn som vårdas palliativt är många gånger mer involverade i vården av sina 

sjuka barn än övriga anhöriga vid palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Istället för att falla 

tillbaka på vårdpersonalens expertis har föräldrar ett behov av att fortsätta föräldrarollen även 

när barnet kräver mer avancerad vård (Butler, Hall & Copnell, 2017). Hemmet är oftast den 

tryggaste platsen för både barnet och den övriga familjen (Betaniastiftelsen, 2017).  Därför 

väljer familjer, i de flesta fall, att vårda sitt sjuka barn i hemmet (Tuominen, 2017). När 

vården sker i hemmet skapas möjligheter för barnet och familjen att upprätthålla en form av 

normalitet och vardag trots sjukdom (Castor, Landgren, Hansson och Kristensson-Hallström, 

2018). Till följd av föräldrars engagemang i vården kan syskon hamna i skymundan. Syskon 

upplever ofta att föräldrarna bryr sig mer om det sjuka barnet (Kreicbergs, 2013). Det är 

därför viktigt att tillgodose syskonens rätt till individanpassat stöd (Betaniastiftelsen, 2017). 

Även föräldrar upplever stress över att inte kunna ge syskon samma uppmärksamhet. 

Föräldrar bör därför få råd och stöd i dessa situationer (Price, Jordan och Prior, 2013). 

 

Ett barns död är enligt många det värsta som kan hända och när ett barn vårdas palliativt eller 

dör påverkas de anhöriga på ett djupare plan. Sorgen är oftast mer komplex och varar längre 

än sorgen över en vuxen människa. Föräldrar till ett barn som dör har även en ökad risk att 

drabbas av psykisk ohälsa (Kreichbergs, 2013). Som förälder till barn i palliativ vård är därför 

behovet av anhörigstöd ofta stort (Socialstyrelsen, 2013). Butler, Hall och Copnell (2017) 

beskriver i sin artikel att föräldrar är i behov av stöd även efter barnets död. När barnet dör 

upphör oftast det intensiva stödet och närheten den palliativa vården innebär. Det är därför av 

vikt att stödet och närvaron från vårdpersonalen sakta planas ut. Bristen på uppföljande vård 

ledde till att föräldrarna i artikeln upplevde sig övergivna och ”glömda”. Medan en pågående 

kontakt tvärtom hjälpte föräldrarna genom sorgearbetet. 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan kan i sitt dagliga arbete möta barn som vårdas palliativt på sjukhus, 

barnhospice eller i hemmiljö (Tuominen, 2017).  Sjuksköterskan har i denna vård en central 

roll och ses som ”spindeln i nätet”. Sjuksköterskan är oftast den person som först möter hela 

familjen och påbörjar första insamlingen av information om barnet och familjens behov 

(McLeod, Tapp, Moules & Campbell, 2010). Sjuksköterskan är således den person som ska 

uppmärksamma och tillgodose patientens behov och utifrån den bedömningen avgöra vilka 

insatser som är nödvändiga (Friedrichsen, 2012). Detta innebär inte att sjuksköterskan ska 

klara av att tillgodose patientens alla behov. Däremot krävs vetskap om när och vilka andra 

professioner som kan kopplas in för att tillgodose dessa (ibid.).  

 

För att kunna möta barnet och familjen med respekt för både autonomi och integritet krävs det 

att sjuksköterskan har kunskap om barnet och familjen (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2016). Därför är en viktig del av sjuksköterskans roll i den palliativa vården att 

skapa förtroendefulla relationer (Friedrichsen, 2012). Genom att skapa band till familjen och 

barnet bildas det förtroende som krävs för att patienten och de anhöriga ska våga berätta om 

det som känns svårt (Friedrichsen, 2012; Robert, Zhukovsky, Mauricio, Gilmore, Morrison & 

Palo, 2012).  För att skapa goda relationer krävs att sjuksköterskan är beredd att sätta sig in i 

patientens situation, lyssna och anpassa sig efter barnet och de anhörigas behov (Friedrichsen, 

2012). Vidare beskriver Friedrichsen (2012) vikten av att sjuksköterskan kan balansera närhet 
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med distans för att inte bli för känslomässigt involverad. Sjuksköterskan bör identifiera, känna 

in och bekräfta patientens problem, däremot krävs att sjuksköterskan kan ta ett steg tillbaka 

för att kunna hjälpa patienten och familjen utifrån deras enskilda behov (ibid.). 

Sjuksköterskans roll innebär också att ge stöd till barnet och familjen. Även om situationen är 

känslomässigt krävande ska sjuksköterskan trots detta finnas där som stöd genom att trösta, 

informera, uppmuntra och vara närvarande (ibid.).  

 

 

Sjuksköterskans upplevelser  

Som sjuksköterska går det inte att undvika möten med döden, det är en del av 

sjuksköterskeprofessionen att ge palliativ vård (Larsson, 2014). När barn vårdas palliativt, och 

så småningom avlider, har detta en stor påverkan på sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2013). 

Andersson, Salickiene och Rosengren (2016) beskriver att mötet med döden kan vara 

emotionellt krävande vilket medför att sjuksköterskor kan ta med sig känslorna hem vilket 

påverkar deras privatliv (ibid.) Även Adams, Gren, Towe & Huett (2013) beskriver hur mötet 

med barn i palliativ vård är överväldigande och väcker starka känslor hos sjuksköterskan. 

Detta kan förklaras med att barndom inte är naturligt kopplat till palliativ vård eller död utan 

är förenat med liv (Anderzén-Carlsson, 2014). Sjuksköterskor upplever att den naturliga 

ordningen rubbas när barnet dör före sina föräldrar och att det därför är väldigt smärtsamt och 

svårt att acceptera (Da Silva et al., 2015).  

 

Vidare beskriver Da Silva et al. (2015) praktiska utmaningar kring vården av barnet i den 

palliativa vården. Sjuksköterskor upplevde utöver barnets komplexa vård utmaningar att ta 

hand om familjens smärta och situation (et al.). Sjuksköterskor upplever även svårigheter att 

identifiera barns vårdbehov. Detta orsakar tvivel efter barnets död kring hur omvårdnaden av 

barnet utförts och huruvida egna beslut varit de rätta. Tvivel kring kvaliteten i barnets vård 

leder till känslor av sorg, skuld och osäkerhet (Felix de Souza, Deguer Misko, Silva, Poles, 

Rodrigues dos Santos & Szylit Bousso, 2013). 

 

Den palliativa vården kan trots svårigheter upplevas betydelsefull (Larsson, 2014). 

Sjuksköterskan kan genom sin närvaro bidra till tröst och hjälpa barnet och dennes familj att 

ta sig igenom den svåra situationen. Insikten om sjuksköterskans betydelse bidrar till positiva 

känslor i den palliativa barnsjukvården (Da Silva, Becker, Da Graca Corso da Motta & Zanchi 

da Abreu Botene, 2015). Positiva känslor och bekräftelse uppstår även när barnet fått en 

värdig död. En värdig död bidrar till att sjuksköterskan upplever att hon gjort allt hon kunnat 

för barnet och familjen (Felix de Souza et al., 2013).  

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Litteraturstudien utgår ifrån vårdvetenskapen där sjuksköterskans mål är att hjälpa patienten 

att uppnå hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). För att göra detta möjligt bör sjuksköterskan i 

enlighet med vårdvetenskapen inta en professionell hållning. Det krävs att sjuksköterskan kan 
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skapa förtroendefulla relationer med patienten och familjen utan att bli för känslomässigt 

involverad. Detta för att inte själv bli lidande (ibid.).   

 

Lidande, professionell hållning och familjefokuserad omvårdnad är tre begrepp som 

identifierats för att underlätta möjligheten att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn vid livets slut. 

 

 

Lidande 

Inom vården möter sjuksköterskor människor som har det svårt och lider, detta kan lämna 

avtryck och beröra sjuksköterskor. Det är en naturlig reaktion att bli berörd i mötet med en 

annan människa, genom denna reaktion skapas en vilja att hjälpa och stödja (Wiklund-Gustin, 

2017).  

 

En av sjuksköterskans främsta uppgifter är att hantera det (med)lidandet som väcks i mötet 

med patienter (Arman, 2017). Ett medlidande innebär att känna med patientens känslor. Om 

medkänslan blir för stor kan sjuksköterskan uppleva eget lidande i form av otillräcklighet och 

utmattning. För att sjuksköterskan inte ska uppleva ett eget lidande, till följd av intensiva 

känslor i patientmöten, krävs att sjuksköterskan omvandlar medlidandet från en belastning till 

en tillgång i vårdandet (Wiklund-Gustin, 2017). När sjuksköterskan visar medlidande kan 

hälsa främjas hos patienten. De är därför av vikt att våga stanna kvar i svåra situationer som 

kräver närvaro av sjuksköterskan (ibid.). 

 

Lidande kan också uppstå på grund utav olika känslor människan upplever. Brülde (2007) 

menar känslor som ilska, frustration, sorg och skuld kan orsaka lidande. Vidare har 

arbetssituationen en viktig roll för lidandet. Ett arbete som kombinerar höga krav och där 

exempelvis sjuksköterskan saknar kontroll och resurser att möta situationens krav ger upphov 

till ett lidande (ibid.).  

