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SAMMANFATTNING 
 
På pediatriska akutvårdsavdelningar vårdas barn mellan 0-18 år med skilda behov. Dödsfall är 
ovanliga men när de sker ställs vårdare inför utmaningar. Det döende barnets specifika behov 
tillgodoses oftast av både de naturliga och de professionella vårdarna där vårdandet blir en 
balansgång mellan att lindra och att bota. Syftet med denna deskriptiva, induktiva studie var 
att beskriva professionella vårdares upplevelse och erfarenhet av att vårda döende barn på en 
pediatrisk akutvårdsavdelning. Metoden var kvalitativ, där djupintervjuer analyserades med 
vägledning av Giorgis beskrivning av det fenomenologiska förhållningssättet. I resultatet 
visar sig fenomenet att vårda vara avhängigt förtroendefulla och ärliga relationer där närvaron 
präglas av medkänsla, lyhördhet, mod och respekt. Vårdares självkännedom är avgörande för 
vårdandet och inverkar på närvaron. Barnets döende beskrivs som orättvist och svårt att tala 
om. När närvaron i vårdandet upplevs hotad och när vårdare känner sig otillräckliga eller 
ibland även tvingas avstå, enligt dem, väsentliga vårdhandlingar, uppstår ett vårdarlidande. 
Vårdares behov av stöd från kollegor och föräldrar klargörs, där detta stöd upplevs stärka 
vårdandet samt ge de professionella vårdarna personlig och yrkesmässig växt. I framtida 
forskning behöver innebörden i begreppet närvaro ytterligare utredas samt de nära anhörigas 
upplevelser och erfarenheter av barnets sista levnadstid på en pediatrisk akutvårdsavdelning.  
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INLEDNING 
 
Under min tid som sjuksköterska på en pediatrisk akutvårdsavdelning på ett av Sveriges stora 
akutsjukhus, upplevde jag några dödsfall bland de inneliggande barnen. Vissa barn led av 
olika slags kroniska sjukdomar eller syndrom som orsakade en långsam nedbrytningsprocess 
av deras kroppar vilket slutligen ledde till döden, medan andra barn dog helt oväntat. Barnen 
hade en stor blandning av medicinska diagnoser och under deras sista levnadstid vårdades de 
alltså på en akutvårdsavdelning för barn, tillsammans med de närmast anhöriga, vilka oftast 
utgjordes av föräldrarna. 
Personligen kände jag som sjuksköterska ett dilemma i konsten att räcka till för att ge det 
döende barnet god omvårdnad samtidigt som föräldrarna behövde stöd, mitt i ett stressigt 
sammanhang där nya barn lades in akut under dygnets alla timmar. Även i personalgruppen 
som helhet uttrycktes ofta känslor av tillkortakommanden och frustration. 
Dessa erfarenheter är upphovet till att jag har fördjupat mig i vårdandet av barn i livets 
slutskede. 
I detta arbete står vårdpersonalen i fokus med deras upplevelse och erfarenhet av att vårda 
döende barn på en akutvårdsavdelning. Ett sätt att närma sig detta tämligen outforskade 
område är att, genom kvalitativa djupintervjuer, ta del av vårdares upplevelse och erfarenhet. 
 