 

 
Professionell hållning 

Sjuksköterskans förmåga att upprätthålla en professionell hållning är en förutsättning för att 

ge god palliativ vård. Detta eftersom att det krävs ett professionellt förhållningssätt hos 

sjuksköterskor för att skapa vårdande relationer med patienter (Friedrichsen, 2012). Det 

professionella förhållningssättet kännetecknas av att patientens behov står i centrum, där 

sjuksköterskan själv inte räknar med någon vinning i mötet. Genom professionellt 

engagemang och ett empatiskt förhållningssätt skapas förutsättningar för en vårdande relation 

och tillit (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom en vårdande hållning bjuder sjuksköterskan in 

till samtal och tar del av patientens upplevelser och känslor. Det krävs en absolut närvaro av 

sjuksköterskan i mötet med barnet och familjen, vilket kan resultera i att sjuksköterskan 

övertar känslorna och att relationen övergår i en vänskapsrelation. För att undvika detta och 

behålla ett professionellt förhållningssätt, krävs att sjuksköterskor kan balansera närhet och 
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distans. Det professionella förhållningssättet kräver också öppenhet och reflektion i mötet 

med barnet och familjen (ibid.). 

 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad utgår ifrån systemteorin och bygger på antaganden om att 

sjukdom och ohälsa inte enbart påverkar den enskilda individen, utan innebär en förändring 

för hela familjen. Inom den familjefokuserade omvårdnaden bör vårdpersonal ta hänsyn till 

varje enskild individ i systemet men bör också se familjen som en helhet där varje individ 

påverkar varandra. Genom att se situationen ur de olika familjemedlemmarnas perspektiv 

ökar förutsättningarna för förståelsen inom familjen och förutsättningen för att finna nya 

lösningsalternativ (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Benzein, Persson och Syrén (2012) 

beskriver vikten av att inta ett familjeperspektiv i den palliativa vården. Detta eftersom 

hälsostödjande familjesamtal leder till förbättrade relationer i familjen och nya strategier för 

att klara av det förändrade livet. Vårdpersonal skapar förutsättningar för att samtalen ska 

upplevas betydelsefulla för familjen (ibid.). 

 
 

PROBLEMFORMULERING 

 
När ett barn vårdas palliativt förväntas sjuksköterskan kunna inta en professionell hållning 

och ha förmåga att anpassa vården efter barnens mognad och ålder. Det krävs också att 

sjuksköterskan kan vårda utifrån en familjefokuserad omvårdnad eftersom familjen har en 

central roll i barnets vård. Arbetet inom den palliativa barnsjukvården ställer därför höga krav 

på sjuksköterskans kompetens och yrkesroll. Följaktligen upplever sjuksköterskor att den 

palliativa barnsjukvården är komplex och emotionellt krävande. När sjuksköterskan inte kan 

leva upp till de krav som ställs eller hantera de känslor som uppstår kan detta resultera i ett 

lidande hos sjuksköterskan. Det är därför av stort vikt att undersöka allmänsjuksköterskors 

upplevelse av att vårda barn vid livets slut. 

 

Vilka svårigheter ställs sjuksköterskan inför i mötet med barn som vårdas palliativt? På vilket 

sätt påverkas sjuksköterskan av dessa möten? 

 

 

SYFTE 

 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda 

barn i livet slut.  
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METOD 

 

Studiedesign 

Litteraturstudien byggde på kvalitativa forskningsartiklar. Den kvalitativa forskningen har sin 

utgångspunkt i att skapa förståelse och tolka en annan människas upplevelse (Forsberg och 

Wengström, 2013). Eftersom studiens syfte var att försöka förstå allmänsjuksköterskans 

upplevelser ansågs denna metod lämplig. Den kvalitativa metoden i studien hade en induktiv 

ansats. Detta innebar att materialet hämtades i empirin och analyserades så förutsättningslöst 

som möjligt för att sedan kunna forma slutsatser (Priebe & Landström, 2017). 

 

 

Datainsamling 

I litteraturstudien valdes kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes i databaserna 

PubMed och Cinahl (Bilaga 1) eftersom dessa databaser innehöll artiklar inom ämnet 

omvårdnad, vilket var relevant för studien (Forsberg & Wengström, 2013). Ovan nämnda 

databaser hade inställningar så att sökningen kunde ske via ämnesordlistor. Detta gjorde det 

möjligt att begränsa och fokusera sökningarna i databaserna. För att fokusera sökningarna 

ytterligare användes, i vissa sökningar, även begränsningar till barn i båda databaserna. För att 

stärka den vetenskapliga kvaliteten användes korrekta inställningar. Cinahl gav en möjlighet 

att markera “peer-reviewd” vilket innebar att artiklarna var vetenskapligt granskade. I 

PubMed granskades den vetenskapliga kvaliteten med hjälp internetsidan Ulrichsweb. Studien 

var systematiskt utformad vilket Forsberg och Wengström (2013) beskriver som att 

litteratursökningen utgår ifrån studiens problemområde. Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier skrevs ner. Relevanta artiklar inkluderades och kvaliteten bedömdes. 

Därefter analyserades och sammanställdes resultatet i de utvalda artiklarna (ibid.). 

 

 

Urval/urvalsförfarande 

 

Tio kvalitativa vetenskapliga artiklar valdes ut. För att kunna göra ett strategiskt urval av 

artiklarna sattes tydliga gränser över vilka artiklar som skulle inkluderas (Forsberg och 

Wengström, 2013).  

 

Inklusionskriterier 

För att stämma överens med studiens syfte begränsades artiklarna till allmänsjuksköterskans 

upplevelse. Barnen skulle ha vårdats palliativt och vara mellan ett till arton år. Övriga 

inklusionskriterier som avgränsade litteratursökningen var att artiklarna skulle vara 

originalartiklar, publicerade inom de senaste åtta åren, vara engelskspråkiga samt etiskt 

granskade.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var artiklar som innehöll sjuksköterskor med specialistutbildning eftersom 

det inte ingår i allmänsjuksköterskans ansvarsområde. Även artiklar där barnen var under ett 

år valdes att exkluderas eftersom denna vård oftast sker på en neonatalavdelning som kräver 

att sjuksköterskorna har specialistutbildning. Övriga exklusionskriterier var artiklar som var 

över 8 år.  
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Ovan valda inklusions- och exklusionskriterier togs relevanta sökord fram som lade grunden 

för litteratursökningen i databaserna. En frisökning gjordes utifrån studiens syfte med ord som 

palliative care, child* och nurs* experiences. Frisökningen gjorde det möjligt att hitta rätt 

ämnesord för att öka antalet träffar inom området. Ämnesorden kombinerades sedan med 

fritextord samt med ovan nämnda kriterier för att begränsa urvalet. Titeln och 

sammanfattningen på samtliga artiklar lästes sedan först igenom. Om denna överensstämde 

med syftet i studien valdes artikeln att läsas igenom i sin helhet. Artiklar som uppfyllde 

studiens syfte och inklusionskriterier sparades.  

 

Artiklarna som valdes ut kvalitetsgranskas därefter för att bedöma artiklarnas kvalitet. Till 

hjälp användes Forsberg och Wengströms (2003) checklista för kvalitativa artiklar (Bilaga 2) 

(Forsberg och Wengström, 2013). För att kunna identifiera kvaliteten i artiklarna 

omvandlades frågorna i checklistan till poäng. Artiklarna granskades sedan var för sig utifrån 

checklistan. Artiklar där frågor besvarades med jakande svar över 80 procent av fallen, ansågs 

ha hög kvalitet och valdes att inkluderas i studien. Artiklar där jakande svar var mellan 60 till 

80 procent ansågs vara av medel kvalitet och under 60 procent ansågs vara av låg kvalitet. 

Målet var att artiklar av medel och låg kvalitet skulle exkluderas. Totalt valdes 10 artiklar ut 

till studien (Bilaga 3). 

 

 

Dataanalys 

De utvalda artiklarna analyserades enligt Lundmans och Hällgren-Graneheims (2017) 

kvalitativa manifesta innehållsanalys (Bilaga 4). Genom att använda en manifest 

innehållsanalys sker analysen textnära vilket minskar risken för feltolkning och att helheten 

av texten går förlorad (Lundmans & Hällgren-Graneheims, 2017).  

 

Artiklarna lästes igenom av båda författarna för att få en helhetsbild över innehållet. Därefter 

diskuterades innehållet tillsammans. I enlighet med den kvalitativa innehållsanalysen 

identifierades meningsenheter från artiklarnas resultat vilket gjorde det möjligt att tolka 

artiklarnas innehåll. Meningsenheterna som togs fram var bärande delar i texten som passade 

med studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades vilket innebar att enheterna 

sammanfattades och blev därmed mer överskådliga. Därefter kodades meningsenheterna för 

att kortfattat kunna beskriva dess innehåll. Koderna skulle överensstämma med studiens syfte. 

Utifrån koderna skapades sedan kategorier med likartat innehåll. Kategorierna specificerades 

sedan till olika huvudteman (ibid.). 

 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut granskas så att de överensstämde med de forskningsetiska 

aspekterna enligt Helsingforsdeklarationen (2013). De etiska krav som skulle uppfyllas i 

artiklarna och som diskuterades var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftade till att deltagarna fått 
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information om att medverkan i undersökningen är frivillig och att deltagaren har rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet stod för att 

deltagaren själv har godkänt sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet vilket innebar 

att deltagarnas information och personuppgifter behandlas enligt sekretess och tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet innebar att materialet endast får användas till forskning och inte i 

kommersiellt bruk (ibid.).  