 
BAKGRUND 
 
Pediatrisk akutvårdsavdelning 
Ordet pediatrik består av två grekiska ord, paido´s som betyder ”barn” och iatrik som betyder 
”läkekonst” (Nationalencyklopedin, 2005). 
I Sverige har varje större akutsjukhus minst en pediatrisk vårdavdelning. Totalt finns det 37 
pediatriska kliniker utspridda i landet. Barnsjukvårdens organisation avgörs bland annat 
utifrån de 19 landstingens och de 2 regionernas antal barnkliniker, vårdtradition, politik, 
folkmängd och geografiska avstånd (Svenska Barnläkarföreningen, 2000). Definitionen 
akutvårdsavdelning är ett allmänt begrepp, som inte går att finna i socialstyrelsens termbank 
men som, trots detta, flitigt används som benämning på avdelningar med intag av patienter 
dygnet runt. Patienter som läggs in på akutvårdsavdelningar är i behov av omedelbart 
omhändertagande och ofta föreligger även en risk att komplikationer kan tillstöta. Vid behov 
av intensivvård sker förflyttning till intensivvårdsavdelning men när palliativ vård blir ett 
faktum är denna avdelning oftast inte längre rätt instans. Akutvårdsavdelningar har sällan 
planerade inläggningar, vilket innebär att det är omöjligt att förutsäga vårdtyngden. 
Huvudmännen i varje landsting bestämmer nivå på respektive vårdinstans, varav begreppen 
akutvårdsavdelning respektive vårdavdelning definitionsmässigt är flytande mellan olika 
landsting (Personligt telefonsamtal med Sylvia Myrsell på Socialstyrelsen, 6/9-05, kl.16:20). I 
detta arbete fokuseras de avdelningar som klart och tydligt benämns som pediatriska 
akutvårdsavdelningar. 
Barn som vårdas på pediatriska akutvårdsavdelningar får till största del kurativ vård. Detta 
präglar avdelningens atmosfär, varför det oftast råder en positiv och lättsam stämning på 
avdelningen. De allra flesta barn får vård under en kortare tid. När det aktuella problemet är 
avhjälpt kan barnen återvända hem friska eller i alla fall avhjälpta med det problem som 
föranledde sjukhusvistelsen. Ett fåtal barn är emellertid i behov av palliativ vård i livets 
slutskede. Överlag är det ovanligt med dödsfall på svenska pediatriska akutvårdsavdelningar, 
men det förekommer givetvis. Ju större underlag och upptagningsområde som en 
akutvårdsavdelning har, desto större risk är det att det även förekommer dödsfall på en sådan 
avdelning. På mindre orter däremot är dödsfall mycket sällsynta (Personligt samtal med 
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biträdande chefssjuksköterska Lena Svärd, på Blekingesjukhusets barnavdelning, 15/12 
2005). 
Omställningen från kurativ vård till palliativ vård är svår, både för patient och anhöriga men 
även ofta för vårdpersonal (Beck-Friis & Strang, 1995). 
Det optimala för ett barn under dess sista levnadstid är enligt Watterson & Hain (2003) att få 
vårdas hemma, men hospice (en typ av ”hem från hemmet”, vilket ännu inte är en utbredd 
vårdform för barn i Sverige) ses även som ett bra alternativ för vissa familjer. En annan 
normal miljö som ingår, och även fortsättningsvis måste få ingå i det döende barnets liv, är 
skolan (Ibid.). Vård av döende barn i hemmet lyfts även fram av McQuillan & Finlay (1996) 
som det absolut bästa både för familjelivet och för det psykologiska välbefinnandet hos alla 
parter i familjen. Detta förutsätter givetvis att barnet och föräldrarna vill vara hemma och att 
föräldrarna känner sig kapabla till denna vårdform, där kurativ behandling har avslutats men 
där sjukvårdspersonal finns tillgänglig för att stötta (Ibid.).  
Väljer emellertid familjen att vara på en pediatrisk akutvårdsavdelning, anser Watterson & 
Hain (2003) att dessa avdelningar är dåligt rustade för att handskas med det döende barnets 
behov. Det är bland annat svårt att ordna med det fysiska och temporära utrymme som 
familjerna behöver. Förutom detta kan personalen vara obekanta med de praktiska frågorna 
angående specialiserad symtomkontroll, där barns symtom ofta oavsiktligt underbehandlas på 
grund av ogrundad rädsla för läkemedelsbehandling. Dessutom träffar de flesta pediatriker 
döende barn så sällan att de känner sig osäkra på palliativa vårdtekniker (Ibid.).  
 