 

 

Förförståelse 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt var insikten om den egna förförståelsen 

närvarande hos författarna genom hela analysprocessen. Detta gjordes genom att författarna 

uttalade sin förförståelse, läste sedan igenom artiklarna var för sig, diskuterade innehållet och 

jämförde om tolkningen av artiklarna överensstämde. Detta gjordes för att oberoende av 

varandra tolka resultatet utan påverkan av förförståelse och på så sätt försöka få ett objektivt 

tolkat resultat (Forsberg och Wengström, 2013).  

 

 

RESULTAT 

 
I resultatet beskrivs sjuksköterskors upplevelser genom tre huvudkategorier: Emotionella 

prövningar, Mötet med barnet och familjen samt Sjuksköterskeprofessionen (Tabell 1). 

Tabell 1. Indelning av under- och huvudkategorier 

 

Underkategorier Huvudkategorier 

Att mötas av känslomässiga svårigheter 

Konsten att se det ljusa i det svåra 

Att uppleva etisk stress 

Emotionella prövningar 

Att upprätthålla en professionell hållning 

Vikten av kommunikation och relation 
Mötet med barnet och familjen 

Brist på kunskap och erfarenhet 

Organisationen och teamet 

En otydlig yrkesroll 

Sjuksköterskeprofessionen 

 

 

Emotionella prövningar 

När ett barn vårdas palliativt utsätts sjuksköterskan för emotionella prövningar. I 

underkategorierna Att mötas av känslomässiga svårigheter, Konsten att se det ljusa i det svåra 

samt Att uppleva etisk stress beskrivs de emotionella prövningar som sjuksköterskor kan 

uppleva i den palliativa vården av barn.  
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Att mötas av känslomässiga svårigheter 

 

Sjuksköterskor beskrev att de blev känslomässigt påverkade när barn vårdades palliativt eller 

avled (Chong & Abdulla, 2017; Curcio, 2017; Erikson & Davies, 2017; Forster & Haiz, 2015; 

Henricks-Ferguson, Sawin, Montogomery, Dupree, Philips-Salimi, Carr, Haase, 2015; 

McCloskey & Taggart, 2010; Neilson, Kai, MacArthur, Greenfield, 2010; Stayer, 2016). 

Trots att palliativ vård är en del av yrkesprofessionen upplevde sjuksköterskor att det var 

känslomässigt krävande att ta hand om döende barn (Stayer, 2016). Sorg, frustration, ilska och 

hjälplöshet var känslor som sjuksköterskan kunde uppleva när de vårdade barn palliativt 

(ibid.).  

 

Sjuksköterskor beskrev att det uppstod intensiva känslor i mötet med barnet och familjen. 

Dessa känslor upplevde sjuksköterskan som mer påfrestande än tyngden i barnets omvårdnad 

(McCloskey & Taggart, 2010; Neilson et al., 2010). Sjuksköterskor som själva hade barn eller 

släktingar i samma ålder som det döende barnet upplevde det extra svårt att hantera familjens 

sorg. Detta eftersom de själva kunde sätta sig in i situationen vilket gjorde dem personligt och 

känslomässigt involverade (Chong & Abdulla, 2017). Vidare beskrev sjuksköterskor att deras 

medlidande kunde bli för stort i mötet med barnet och familjen vilket medförde att de bar med 

sig familjens sorg. Detta orsakade ett eget lidande hos sjuksköterskan (McCloskey & Taggert, 

2010; Neilson et al., 2010). De intensiva känslor som uppstod i mötet med barnet och familjen 

gjorde det svårt för sjuksköterskor att stänga av sina känslor. När sjuksköterskor tog med sig 

känslorna hem efter ett arbetspass påverkades deras privatliv (McCloskey & Taggart, 2010; 

Stayer, 2016). Sjuksköterskor beskrev exempelvis, till följd av detta, att de hade svårt att 

närvara i sina egna barns liv eftersom de tänkte på barnet de vårdade (McCloskey & Taggart, 

2010). Sjuksköterskor beskrev även att de intensiva känslorna och det stora medlidandet 

orsakade eget lidande i form av stress, sömnstörningar och utbrändhet (ibid.). Vissa 

sjuksköterskor uppgav hur de tvingats sjukskriva sig för att klara av de psykiska påfrestningar 

som uppstod i arbetet med döende barn och deras familjer (Forster & Haiz, 2015).  

 

I artiklarna av Chong och Abdulla (2017), Curcio (2017) och Erikson och Davies (2017) 

beskrev sjuksköterskor att det inte var naturligt när ett barn avlider och att det därför var svårt 

att acceptera. En sjuksköterska beskrev detta på följande vis: “Because it’s a child. Because 

it’s an innocent human that hasn’t had a chance to live.” (Curcio, 2017, s.10). På grund av 

dessa känslor blev stunden när barnet avled känslomässigt svår och de känslor som uppstod 

tog lång tid att hantera för sjuksköterskan (Henricks-Ferguson et al., 2015; McCloskey & 

Taggert, 2010; Stayer, 2016). Sjuksköterskor upplevde bland annat svårigheter att hantera den 

sorg som uppstod när barnet dog (Curcio, 2017; Henricks-Ferguson et al., 2015). En 

sjuksköterska beskrev att sorgen blev så stor att hon började gråta och var därför tvungen att 

söka tröst hos en kollega (Stayer, 2016). Särskild påverkan hade det första mötet med döden 

(Erikson & Davies, 2017; Henricks-Ferguson et al., 2015; Stayer, 2016). En sjuksköterska 

beskrev att sorgen efter första mötet med döden lever kvar hos henne än idag (Curcio, 2017). 

En annan sjuksköterska beskrev följande “I remember the very first patient I ever had die. The 

exact date, the time, just everything about it.” (Erikson & Davies, 2017, s.44). Trots att första 

upplevelsen av döden är känslomässigt svår uppgav sjuksköterskor att erfarenheter inte gjorde 

det lättare att vårda döende barn (Curcio, 2017; Stayer, 2016).  

 

Sjuksköterskor uppgav att skuldkänslor är något som kan uppstod när ett barn vårdas palliativt 

(Hendricks-Ferguson et al., 2015; Stayer, 2016). Skuld uppkom när sjuksköterskan tvingades 

informera föräldrarna att behandling inte längre var möjlig och därmed släckte föräldrarnas 
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hopp om barnets överlevnad. Skuldkänslor uppkom även efter barnets död. Sjuksköterskor 

frågade sig själva om de kunde ha gjort mer för barnet och familjen, detta trots att 

sjuksköterskan regelbundet övervakat barnet (Hendricks-Ferguson et al., 2015).    

 

Konsten att se ljuset i det svåra 

 

Sjuksköterskor beskrev, trots emotionella svårigheter, vikten av att se det ljusa i den palliativa 

barnsjukvården (Chong & Abdulla, 2017; Curcio, 2017). Sjuksköterskor upplevde att 

föräldrar oftast var väldigt tacksamma och uppskattade hjälpen de fick. När vården upplevdes 

betydelsefull uppstod positiva känslor hos sjuksköterskan (Chong & Abdulla, 2017). Vidare 

beskrev sjuksköterskor att de blev inspirerade av barnens tankar och handlingar och att något 

så litet som ett leende från ett barn kunde leda till en positiv upplevelse i den annars svåra 

vården. Sjuksköterskor upplevde att det var lättare att ändra fokus när de påmindes om 

barnens styrka och motståndskraft trots sjukdom och svår behandling (Curcio, 2017). 

 
Sometimes, you do look at them, and you’re like, this kid’s never going to make it. And then you see 

them three weeks later, and they’re bouncing up and down, and you’re like, “What’s happening?” Kids 

are resilient, and I guess that resilience kind of passes onto you (Curcio, 2017, s.11). 

 

Sjuksköterskor kunde också bli inspirerade att fortsätta sitt känslomässigt svåra arbete när de 

påmindes om barnens förmåga att kämpa mot sjukdom och mot alla odds överlevde.  

 
“You really do see those miracles when you would bet anything that this child was not walking out of 

here. And they do... When you know that everything scientific is telling you that it’s impossible. But 

sometimes it can happen. And we’ve seen it” (Curcio, 2017, s.11). 
 

Sjuksköterskor kunde trots svårigheterna som fanns i den palliativa barnsjukvården lära sig av 

sina erfarenheter och därmed förbättra vårdkvaliteten för nästkommande barn. Barnens död 

medförde även att sjuksköterskan omdefinierade sina egna privata prioriteringar och tog 

lärdom om vad som var viktigt i livet. När sjuksköterskan tog vara på kunskapen efter ett 

barns död skapades möjligheter till att se ljuset i det svåra (Curcio, 2017).  

 

Att uppleva etisk stress 
 

Etisk stress var något som kunde uppstå hos sjuksköterskor när ett barn utsattes för 

livsförlängande behandling (Curcio, 2017; Erikson & Davies, 2013; McCloskey & Taggart, 

2010; Pearson, 2013; Stayer, 2016). Sjuksköterskor upplevde att föräldrar hade svårt att 

acceptera att deras barn skulle dö (Stayer, 2016). Därför ville föräldrar ofta fortsätta den 

livsförlängande behandlingen trots att det nödvändigtvis inte var det bästa för barnet (Pearson, 

2013). Föräldrar har enligt lag rätt att bestämma i frågor kring barnets vård. Detta kunde 

orsaka etisk stress hos sjuksköterskan när hon istället för att lindra lidandet, tvingades hålla 

barnet vid liv till varje pris (Curcio, 2017; Stayer, 2016). Det var sjuksköterskans ansvar att 

förespråka barnet (McCloskey & Taggert 2010). Trots detta upplevde sjuksköterskor att den 

livsförlängande behandlingen pågick längre än nödvändigt för att minska föräldrars oro 

(Pearson, 2013). Beslut att fortsätta barnets behandling kunde exempelvis grunda sig i 

religiösa övertygelser hos föräldrar där barnets välmående nödvändigtvis inte gynnades. Detta 
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kunde orsaka en inre konflikt hos sjuksköterskan på grund av motstridiga känslor (Pearson, 

2013). 
 

I find, in the Chinese culture, they don’t want to let the patient know they’re dying or they have a risk of 

dying. So there’s also that aspect of the nurse, of separating your beliefs. So that’s a struggle. (Curcio, 

2017, s.10 ) 
 

Sjuksköterskan kunde behöva övertala föräldrarna att gå emot sina religiösa övertygelser 

gällande beslut som ska tas kring barnets vård vilket kunde leda till etisk stress hos 

sjuksköterskan (Pearson, 2013).  

 

Ansvaret som ingick i sjuksköterskeprofessionen kunde också krocka med de egna känslorna 

som sjuksköterskan hade. Sjuksköterskor upplevde svårigheter att ge barn aggressiv 

behandling när det för stunden orsakade ett lidande hos barnet. I dessa situationer uppstod 

känslor av ambivalens hos sjuksköterskan (Erikson och Davies, 2013). De sjuksköterskor som 

själva var föräldrar beskrev att de inte skulle ge upp hoppet om sitt barn om de var i samma 

situation. Det kunde därför medföra svårigheter för sjuksköterskan att acceptera att slutet var 

nära för barnet och obehagliga beslut var nödvändiga (Stayer, 2016). 

 

 

 
Mötet med barnet och familjen 
 

Sjuksköterskor beskrev svårigheter som uppstod i mötet med barnet och familjen i den 

palliativa barnsjukvården. Dessa beskrivs i två underkategorier: Att upprätthålla den 

professionella hållningen samt Vikten av kommunikation och relation.  

 

Att upprätthålla den professionella hållningen 
 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter att upprätthålla en professionell hållning i mötet med 

barnet och familjen (Curcio, 2017; Erikson & Davies, 2017; Foster & Haiz, 2015; Hendricks-

Ferguson et al., 2015; Neilson et al., 2010; Neilson, Kai, MacArthur, Greenfield, 2013 

McCloskey & Taggart, 2010; Pearson, 2013; Stayer, 2016). En sjuksköterska i artikeln av 

Pearson (2013) uttryckte detta på följande vis: “...although we have to deliver it on a 

professional level we’re still human beings we still have feelings and emotions” (s. 200). 

Även andra sjuksköterskor beskrev att det var svårt att vara professionell på grund av de 

känslor som uppstod i mötet med barnet och familjen. (Erikson & Davies, 2017).  Det var 

därför svårt för sjuksköterskor att inte sätta sig in i föräldrarnas situation och vårda barnet som 

om de vore deras egna (Curcio, 2017).  

 

I sjuksköterskeutbildningen uppmanades sjuksköterskor att inte skapa för starka band med 

patienter. Trots detta upplevde sjuksköterskor att det var svårt att undvika att dessa starka 

band skapades i den palliativa barnsjukvården (Curcio, 2017). Sjuksköterskor beskrev att den 

palliativa vården av barn oftast skedde under en lång tid. Detta skapade starka band mellan 

sjuksköterskan, barnet och familjen vilket gjorde det svårt för sjuksköterskan att upprätthålla 

en professionell hållning (Neilson et al., 2010; Pearson, 2013). Flertal sjuksköterskor beskrev 

svårigheter att vara professionell eftersom det var svårt att hitta en balans mellan närhet och 
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distans. Följden av detta blev att sjuksköterskor ofta lärde känna barnet och familjen på en 

personlig nivå vilket skapade vänskapsrelationer (Neilson et al., 2010; Neilson et al., 2013; 

McCloskey & Taggart, 2010; Stayer, 2016). “It was like going to a friend’s house for 18 

months to two years. You get to know them really well don’t you? You can’t keep it totally 

professional all the time. You blur the boundaries” (Neilson et al., 2010, s.35). När starka 

band skapats, bortom den professionella hållningen, blev det svårt för sjuksköterskan att 

hantera de egna känslorna när något hände barnet (Curcio, 2017; Hendricks-Ferguson et al., 

2015; McCloskey & Taggart, 2010). De starka banden resulterade också i att sjuksköterskan 

ibland medvetet gjorde saker för familjen som låg utanför yrkesrollen (Neilson et al., 2010; 

McCloskey & Taggert, 2010; Pearson, 2013). Detta eftersom sjuksköterskan kom familjen för 

nära (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Pearson, 2013). En sjuksköterska beskrev följande: “I 

think whether it’s paediatric nurses; I think we always go that extra mile for the children 

…many of the nurses would be available at weekends for families. I think we do too much at 

times” (McCloskey & Taggert, 2010, s.237). Sjuksköterskor beskrev även att de gått utanför 

sin yrkesroll när de exempelvis stannade kvar hos familjen efter arbetspassets slut, besökte 

familjen på sina lediga dagar och gav gåvor till barnet och familjen (Erikson & Davies, 

2017).  Samtidigt menade vissa sjuksköterskor att det inte var utanför professionen, att på sina 

lediga dagar, bry sig om barnet genom att exempelvis skicka vykort på födelsedagar eller 

medverka på begravningar. De menade att dessa handlingar var en förlängning av vården. 

Trots detta uttryckte sjuksköterskor att det kunde skapa en osäkerhet huruvida det ingick i 

yrkesrollen eller inte (ibid.).  

 

Sjuksköterskor beskrev att det krävdes erfarenhet för att kunna vårda utifrån ett professionellt 

förhållningssätt där sjuksköterskan känner medlidande utan att själv bli lidande (Erikson & 

Davies, 2017). Även Neilson et al. (2010) beskrev vikten av att upprätthålla en professionell 

hållning för att inte bli för känslomässigt involverad (Curcio, 2017; Neilson et al., 2010). 

Sjuksköterskor beskrev att de försökte vara starka i stunden (Curcio, 2017). Trots detta 

upplevde sjuksköterskor att det var svårt att inte gråta inför familjer även om de visste att det 

inte var professionellt (Erikson och Davies, 2017). När detta uppstod blev det svårt att finnas 

där som stöd för barnet och familjen vilket påverkade vårdkvaliteten (Curcio, 2017; Neilson 

et al., 2010).  

 

I samtliga artiklar framkom det att det var svårt att upprätthålla en professionell hållning. Det 

krävdes att sjuksköterskor kunde balansera närhet och distans (Curcio, 2017). Vården blev 

annorlunda när sjuksköterskor lärde känna barnet och familjen. Sjuksköterskor beskrev att de 

blev fästa vid barnet och familjen och att de därför ville göra allt de kunde för dem (Pearson, 

2013). Sjuksköterskor ifrågasatte detta beteende eftersom de var medvetna om att det 

orsakade emotionell stress och utbrändhet (Neilson et al., 2010). Det upplevdes därför viktigt 

att kunna inta en professionell hållning för att orka komma tillbaka till arbetet nästa dag 

(Curcio, 2017). 

 

 

 

Vikten av kommunikation och relation 
 

Sjuksköterskan upplevde kommunikation som en viktig del i den palliativa vården av barn 

men kommunikationen orsakade också stress hos sjuksköterskan (Chong & Abdulla, 2017; 

Hendricks-Ferguson, 2015; Pearson, 2013; Stayer, 2016). Kommunikationen med barnet 

upplevdes särskild svår eftersom föräldrarna hade rätt att bestämma i frågor kring barnets 
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vård. Detta genererade i att sjuksköterskan inte alltid hade tillåtelse att engagera barn i frågor 

där föräldrar undanhållit obekväm information från barnet (Chong & Abdulla, 2017). 

Sjuksköterskan upplevde även svårigheter att kommunicera med barn eftersom barnet inte 

uttryckte sig eller kommunicerade som en vuxen människa. Barnet hade dessutom inte samma 

förståelse för sin situation. Dessa faktorer innebar att sjuksköterskan var tvungen att hitta 

andra sätt att kommunicera med barnet, exempelvis genom lek. Sjuksköterskor beskrev även 

att kommunikationen med barn krävde ett enklare språk samt en mildare framtoning. (ibid.).   

 

Att skapa relationer var en förutsättning för att kunna ta del av barnets upplevelse av sin 

sjukdom. Däremot upplevde sjuksköterskor att det tog längre tid att skapa relationer med barn 

i jämförelse med vuxna patienter. Detta eftersom det krävdes påhittighet och starkt 

engagemang av sjuksköterskan för att närma sig barnet (Chong & Abdulla, 2017; Henricks-

Ferguson, 2013). Sjuksköterskan behövde exempelvis först visa intresse för barnets 

fritidsaktiviteter innan hon kunde ställa frågor kring sjukdomen (Chong & Abdulla, 2017). 

Särskilt svårt upplevde sjuksköterskan kommunikationen med tonåringar.  