Det döende barnet 
I nationalencyklopedin (2005) definieras ett barn som ”en människa under skedet mellan 
födelsen och vuxen ålder” där flickor anses bli vuxna mellan 14-17 år och pojkar mellan 16-
19 år. Svensk barnsjukvård gäller fram till 18 års ålder.  
I DN publicerades en artikel under år 2005, som lyfte upp att vuxna ofta reagerar kraftigt när 
ett barn ska dö: - Någon måste ha gjort ett fel!, - Det är onaturligt att ett barn ska dö! ”Vi har 
med åren förlorat kontakten med naturen. Förr var människor medvetna om att ett 
människobarn kunde dö, lika väl som ett lamm eller en kalv. Men den moderna läkekonstens 
framgångar har vaggat in oss i en falsk säkerhet”. (Svensson, 2005. Citat av professor och 
gynekolog Marc Bygdeman.) Även Contro, Larson, Scofield, Sourkes och Cohen (2004) tar 
upp att många människor ser barns död som en onaturlig och ovanlig händelse. De resonerar 
utifrån ett historiskt perspektiv där de menar att vårdpersonal har tränats att näst intill 
uteslutande inrikta sig på att bota, varav frågor om livets slutskede inte fått mycket intresse, 
speciellt inte vid vård av barn.   
Bodegård (1999) skriver att barns dödsbegrepp inte är jämförbart med hur vuxna ser på 
döden. Den positiva livskänslan uppfattas olika i olika åldrar och därmed även 
hjälplöshetskänslan vid livets slut. Det lilla barnet är rädd att bli övergivet, tonåringen är 
förutom detta rädd att förlora sig själv och för den vuxne tillkommer även hotet att förlora det 
som ger mening i livet (Björklund, 2004).  
Det finns ofta en klyfta mellan vad föräldrarna tror att barnet vet, och vad barnet faktiskt vet. 
Många barn med allvarliga diagnoser verkar vara medvetna om att de kan dö (Tveiten, 2000). 
Gray (1989) hävdar att barn, oavsett ålder, är mycket medvetna om döden och läkaren 
Elisabeth Kübler-Ross (1987) har beskrivit situationer kring döende barn som både visar på 
det döende barnets medvetenhet om den förestående döden och som beskriver barnets 
känslighet inför omgivningens reaktioner vilka antingen tillåter eller hämmar den 
kommunikativa öppenheten.  
Ett dilemma kan uppstå när föräldrarna vill skona barnet från tankar på döden och därigenom 
försöker dölja sanningen, eller när barnet inte tycks vilja veta något, ofta beroende på att 
ingen vågat ta upp den svåra frågan om döden med barnet (Tveiten, 2000).  
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Det är viktigt för barnet att få bearbeta sina känslor genom lek och ibland genom samtal. 
Tveiten (2000) visar även att en stunds avkoppling från vardagen behövs men det är också 
viktigt med skolundervisning. Utöver detta behöver även ett döende barn gränser. Det dagliga 
livet måste fortsätta som förut för att förtroendet ska upprätthållas i relationen mellan barn 
och föräldrar (Ibid.). 
Drake, Frost & Collins (2003) har i en studie följt barn som dör på sjukhus. Resultaten visade 
att symtombördan för det döende barnet var mycket stor under den sista levnadsveckan. Trots 
detta hade barnen, som ingick i studien, det i huvudsak bra och var tillfreds under de sista 
levnadsdagarna. I detta sammanhang är det viktigt att notera att 2/3 av patienterna i denna 
studie låg på IVA, där de fick hjälp med behandling av sina symtom. De vanligaste symtomen 
var brist på energi, dåsighet, hudförändringar, irritabilitet, smärta och perifera ödem. Brist på 
energi upplevdes som det svåraste. 
Fysiska symtom som, enligt Watterson & Hain (2003), är vanliga hos det döende barnet är 
trötthet, andnöd, illamående, svamp, klåda, kramper, ångest, blödning samt smärta. Att lindra 
barnets smärta är mycket väsentligt enligt Gilmer (2002). När vårdpersonal tar detta på allvar, 
blir även familjens fysiska, mentala och andliga behov av tröst och vila tillgodosedda. De 
mentala behoven möts bäst genom öppen och ärlig kommunikation. För att familjen fullt ut 
ska vara rustad att delta i vården av sitt barns sista levnadstid, är det sjuksköterskornas ansvar 
att få dialogen med barnets närstående att fungera. Ju öppnare relation som kan uppnås desto 
större möjlighet finns att samtalen inte bara håller sig på det fysiska och psykiska planet utan 
även kan komma att omfatta familjens andliga behov, där reflektioner görs kring de 
existentiella frågorna om mening och meningslöshet. En viktig uppgift för personalen är att, 
med vältränade öron, lyssna till familjers andliga behov, i syfte att upprätthålla det sköra 
hoppet om mening (Ibid.).  
Kirkevold & Strømsnes Ekern (2002) lyfter upp familjens betydelse för varje enskild individ 
samt hur djupt den enskilde familjemedlemmen påverkar sin familj och vice versa. 
Hur den sista tiden blir i familjer som förlorar en av sina familjemedlemmar, beror mycket på 
vilka de berörda parterna är och hur de tidigare har levt sina liv samt hanterat svåra 
situationer. Kvaliteten avgörs även av hur symtomlindringen fungerat samt av det stöd och 
den hjälp som familjen fått (Beck-Friis & Strang, 1995). Brister i förståelse och effektiv 
kommunikation mellan barn, familj och vårdare är hinder för att uppnå optimal vård (Gilmer, 
2002). 
 
Vårdare 
I barnsjukvården är familjerollen en annan än i vuxenvården. Föräldrarna är de naturliga 
vårdarna och är enligt lag vårdnadshavare. De är beslutsfattare med hänsyn tagen till barnets 
utvecklings- och mognadsnivå (McQuillan & Finlay, 1996). Medan de naturliga vårdarna 
oftast utgörs av nära anhöriga, där vårdrelationen innebär att både vilja ha och ge, så består de 
professionella vårdarna av yrkesarbetande personer vars uppgift är att, i en ojämlik relation, 
ge utan att förvänta sig något tillbaka (Eriksson, 1995). Som helhet kan däremot vården ses 
som en balansgång mellan naturliga vårdares vård, barnets självvård och professionella 
vårdares vård (Ibid.). I detta arbete står de professionella vårdarna, det vill säga 
sjuksköterskor och barnsköterskor, och deras upplevelser av att vårda döende barn, i fokus.  
 
Vård  
Grunden till allt vårdande är, enligt Eriksson (1995), att en människa vill en annan människa 
väl, med syftet att främja hälsa, helhet och liv. Eriksson skiljer på naturlig och professionell 
vård, där den naturliga vården utövas av gemene man, eftersom alla människor 
”ursprungligen är naturliga vårdare” (Ibid, s. 59), medan den professionella vården utövas 
av yrkesarbetande vårdare som tar vid och ger stöd när den naturliga vården är otillräcklig.  
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Ett mål med vård i livets slutskede bör vara att uppnå en balans mellan palliativ vård och akut 
vård (Gilmer, 2002). Att bota sjukdom och återvinna friskhet, saknar relevans vid palliativ 
vård och måste ersättas med en tydlig, genomarbetad vårdideologi där istället döden som 
mångdimensionellt fenomen har en central plats. Det döende barnet och dess familj har, enligt 
Gilmer (2002), behov av stöd både fysiskt, psykiskt och andligt. Syftet med vården i detta 
läge är enligt Watterson & Hain (2003) att behålla det normala så långt som möjligt.  
Som tidigare nämnts är omställningen, från kurativ vård till palliativ vård, svår både för 
patient och anhöriga men ofta även för vårdpersonal (Beck-Friis & Strang, 1995). 
Vårdhandlingarna måste inriktas på att ge möjligheter till ett liv med optimal kvalitet, trots 
den svåra sjukdomen och vissheten om dödens närhet. Målet måste vara att alla i familjen ska 
må så bra som möjligt, vilket gagnar den döende. Denna ambition är nödvändig oavsett på 
vilken plats som vården ges (Ibid.). 
Att föräldrarna deltar praktiskt i vården idag är en nödvändighet, men att de dessutom ges 
möjlighet att vara delaktiga i utformningen av vården, förutsätter begriplig information som 
ger föräldrarna en känsla av trygghet och säkerhet. Det sistnämnda har brister i vården vilket 
undersökningar, gjorda bland föräldrar till barn på sjukhus, visar (Bischofberger, Dahlquist, 
Edwinson Månsson, Tingberg & Ygge, 2004). Föräldrar som regelbundet har kontakt med 
sjukvården gällande sitt barn, uttrycker behov av stöd, information och bekräftelse också för 
egen del. De efterfrågar professionalism hos personalen, de saknar ofta klara tydliga 
strukturer i personalens arbetsmiljö och tyngs själva utav alla ansvarsuppgifter. Detta 
sammantaget påverkar föräldrars möjligheter till delaktighet (Ibid.).  
 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Trots att studier pekar mot att döende barn inte får optimal vård på pediatriska 
akutvårdsavdelningar så vårdas likväl döende barn på dessa avdelningar. Ett barn mellan 0 
och 18 år har skilda fysiska, mentala, sociala och andliga behov. Forskning visar att ett 
döende barn ofta är mer medvetet om sin situation än vad vuxna i allmänhet tror. Föräldrarna 
är de naturliga vårdarna medan professionella vårdare tar vid när den naturliga vården inte 
räcker till. Dahlberg, Drew & Nyström (2001) hävdar att den professionella vårdaren först 
måste förstå patientens livsvärld innan det går att förstå själva vårdandet och vad som är god 
vård för just denna patient. Att förstå patientens, i detta fall barnets, livsvärld handlar om att 
utforska hur barnet själv upplever och relaterar till sina hälsoprocesser, sitt lidande och den 
vård som ges. När det gäller ett döende barn påverkas dennes livsvärld både av nära anhörigas 
livsvärldar men även av professionella vårdares livsvärldar. I denna studie kommer vårdares 
vårdande livsvärld att bli fokus för forskning med tanken att vårdarperspektivet ska kunna 
beskriva något som har betydelse för det döende barnets vård och välbefinnande. Den 
övergripande frågan är: Hur upplever professionella vårdare att, på en pediatrisk 
akutvårdsavdelning, vårda döende barn? Vilka erfarenheter har professionella vårdare av 
fenomenet att vårda i denna specifika kontext? 
 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att beskriva professionella vårdares upplevelse och erfarenhet av att vårda 
döende barn på en pediatrisk akutvårdsavdelning. 
 
 



 