 
I sometimes feel adolescents, their emotion is a bit different from the younger child or adults. They ... 

like ... turn more to emotional, more anger. Sometimes they are more angry, how do we deal with that? 

... How do I communicate with them? (Chong & Abdulla, 2017, s. 127). 
 

Enligt Hendricks-Feurguson et al. (2015) beskrev sjuksköterskor hur tonåringar också kunde 

ställa oväntade och obekväma frågor till sjuksköterskor vilket orsakade ångest eftersom de 

upplevde att det inte finns några rätta svar.  

 

Sjuksköterskor beskrev även svårigheter att stödja familjen eftersom hon tyckte det var svårt 

att veta vad som bör sägas och ansåg att ord inte räckte till (Hendricks-Ferguson, 2015; 

Pearson, 2013). Det var även svårt att vara ärlig i kommunikationen med föräldrarna eftersom 

att de inte ville göra dem ledsna (Hendricks-Ferguson et al., 2015; Stayer, 2016). Trots detta 

var en ärlig kommunikation viktigt. En sjuksköterska i artikeln av Stayer (2016) beskrev 

situationer där föräldrar visade tacksamhet eftersom hon varit rak och ärlig i 

kommunikationen kring barnets försämrade tillstånd. 

 

Att skapa goda relationer med familjen var också viktigt enligt sjuksköterskorna. Däremot 

upplevde sjuksköterskor att det fanns svårigheter med att skapa dessa (McCloskey & Taggart, 

2010). Dessa svårigheter kunde bero på familjers olikheter i exempelvis närhet och distans. 

Detta ledde till att sjuksköterskan behövde känna in familjen och anpassa sig efter deras 

behov (Erikson & Davies, 2017; Pearson, 2013). Sjuksköterskor upplevde även svårigheter att 

skapa förtroendefulla relationer med föräldrarna eftersom dessa tog tid att skapa Chong & 

Abdulla, 2017; Neilson et al., 2013). När förtroendefulla relationer redan fanns med annan 

vårdpersonal upplevde sjuksköterskor också svårigheter att skapa nya band med familjen. 

Detta eftersom familjen hade svårt att få förtroende för ny personal (Chong & Abdulla, 2017).  

 

 

 

Sjuksköterskeprofessionen 

 

I resultatet framkom faktorer som bidrog till att sjuksköterskan kände sig otillräcklig i sitt 

vårdande på grund av sjuksköterskeprofessionens uppbyggnad. Dessa presenteras i tre 

underkategorier, Brist på kunskap och erfarenhet, Organisationen och teamet samt en Otydlig 

yrkesroll 
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Brist på kunskap och erfarenhet   

 

Sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap och erfarenhet i den palliativa vården av 

barn. Detta medförde en känsla av osäkerhet hos sjuksköterskorna (Chong, Abdullah, 2017; 

Forster & Haiz, 2015; Hendricks-Ferguson et al., 2015; Neilson et al., 2010; Neilson et al, 

2013; Pearson, 2013). Brist på utbildning inom barnsjukvård ledde till svårigheter att besvara 

föräldrars frågor om barnets sjukdom och prognos (Chong & Abdulla, 2017; Hendricks-

Ferguson et al., 2015). Osäkerhet fanns även kring hur medicinering och doser skulle beredas. 

Detta eftersom doserna baserades på barnets vikt och därmed förändrades (Chong & 

Abdullah, 2017). Sjuksköterskor upplevde det särskilt påfrestande när ett barn led. Därför 

menade sjuksköterskor att smärtlindring var en förutsättning för god vård (Pearson, 2013; 

Stayer, 2016). Vidare beskriver Neilson et al. (2013) och Pearson (2013) att sjuksköterskan 

upplevde osäkerhet kring hur barnets symtom skulle behandlas på grund av att de saknade 

utbildning och erfarenhet. Detta resulterade i att sjuksköterskor inte kände sig trygga i sin 

yrkesroll eller hade förmåga att ge barnet en god vård. Vidare beskriver Neilson et al. (2013) 

att detta medförde en bristfällig patientsäkerhet. Osäkerhet uppstod även att inför familjen 

hantera barnets kropp värdigt efter döden. Detta på grund av otillräcklig kunskap i 

efterdödsvården. (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Pearson (2013) beskrev även svårigheter 

att stödja föräldrarna under dessa omständigheter. De uttryckte hur bristen på 

utbildning gjorde det svårt att stödja familjen känslomässigt. Neilson et al. (2013) menade 

även att kunskapsbrist medförde svårigheter för sjuksköterskor att kunna identifiera och möta 

familjens behov.  

 

När utbildning saknades beskrev sjuksköterskor att de istället tvingades lära sig genom goda 

och dåliga erfarenheter (Chong & Abdulla, 2013). Kunskap inom ämnet kunde också uppnås 

genom att lära sig av erfarna kollegor (Pearson, 2013). Trots bristen på kunskap, menade vissa 

sjuksköterskor att det inte gick att bli expert inom området. Detta eftersom varje fall var unikt 

och att det därför inte gick att förbereda sig (Forster & Haiz, 2015; Neilson et al., 2010).   

 

 

Organisationen och teamet 

 

Sjuksköterskor beskrev att den palliativa vården av barn var komplex och att den därför tog 

mycket tid. Detta medförde frustration över den tid- och personalbrist som fanns inom vården 

(Neilson et al., 2010; Neilson et al, 2013; McCloskey & Taggart, 2010). Sjuksköterskor 

beskrev att de till följd av tidsbristen fick prioritera praktiska omvårdnadsbehov och därmed 

inte hade tid att skapa en relation med barnet (McCloskey & Taggart, 2010). Personalbrist 

medförde även att sjuksköterskan inte hade tid att exempelvis ta hand om familjen när ett barn 

avled på grund av att fler barn var i behov av vård. Detta resulterade i att sjuksköterskan 

upplevde sig misslyckad och att hon inte räckte till (Stayer, 2016). 

 

Brist på tid och personal medförde även att sjuksköterskor inte kunde reflektera tillsammans 

på arbetstid trots att detta var viktigt för bearbetningen av känslor.  

 

We have a regular slot for clinical reflection but it means leaving the ward. We are constantly busy, 

there is no one who comes to look after our patients while you are gone...they [clinical reflection 

sessions] are very beneficial to the team but they are very poorly attended (Pearson et al., 2013, s. 203).  
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När kommunikationen i teamet var bristfällig kunde föräldrarna få olika besked från 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskan upplevde sig otillräcklig när hon inte kunde stödja eller 

besvara de frågor som uppstod i mötet med familjen (Hendricks-Ferguson et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde därför att det fanns ett behov av att utveckla en effektiv 

kommunikation mellan yrkesgrupperna i teamet (Neilson et al., 2013). 

 

 

En otydlig yrkesroll 
 

Sjuksköterskan upplevde en känsla av otillräcklighet eftersom yrkesrollen var otydlig. Detta 

framkom i artiklarna av Chong & Abdulla (2017) och McCloskey & Taggart (2010). En 

sjuksköterska beskrev rollens otydlighet enligt följande “It’s very hard to tell them, it’s a bit 

like district nursing, it’s a bit like social work, it’s a bit like this, a bit like that” (McCloskey 

& Taggart, 2010, s. 238). Sjuksköterskor upplevde att de hade många otydliga 

ansvarsområden utöver sjuksköterskeprofessionen. När sjuksköterskan mötte familjen i 

hemmet blev hon ofrivilligt inkopplad i familjens övriga besvär som exempelvis ekonomiska 

problem (McCloskey & Taggart, 2010). Sjuksköterskan kunde även behöva agera psykolog 

för att kunna stödja familjen och lekterapeut åt det sjuka barnet och eventuella syskon (Chong 

& Abdulla, 2017). På grund av detta upplevde sjuksköterskan en känsla av otillräcklighet 

“..you feel you are taking on the world.” (McCloskey & Taggart, 2010, s. 237). McCloskey 

och Taggart (2010) beskrev hur sjuksköterskan i dessa situationer lyssnade och försökte ta sig 

an familjens alla problem för att leda dem i rätt riktning. Sjuksköterskan upplevde att det 

behövde finnas fler yrkeskompetenser i teamet för att kunna möta familjens alla behov och för 

att minska känslan av otillräcklighet (Chong & Abdulla, 2017). 

 

 

DISKUSSION 

    
Syftet med studien var att undersöka allmänssjuksköterskors upplevelser av att vårda barn vid 

livets slut vilket besvaras i studiens resultat. Det framkommer att sjuksköterskorna utsätts för 

emotionella prövningar i den palliativa vården av barn. Sjuksköterskan möts av 

känslomässiga svårigheter vilket leder till eget lidande hos sjuksköterskan. Mötet med barnet 

och familjen leder till att starka band skapas. Dessa band gör det svårt att upprätthålla en 

professionell hållning och orsakar sorg när barnet dör. Sjuksköterskor upplever även 

yrkesrollen otydlig och att det finns brist på kunskap och utbildning inom den palliativa 

barnsjukvården. Detta medför osäkerhet och svårigheter att möta barnets komplexa 

vårdbehov.  

 

 

Metoddiskussion  

   

Föreliggande studie bygger på en litteraturstudie med kvalitativ ansats där syftet var att 

beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn vid livets slut. Valet av att 

använda en kvalitativ ansats bygger på möjligheten av att få en djupare förståelse för 

forskningsfrågan. En kvalitativ ansats utgår ifrån att skapa förståelse och tolka människors 
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upplevelser. Vid en kvantitativ ansats mäts data utan att ge någon djupare förståelse för 

forskningsfrågan och därför valdes metoden bort (Henricson - Henricson & Billhult, 2017). 