  5 
 

METOD 
 
Fenomenologi 
Ordet fenomen kommer från grekiska språket och betyder ”det som visar sig” (Bengtsson, 
1999, s.11). Grundmeningen i fenomenologi är hur, och att, det givna fenomenet presenterar 
sig för medvetandet (Giorgi, 2005). Fenomenologi som filosofi blev allmänt känd i början av 
1900-talet genom en man vid namn Edmund Husserl (1859-1938). Han reagerade på den 
ensidiga betoningen av naturvetenskap, som den absoluta sanningen och hävdade att allt som 
vi människor gör på denna jord måste gå via medvetenhet (Dahlberg, et al. 2001, Giorgi, 
2005). Medvetenhet å sin sida inkluderar öppenhet, och att den subjektiva kroppen är 
involverad. Fenomenologi präglas av en ändring i fokus från saker till människor (Giorgi, 
2005), där saken, fenomenet, alltid är en sak för någon, aldrig en sak i sig själv. Detta främjar 
variation och mångfald (Bengtsson, 1999). Heidegger, en lärjunge till Husserl, menade att 
fenomenologi är fenomenets vetenskap där fenomenet är något som upplevs av ett subjekt 
(Dahlberg, et al. 2001). Trots olika fenomenologier utgörs en gemensam kärna av att ”gå 
tillbaka till sakerna själva” (Bengtsson, 1999, s.10).  
I denna uppsats utgörs fenomenet av att vårda döende barn på en akutvårdsavdelning och 
förståelsen av detta fenomen nås genom att lyhört lyssna in hur detta fenomen visar sig för 
professionella vårdare. Vårdares subjektiva upplevelse och erfarenhet, ”their lived viewpoint 
of body, health, knowledge and existence” (Dahlberg, el al., s.51) blir kanalen för att nå detta 
fenomen.  
För att göra rättvisa åt det studerade fenomenet är det viktigt att forskaren inte involverar, 
men är medveten om, sina egna kunskaper och förutfattade meningar (Ekebergh, 2001). 
Fenomenets essens ska lyftas fram utifrån de valda undersökningspersoners vy. Grunderna i 
den fenomenologiska metodologin går därmed ut på att medvetet hålla tillbaka sin egen 
förståelse till förmån för det som faktiskt visar sig, själva innebörderna. Analysens mål är att 
beskriva de olika aspekterna och variationerna av fenomenet samt att lyfta fram fenomenets 
icke varierande essentiella innebörd (Ibid.). 
 
Urval 
Studien baserades på kvalitativa djupintervjuer med fyra professionella vårdare som vårdat 
döende barn på en akutvårdsavdelning i Mellansverige. Kriterier för urvalet var att vårdaren, 
under de senaste fem åren, hade vårdat ett eller flera döende barn. Efter att tillåtelse givits av 
sektionschefen på plats (Bilaga 1), kontaktades avdelningens vårdare genom 
chefsjuksköterskans försorg med hjälp av ett uppropsbrev (Bilaga 2). De vårdare som var 
intresserade av att delta fick ett mer utförligt informationsbrev (Bilaga 3) och 
chefsjuksköterskan gav information om namn och kontaktuppgifter på dessa vårdare. Därefter 
kontaktades de intresserade vårdarna genom telefonsamtal eller mail och en överenskommelse 
gjordes om tid och plats för intervju. Fyra vårdare, varav två sjuksköterskor och två 
barnsköterskor, kom att delta i studien. Samtliga undertecknade ett skriftligt samtycke (Bilaga 
4) och alla fyra fullföljde sitt deltagande. De två sjuksköterskorna (i2 och i4) hade två 
respektive fem års erfarenhet av att arbeta på en akutvårdsavdelning för barn, varav den ena 
hade vårdat mindre än en handfull döende barn medan den andra hade vårdat cirka fem-sex 
döende barn. Barnsköterskorna (i1 och i3) hade fem respektive närmare 40 års erfarenhet av 
barnsjukvård och ingen av dem kunde precisera hur många döende barn de vårdat genom 
åren. 
  