 

Studien bygger på en litteraturstudie vilket innebär en sammanställning av tidigare forskning. 

Fördelarna med att skriva en litteraturstudie är att kunskapen som den medför bygger på ett 

flertal olika forskningsstudier vilket gör kunskapen evidensbaserad (Axelsson, 2012). Det 

finns brister med att använda litteraturstudie som metod. Detta eftersom artiklarnas författare 

inte enbart använt citat för att framföra sina resultat utan har även tolkat informanternas svar. 

Det går därför inte att säkerställa att tolkningarna som skett varit korrekta. Följaktligen hade 

nya intervjuer gjort det möjligt att analysera informanternas svar och på så vis kunnat 

säkerställa att tolkningen som skett varit korrekt. Nya intervjuer hade också gjort det möjligt 

att utforma frågor utefter studiens syfte och det hade även möjliggjort chans att ställa 

följdfrågor. På så vis hade intervjuer kunnat bidra med en djupare förståelse för det valda 

ämnet (Kvale & Brinkman, 2014).  Intervjustudier valdes ändå bort på grund utav att barn i 

palliativ vård är en minoritetsgrupp. Informanter hade därför kunnat vara svåra att få tag i 

under den korta period som fanns tillgänglig för studien. Litteraturstudien anses ändå ge en 

bredd av ämnet eftersom resultatet bygger på ett flertal intervjustudier och därmed flera 

sjuksköterskors upplevelser. 

 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed eftersom dessa innehåller forskning i 

ämnet omvårdnad. För att ta reda på tillgängligheten inom det valda området gjordes en 

pilotsökning utan begränsningar (Axelsson, 2012). Denna sökning gjorde det möjligt att 

identifiera korrekta ämnesord. Artiklar söktes sedan utifrån ämnesord som ansågs relevanta 

för ämnet. För att precisera sökningen efter studiens syfte begränsades sökningen genom årtal 

och att artiklarna skulle involvera barn mellan 0-18 år. Detta poängteras av Axelsson (2012) 

som ett bra tillvägagångssätt för att få fram artiklar av intresse. För att minimera risken att 

relevanta artiklar inte identifieras kombinerades ämnesord med fritext. Sökningar gjordes 

även utan begränsningar till barn för att på så vis kunna identifiera fler artiklar och på så sett 

minimeras risken för bortfall. Användningen av ämnesord medför även en risk. Detta 

eftersom den senaste forskningen inte hunnit indexeras och därmed inte blir tillgänglig i en 

sådan sökning (ibid). Detta kan ha medfört att viktig forskning uteblivit i sökningarna och 

därför inte finns med i studien.  

 

Innan sökningen påbörjades togs inklusions- och exklusionskriterier fram för att kunna 

identifiera och avgränsa urvalet (Axelsson, 2012). Inklusionskriterier var artiklar som inte var 

äldre än åtta år, originalartiklar, peer-reviewed och etisk granskad. Ytterligare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga, för att garantera att artiklarna 

översätts korrekt, inkludera barn i åldrarna ett till arton år, som vårdas palliativt och innehålla 

sjuksköterskans upplevelser. Inklusionskriterierna ansågs vara fördelaktiga eftersom många 

artiklar kunde exkluderas redan när titel och abstrakt lästes igenom. En svårighet som uppstod 

vid litteratursökningen var att få fram allmänsjuksköterskans upplevelse eftersom det först i 

artikeln framkom om sjuksköterskan var specialistutbildad eller ej. Det tog därför lång tid att 

hitta relevanta artiklar. Hinder uppstod även eftersom många artiklar innehöll flera olika 

hälso- och sjukvårdsprofessioners upplevelser. Av totalt tio artiklar sparades sju artiklar som 

innehöll sjuksköterskors perspektiv samt tre artiklar som innehöll upplevelser av flera hälso- 

och sjukvårdsprofessioner eller sjuksköterskor med specialistutbildning. Artiklarna valdes 

trots detta att tas med i studien eftersom det i resultatet framgick vilka upplevelser som 

tillhörde allmänsjuksköterskan. Det finns svagheter att använda dessa artiklar eftersom det 

inte finns lika mycket information om sjuksköterskans upplevelser som i övriga. Innehållet i 

artiklarna ansågs kunna bidra med viktig information till studien och valdes därför att 
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inkluderas. Artiklarna kvalitégranskades med hjälp av Forsberg och Wengström (2003) 

checklista för kvalitativa artiklar. Artiklar med jakande svar under 60 procent ansågs av låg 

kvalité, artiklar mellan 60 till 80 procent ansågs av medel kvalitet och artiklar över 80 procent 

bedömdes vara av hög kvalité. Samtliga artiklar, totalt tio stycken, som ingår i studien är av 

hög kvalité vilket gör studiens tillförlitlig.  

 

Analysen utgick från en kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysmetoden valdes eftersom 

den minskar risken för feltolkning (Lundmans & Hällgren-Graneheims, 2017). Genom att 

använda den manifesta innehållsanalysen beskrivs det uppenbara i texten utan egen tolkning. 

Ytterligare åtgärder vidtogs även för att undvika egen tolkning, genom att båda författarna 

läste resultatet och tog fram meningsenheter i samtliga artiklar. Därefter jämfördes 

meningsenheterna för att garantera att resultatet tolkats rätt. Genom att vidta ovan nämnda 

åtgärder ökar validitet och reliabiliteten i studien. Tillförlitligheten stärktes även eftersom 

citaten skrevs på originalspråk och därav minskade risken för feltolkning (ibid.). I studien 

förekommer artiklar från olika länder och arbetsplatser där sjuksköterskan möter barn i den 

palliativa vården. Detta gör studien överförbar eftersom oavsett land och arbetsplats kan 

liknande upplevelser identifieras.  

 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet i den föreliggande studien påvisar att sjuksköterskor påverkas emotionellt i mötet 

med barnet och familjen. Exempelvis framkommer att sjuksköterskor bär med känslorna hem, 

vilket påverkar deras hälsa och privatliv negativt. Sjuksköterskor som inte hittar ett sätt att 

hantera sina känslor får svårigheter att skilja arbete från privatliv. Detta beskriver Melvin 

(2012) och Reid (2013a) som även menar att sjuksköterskor som tar med sig känslorna hem 

kan, likt studiens resultat och tidigare forskning, leda till utbrändhet och lidande. Reflektion är 

ett viktigt stöd för att få ny kunskap och utveckla nya strategier för att hantera olika 

situationer (Berglund & Ekerbergh, 2015). Följaktligen är sjuksköterskor i behov av reflektion 

för att kunna lära sig att hantera de känslor som uppstår.  

 

I resultatet framkommer även att sjuksköterskor påverkas emotionellt och sörjer när barnet 

försämras eller dör. MacDermott och Keenan (2014) beskriver att sjuksköterskor som inte får 

stöd eller hjälp att bearbeta denna sorg upplever en försämrad hälsa. Sjuksköterskan behöver 

därför stöd att hantera sorgen för att undvika att själv bli lidande. Även här kan antagandet 

göras att reflektion med kollegor är viktigt. Keene, Hutton, Hall och Rushto (2010) beskriver 

att det är viktigt med stöd för vårdpersonal och att gruppreflektioner kan hjälpa 

sjuksköterskan att hantera den sorg som uppstår i svåra situationer. Sjuksköterskor beskriver 

dessa reflektioner som meningsfulla, informativa och hjälpande. Det påvisas att vårdpersonal 

som inte deltar i reflektioner har svårare att hantera sin sorg (ibid.). 

 

Studiens resultat visar dock att sjuksköterskor upplever att det inte alltid finns tid för 

reflektion trots att de är medvetna om vikten av detta. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

vikten av att sjuksköterskan analyserar och problematiserar situationer som är emotionellt 

krävande eftersom detta minskar risken för stress och eget lidande. Om sjuksköterskan själv 

blir lidande kan hon inte erbjuda ett gott vårdande (ibid.). Således kan dessa utmanande 

situationer påverka vårdens kvalité negativt. Korrelationen mellan personaltäthet och 
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patientsäkerhet stärks i artikeln av Rashvand, Salsali, Ebadi, Vaismoradi, Jordan, Griffiths 

(2016) där sjuksköterskor beskriver att en god personaltäthet leder till mindre stress och 

medför mer tid för reflektion mellan kollegor. Detta i sin tur bidrar till en högre 

patientsäkerhet (ibid.). Det är därför av stor vikt att avsätta tid för reflektion. Detta eftersom 

reflektion kan minska lidandet hos sjuksköterskan och därmed minska risken för utbrändhet 

och sjukskrivningar. Reflektionen har även en stor betydelse för patientsäkerheten eftersom 

när sjuksköterskan inte lider ökar kvaliteten på vården. Författarna anser att organisationen 

måste se fördelen med att öka personaltätheten även om det medför kostnader.  

Sjukskrivningar kan i framtiden leda till högre kostnader för samhället och sjukskrivningar 

hade kunnat minska om mer resurser lades på att öka sjuksköterskors välbefinnande. 