Datainsamling 
I samråd med respektive informant, valdes en avskild plats för att ostört kunna genomföra de 
enskilda intervjuerna. Intervjuerna spelades in på minidisc och genomfördes under våren 
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2006. Varje intervju startades med en öppningsfras enligt Bilaga 5. Utifrån informantens 
berättelse och personliga beskrivning, fortskred intervjun med hjälp av öppna följdfrågor och 
uppmaningar. Vårdares eget perspektiv var i fokus, då en kvalitativ forskningsansats innebär 
att varje erfarenhet och upplevelse är unik (Kvale, 1997). Målet var att låta de deltagande 
vårdarna beskriva sin personliga upplevelse och erfarenhet av det fokuserade fenomenet 
(Dahlberg, et al., 2001; Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003) att vårda 
döende barn, med syfte att nå innebördsdjupen. 
Med tanke på det känsliga ämnesinnehållet var det viktigt att gå varsamt framåt under 
intervjuerna så att vårdarna, så ostört som möjligt, fick möjlighet och tid att dela med sig av 
sina erfarenheter och upplevelser. Detta förhållningssätt poängteras av Sjögren (2004). 
I egenskap av intervjuare var det enormt viktigt att vara lyhörd för den unika, subjektiva 
berättelsen där målet var att föra en ickevärderande kommunikation och genom 
inifrånförståelse få kunskap om fenomenet (Lantz, 1993). Strävan var att få ett så 
innebördsrikt material som möjligt (Ekebergh, 2001). Varje intervju tog mellan 30 - 60 
minuter. När väl intervjuerna var genomförda skrevs de ner ordagrant vilket resulterade i 
sammanlagt 35 dataskrivna sidor. 
 
Analys 
Detta är en deskriptiv, induktiv studie där föresatsen och strävan i analysen har varit att 
bearbeta det insamlade datamaterialet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. 
Fenomenologisk analys präglas av öppenhet inför det insamlade datamaterialet (Dahlberg, et 
al., 2001). Föresatsen har varit att försöka beskriva innebörden av fenomenet att vårda med 
utgångspunkt i professionella vårdares grundläggande upplevelse av sin vårdande vardag 
utifrån den kontext och livsvärld som är deras (Ibid.). 
Det fenomenologiska förhållningssättet innebär att försöka beskriva fenomenets innebörd, 
utan förklaring eller tolkning, oavsett upplevelsens orsak eller ursprung. Kvale (1996, s.53 
övers. anm.) beskriver att objektivitet nås genom ”medvetna handlingar… som uttrycker 
trohet inför det utforskade fenomenet”. 
Fyra metodologiska steg, enligt Giorgi (1985, 1997, 2003), har varit riktgivande i detta arbete. 
Det första steget i metoden går ut på att läsa det insamlade datamaterialet om och om igen för 
att få en helhetsbild och förståelse av stoffet. När helhetsbilden framträder på ett klart sätt 
börjar letandet efter framträdande meningsbärande enheter som fokuserar på det undersökta 
fenomenet, i detta fall att vårda utifrån professionella vårdares upplevelse och erfarenhet.  Det 
tredje steget innebär att kondensera de meningsbärande enheterna i så kallade kluster, varefter 
dessa kluster i sin tur sammanförs i färre konstituenter, för att i det fjärde steget syntetisera 
konstituenterna i en essens, som beskriver fenomenets grundläggande meningsstruktur. 
Dahlberg, et al. (2003) beskriver att sökandet efter fenomenets essens pågår genom en 
pendling mellan separata former av fenomenet och själva kärnan.  
I föreliggande studie påbörjades analysarbetet genom att både läsa och lyssna igenom de fyra 
intervjuerna ett antal gånger. Därefter underströks och antecknades framträdande ord och 
meningar i texten, både för att få ett bättre grepp om textmassan och för att påbörja sökandet 
efter innebörder, eller meningsbärande enheter, som granskades med hjälp av frågan: 
uttrycker detta vårdares upplevelse eller erfarenhet av att vårda döende barn? Varje intervju 
färgkodades för att underlätta vidare arbete. 
Nästa steg blev att samla ihop dessa meningsbärande enheter i olika grupper som sakta och 
stegvis mynnade ut i kluster. Först grupperades alla meningsbärande enheter inom respektive 
intervju. När det essentiella i varje intervju grupperats, var för sig, kunde slutligen de fyra 
olika intervjuernas grupper sammanföras i ett gemensamt kluster. Här var färgkodningen till 
stor nytta för att hela tiden kunna ha en noggrann överblick över frekvens och ursprung av 
data. Analysen handlade alltjämt om att söka innebörder av fenomenet. Därmed tjänade 
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arbetets syfte som en form av ”glasögon”, för att finna själva essensen. För att inte riskera att 
tolka in något som inte sagts, var det av ständig vikt att gå tillbaka till grundmaterialet för att 
kontrollera: är det verkligen detta som informanten säger? I det fortsatta analysarbetet 
handlade kampen om att nå en högre abstraktionsnivå av innebörderna. Klustren som var nio 
till antalet, mynnade ut i fem konstituenter. Dessa konstituenter var i sin tur grundläggande 
för essensbeskrivningen. Konstituenterna står för fenomenets variationer.  
Det var viktigt att varken ”förminska, förringa eller våldföra” sig på själva fenomenet, som 
berörde den enskilde vårdarens livsvärld (Dahlberg, et al., 2003, s. 26). I strävan efter att 
kunna ge en ”förutsättningslös beskrivning av fenomenets väsen” var det viktigt att ”tygla sin 
förförståelse” (Ibid., s.55). För att i detta arbete medvetandegöra fördomar och kritiskt 
analysera förutfattade meningar skrevs dessa ner separat, se Bilaga 6. 
 