Antagandet stöds av Visions rapport från 2016 som påvisar att kostnaderna för 

sjukskrivningar hade kunnat halveras om sjukfrånvaron minskade (Vision, 2016). En adekvat 

åtgärd för att öka förutsättningarna för reflektion kan vara att avsätta tid för reflektion på 

arbetstid där deltagandet är obligatoriskt. Därmed skapas förutsättningar för sjuksköterskor att 

bearbeta de känslor som uppstår i det dagliga arbetet och på så vis minskar risken för eget 

lidande. 

 

I resultatet framkom även att sjuksköterskor, på grund av den långa vårdtiden, skapar starka 

band med barnet och familjen. Detta leder till att sjuksköterskan får svårt att upprätthålla en 

professionell hållning. Detta styrks även i artikeln av Reid (2013b) där sjuksköterskor 

poängterar svårigheterna som finns men också vikten av att behålla en tydlig professionell 

hållning i vården av barnet och familjen för att inte bli för känslomässigt involverade. De 

personliga relationerna, som skapas med barnet och familjen, resulterar även i att 

sjuksköterskor gör saker utöver deras yrkesroll. Detta orsakar således ett lidande hos 

sjuksköterskan i form av emotionell stress och utbrändhet (Brülde, 2007). Samtidigt beskriver 

sjuksköterskor att det är svårt att veta vart gränserna går och vad den professionella 

hållningen står för. Att sjuksköterskans roll är tvetydig styrks i artikeln av Reid (2013a) där 

sjuksköterskors uppfattning om vad som ingår i yrkesrollen är otydligt.  

För att sjuksköterskan ska få möjlighet att ta del av en patients upplevelser krävs det att hon 

vågar komma nära utan att bli för privat (Dahlberg och Segesten, 2010). Det är således en fin 

gräns mellan att vara privat och professionell och studiens resultat visar även på att denna 

gräns uppfattas olika hos sjuksköterskorna. Ordet professionell hållning är således ett begrepp 

som sjuksköterskor försöker förhålla sig till men som upplevs svårt att upprätthålla eftersom 

det saknar klar definition. Trots, att det i studien framkommer, att sjuksköterskeutbildningen 

uppmanar att inte skapa personliga relationer, upplever sjuksköterskor att dessa relationer är 

oundvikliga i den palliativa barnsjukvården. Det går därför att antyda att det i verkligheten är 

svårare att följa än vad kurslitteratur och utbildning beskriver. Sjuksköterskor i studiens 

resultat upplever lidande när den professionella hållningen inte upprätthålls. Samtidigt 

framkommer även att lidande uppstår kring osäkerhet och stress om vart den professionella 

gränsen går och om sjuksköterskan agerat professionellt eller ej. Emellertid blir begreppet 

professionell hållning inte alltid något som hjälper sjuksköterskan utan också något som 

bidrar till krav, osäkerhet och stress. Likt en sjuksköterska i resultatet anser författarna att det 

krävs en förståelse för svårigheterna att upprätthålla en professionell hållning. Även om de 

förväntas agera professionellt är de fortfarande människor med känslor. Möten där 

sjuksköterskan inte visar några känslor leder till svårigheter att visa empati och förståelse och 

påverkar således patienten negativt. Detta styrks av Dahlberg och Segesten (2010) som menar 

att vårdare som upplevs kalla och oengagerade har svårt att upplevas inbjudande och 

berörande och har därmed svårt att skapa vårdande möten. Således kan de känslor som 

uppstår i mötet med barnet och familjen även ses som fördelaktiga eftersom dessa kan 

underlätta skapandet av vårdande relationer. Utifrån diskussionen bör fokus därför ligga på 



 

20 
 

hur situationerna kan hanteras och inte på huruvida professionell hållning behålls eller ej. Att 

utveckla hanteringsstrategier blir således ett viktigt redskap för att lära sig hantera känslorna 

som uppstår. Sjuksköterskor i studiens resultat beskriver vikten att se ljuset i den annars 

känslomässigt svåra vården av barn. Detta för att hantera känslor och orka komma tillbaka till 

arbetet nästa dag. Melwin (2012) styrker studiens resultat genom att beskriva vikten av att 

sjuksköterskan utvecklar och använder sig utav adekvata hanteringsstrategier. Detta eftersom 

sjuksköterskan utan dessa kan uppleva utmattning och utbrändhet på grund utav intensiva 

känslor och ett för stort medlidande. Vidare beskriver deltagarna i Melwins studie att stödet 

från kollegor, handledare och reflektion är nyckelfaktorer för att hantera känslor som uppstår. 

Detta i sin tur leder till att sjuksköterskan orkar fortsätta sitt arbete. När sjuksköterskor 

upplever vården betydelsefull och väljer att se det positiva i det svåra, påvisar tidigare 

forskning samt studiens resultat att sjuksköterskor lättare kan hantera olika situationer. Detta 

kan således uppfattas som en hanteringsstrategi som sjuksköterskor använder sig utav för att 

hantera sina känslor. Även Brülde (2007) poängterar vikten av att arbetet upplevs 

betydelsefullt. Detta eftersom det kan bidra till positiva faktorer och därmed minska lidandet 

hos sjuksköterskan (ibid.).  

 

Tidigare forskning beskriver att barnets vård är komplex vilket även framkommer i 

föreliggande studie. Bland annat identifieras svårigheter att kommunicera, skapa relationer 

och att identifiera vårdbehov. Dessutom bidrar studiens resultat till en förståelse för hur 

familjens medverkan ökar komplexiteten i barnets vård ytterligare. Sjuksköterskan måste vid 

vård av barn inta en familjefokuserad omvårdad genom att se hela familjen och vårda dem 

som en helhet. Benzein, Hagberg & Saveman (2009) menar att familjen har en stor betydelse i 

vården av den enskilda individen och att det är sjuksköterskan ansvar att involvera familjen. 

Trots att vården ska utgå ifrån ett familjeperspektiv beskriver sjuksköterskor i studiens 

resultat svårigheter att vara ärlig i kommunikationen med föräldrar. Detta medför således 

svårigheter att involvera hela familjen i vården. Komplexiteten med familjens medverkan, 

påvisas även när sjuksköterskor i studien upplever etisk stress på grund av föräldrars rätt att 

bestämma över barnets vård. Sjuksköterskor upplever att föräldrar inte alltid tar beslut som är 

det bästa för barnet. Eftersom sjuksköterskor ska företräda barnet orsakar detta etisk stress hos 

sjuksköterskan. I artikeln av Reid (2013b) beskriver sjuksköterskor, likt studiens resultat, att 

etisk stress uppstår när det finns en konflikt mellan föräldrar och sjukvården gällande 

livsförlängande behandling.  

 

Sjuksköterskor i studien beskriver att bristen på utbildning i palliativ barnsjukvård medför 

kunskapsbrist och känslor av osäkerhet. Artikeln av Reid (2013a) stärker studiens resultat. 

Sjuksköterskor i denna artikel beskriver att palliativ vård inte ingår i deras utbildning och att 

detta leder till att sjuksköterskorna känner sig oförberedda när de kommer ut i arbetslivet. 

Vidare beskrivs att bristen på kunskap leder till försämrat självförtroende och en osäkerhet 

hos sjuksköterskorna. Dessa känslor menar Brülde (2007) kan orsaka ett lidande hos 

sjuksköterskan. I studien framkommer det att osäkerhet uppstår när sjuksköterskor får 

oväntade frågor kring döden. För att patienten ska kunna delta och samtycka till vård och 

behandling, samt känna någon form av kontroll i situationen krävs det att sjuksköterskor 

vågar lyfta frågor och samtala om tankar kring döden. Detta eftersom samtal om döden är en 

viktig del i den palliativa vården (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009).  

 

I studien framkommer även att bristen på kunskap leder till svårigheter att informera 

föräldrar, lindra barns symtom och att ge en värdig efterdödsvård. Sjuksköterskor beskriver 

även hur en bristande kunskap leder till svårigheter att stödja familjen, som oftast är mer 
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känslomässigt instabila än övriga anhöriga i palliativ vård. Eftersom ohälsa inte enbart 

drabbar den enskilda individen utan påverkar hela familjen, blir den familjefokuserade 

omvårdnaden en viktig del av den palliativa vården (Benzein et al., 2012). Således bidrar 

kunskapsbristen till att familjen inte får det stöd de behöver trots att detta är en viktig del i den 

palliativa vården. Sjuksköterskans bristande kunskap medför således lidande hos 

sjuksköterskan men påverkar också vården som barnet och familjen får negativt. Enligt 

Jakobsson et al. (2009) har alla patienter med palliativt vårdbehov, oavsett vart vården sker, 

rätt till kompetent och utbildad personal inom palliativ vård. Sjuksköterskor bör därför få mer 

utbildning, mer kunskap och därmed mer erfarenhet i området. Utbildning hjälper även 

sjuksköterskor att hantera de känslor som uppstår i vården av dessa barn. Detta framkommer i 

artikeln av Reid (2013b) där sjuksköterskor som har mer utbildning och erfarenhet inom 

palliativ barnsjukvård, har lättare att hantera de emotionella effekterna efter ett barns död. I 

studien framkommer den emotionella påverkan stor. Därför bör sjuksköterskor redan i sin 

grundutbildning få kunskap kring dessa områden. Detta eftersom kunskap inte bara hjälper 

sjuksköterskan att och bli trygg i sin yrkesroll utan också hjälper sjuksköterskan att hantera 

emotionella svårigheter. 

 

 

Vidare forskning 

Utifrån studiens resultat går det att konstatera att sjuksköterskor blir lidande när ett barn 

vårdas palliativt. Det är därför av stor vikt att minska detta lidande hos sjuksköterskor. Vården 

ska utgå från ett patientperspektiv men när sjuksköterskor lider påverkas även patientens vård 

negativt. Det är därför viktigt att lyfta fram sjuksköterskans perspektiv eftersom alla delar 

påverkar varandra. Det krävs en djupare förståelse i ämnet och detta hade kunnat ske med 

hjälp av intervjuer.  

 

I studien framkommer vikten att utveckla hanteringsstrategier för att hantera känslor som 

uppstår. Det vore därför av intresse att undersöka vilka hanteringsstrategier sjuksköterskor 

använder sig av. På så vis kan kunskap spridas och hjälpa sjuksköterskor att hantera de 

känslor som uppstår i den palliativa vården av barn. För att undvika sjukskrivningar, 

utbrändhet och att sjuksköterskor väljer att byta arbetsplats krävs mer stöd. Utifrån studiens 

resultat framkommer det att reflektion är en viktig del av detta stöd. Det vore därför av 

intresse att undersöka vad reflektionsstunder kan ha för effekter för sjuksköterskans 

välbefinnande och om det kan minska risken för att känslorna tas med hem. Eftersom lidandet 

hos sjuksköterskan i slutändan påverkar patientens vård lämnas detta som förslag för vidare 

forskning.  

 

 

SLUTSATS 

 
Utifrån studiens resultat konstateras att det ställs höga krav på sjuksköterskan och att hon på 

grund av emotionell påverkan blir lidande. Den komplexa barnsjukvården som inkluderar 

familjen och som skiljer sig från vuxenvården i bemötande, kommunikation och vårdteknik 

leder till svårigheter att vårda barn palliativt. Svårigheterna leder till en känsla av 

otillräcklighet hos sjuksköterskan vilket således skapar lidande. Studiens resultat påvisar att 

detta orsakas av en brist på kunskap och utbildning. Därför kan slutsatsen dras att 

allmänsjuksköterskor bör få mer utbildning inom området. 
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De starka band som skapas med barnet och familjen leder exempelvis till sorg, skuld, 

utbrändhet samt svårigheter att upprätthålla den professionella hållningen när barnet 

försämras eller avlider. Dessa känslor orsakar ett lidande hos sjuksköterskan. Den palliativa 

barnsjukvården är emotionellt krävande och för att kunna hantera känslorna som uppstår är 

sjuksköterskan behov av stöd. Ett rimligt antagande är, utifrån studiens resultat, att det forskas 

för lite kring sjuksköterskans hälsa och att det heller inte görs tillräckligt på organisatorisk 

nivå för att minska risken för utmattning och sjukskrivningar. Därför kan slutsatsen dras att 

det är av stor vikt att förbereda kommande sjuksköterskor för de emotionella utmaningar de 

ställs inför genom mer utbildning inom området. Det krävs även mer stödinsatser för 

sjuksköterskor väl ute i arbetslivet. Stödet kan ske exempelvis genom schemalagda 

reflektioner på arbetstid och stöd från erfarna kollegor.  

 

Om sjuksköterskan får utbildning i palliativ barnsjukvård och möjligheter att hantera sina 

känslor på arbetstid minskar risken för utbrändhet och sjukskrivningar. Detta ökar i sin tur 

patientsäkerheten och kontinuiteten i vården. Således kan ovan nämnda insatser leda till 

vinster i framtiden för både sjuksköterskor, patienterna och organisationen, vilket i sin tur 

resulterar i en mer hållbar utveckling inom det studerade området.  
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International 

Journal of 
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2010  

 

Irland 

 

Paediatric Nursing 

Exploring the 

experiences of 

community-based 

children's nurses 

providing 

palliative care. 

Undersöka 

samarbetet mellan 

yrkesprofessioner i 

den palliativa vården 

och identifiera 
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Research in 
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Using social 
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upplevelser av att 

vårda barn med 

cancer i 
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vikten av att skapa band med 

familjen och barnet för att 

kunna möta deras behov, 

samarbete mellan 

professioner  

Hög 

Pearson, H-N. 

 

2013 

 

USA 

  

Issues in 

Comprehensive 

Pediatric Nursing 

'You've only got 

one chance to get 

it right': children's 

cancer nurses' 

experiences of 

providing 

palliative care in 

the acute hospital 

setting. 

Undersöka 

sjuksköterskans 

upplevelse av att 

vårda barn palliativt i 

akutsjukvård. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer hölls med sju 

sjuksköterskor 

N=7(0) Sjuksköterskor behöver mer 

utbildning och erfarenhet i 

palliativ vård. Arbetet är 

emotionellt krävande och 

upplever otillräcklighet att 

stödja föräldrar och hantera 

barnens symtom.  

Hög 



 

 
 

Stayer, D.  

 

2016 

 

USA 

 

American 

Journal of 

Critical care 

 

LIVING WITH 

DYING IN THE 

PEDIATRIC 

INTENSIVE 

CARE UNIT: A 

NURSING 

PERSPECTIVE.  

 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda barn palliativ 

och barns familjer på 

intensivenheter. 

 

Intervjuer höll med 

sjuksköterskor som arbetar med 

barn på intensivavdelningar. 

även fältnoteringar användes. 

N=12(0) Sjuksköterskan påverkas 

emotionellt i mötet med 

barnet och familjen. Palliativ 

barnsjukvård medför 

utmaningar och 

sjuksköterskan har svårt att 

upprätthålla själv- och 

gränsöverskridande gränser 

Hög 
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Meningsenhet Kondensering av 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Seeing a young child die was 

tough on them spiritually 

and being present with 

grieving parents and 

extended families 

overwhelmed some nurses 

(Chong & Abdulla, 2017). 

Att se barn dö och möta 

sörjande föräldrar är 

känslomässigt krävande för 

sjuksköterskan. 

Påfrestande 

känslor 

Att uppleva känslomässiga svårigheter  

“Every patient I’ve taken 

care of that’s passed away 

has taught me something. At 

the very least, I can think, 

‘Okay, I’m a better nurse 

because of this child for this 

reason.’”(Curico, 2017). 

Varje barn som dör medför 

en lärdom hos 

sjuksköterskan. Detta gör 

henne till en bättre 

sjuksköterska. 

Att ta lärdom av 

döden 

Konsten att se det ljusa i det svåra Emotionella prövningar 

Ethical conflicts were a 

source of stress. Such 

conflicts were intensified 

through the nurse’s 

responsibility to advocate 

for the child through the 

parents who often did not 

share the nurse’s opinion 

(McCloskey & Taggart, 

2010). 

 

Sjuksköterskan upplever 

etisk stress när föräldrar inte 

delar samma åsikt som 

sjuksköterskan som ska 

företräda barnet. 

Två viljor Att uppleva etisk stress  

 

 

 



 

 
 

Meningsenhet Kondensering av 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Many nurses admitted they 

had often “crossed the 

line” by allowing 

themselves to become 

“friends” with many of the 

children and the children’s 

families (Stayer, 2016). 

Många sjuksköterskor 

medger att de ofta ”gått 

över gränsen” och blivit 

vänner med barnet och 

familjen. 

Närhet och distans Att upprätthålla en professionell 

hållning 

 

”The way they 

communicate is not like 

adults, (adults) can 

mention to us what is their 

problem, what is their 

difficulties ... but not with 

children ... I mean their 

level of understanding, it’s 

not easy to explore from 

children ...” (Chong & 

Abdulla, 2017). 

Sjuksköterskor upplever 

svårigheter att 

kommunicera med barn 

eftersom barn inte har 

samma förståelse och 

förmåga att berätta vad 

som är fel. 

Kommunikationssvårigheter 

med barn 

Vikten av kommunikation och 

relation 

Mötet med barnet och 

familjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Meningsenhet Kondensering av 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Lack of palliative care 

experience in conjunction 

with a lack of education and 

training was identified. This 

resulted in participants 

feeling nervous with little 

confidence and a limited 

understanding of what 

palliative care entailed 

(Pearson, 2013). 

Brist på erfarenhet, kunskap 

och praktik inom palliativ 

vård ledde till känslor av 

nervositet och bristande 

självförtroende hos 

sjuksköterskan. 

Kunskapsbrist inom palliativ 

vård 

Brist på kunskap och 

erfarenhet 

 

”We have a regular slot for 

clinical reflection but it 

means leaving the ward. We 

are constantly busy, there is 

no one who comes to look 

after our patients while you 

are gone...they [clinical 

reflection sessions] are very 

beneficial to the team but they 

are very poorly attended” 

(Pearson, 2013). 

Brist på tid och personal 

medför att sjuksköterskor inte 

kan reflektera tillsammans på 

arbetstid trots att detta är 

viktigt blir därför deltagandet 

lågt. 

Tid och personalbrist Organisationen och teamet Sjuksköterskeprofessionen 

Role ambiguity was expressed 

by CCNs who struggled to 

defi ne their service; ‘It’s very 

hard to tell them, it’s a bit like 

district nursing, it’s a bit like 

social work, it’s a bit like this, 

a bit like that.’ (McCloskey & 

Taggart, 2010). 

Sjuksköterskor upplever 

svårigheter att veta vad som 

ingår i yrkesrollen och kan 

därför inte beskriva sitt 

ansvarsområde. 

 Stort och oklart 

ansvarsområde 

En otydlig yrkesroll  