Klargörande begrepp 
Vad gäller begreppet barn valdes ordet barn/et konsekvent istället för han, hon eller det, både 
för att inte riskera att röja något barns identitet och för att ändå hålla resonemanget på ett 
individplan. 
I denna studies resultat användes uteslutande begreppet vårdare istället för personal, eftersom 
detta bättre visade på deras huvuduppgift, nämligen att utöva vård. Vårdare användes i 
betydelse professionell vårdare. Det allmänna begreppet vårdare, användes vid abstrakta 
beskrivningar av fenomenet, medan de bestämda formerna vårdaren och vårdarna användes 
vid redogörelse för fenomenets variationer och nyanser, på subjektnivå. 
I resultatbeskrivningen kom vårdarbegreppet att alterneras mellan singularis och pluralis 
beroende på om en eller flera av informanterna stod bakom exemplifieringen från 
datamaterialet. Detta har sin grund i strävan efter att återge datamaterialet så sanningsenligt 
som möjligt. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv däremot, är det av underordnad betydelse 
om en eller alla vårdare hade samma erfarenhet. Det centrala är att essensen beskriver 
fenomenets innebörd på en abstraktionsnivå där informanternas konkreta beskrivningar har 
lämnats, till förmån för en generell beskrivning av fenomenet, som i detta arbete är att vårda. 
 
Några övriga förtydliganden som behöver göras angående citaten i resultatpresentationen är: 

• (F:) står för författare.  
• Tecknet  // betyder att ord eller meningar har hoppats över, utan att innehållet har 

förändrats. 
• Känslouttryck markeras med < >. 
• … betyder att talaren har gjort en paus.  
• Bokstaven o betyder och. 
• Respektive intervju benämns (i1) - (i4). 

 
Etiska överväganden 
Tre huvudprinciper som är centrala vid forskningsarbeten var även ledstjärnor i detta arbete. 
Dessa utgörs av nyttoprincipen, respekt för människovärdet och rättviseprincipen (Polit & 
Beck, 2004). 
Nyttoprincipen innebär att skydda informanterna från fysisk och psykisk skada samt 
utnyttjande. Denna princip innebär även att sträva efter maximal behållning av studien samt 
att väga risker och nytta mot varandra (Ibid.). Utifrån personliga erfarenheter bedömdes 
nyttan av denna studie klart större än riskerna att intervjuerna skulle kunna medföra ett 
lidande för informanterna. 
Respekt för människovärdet innebär att allt deltagande i en studie är frivilligt och att varje 
informant har möjlighet, att när som helst kunna dra sig ur studien, utan risk för negativa 
konsekvenser. Här ingår även rätten till full information om studien. På dessa två delar vilar 



 

  8 
 

det informerade samtycket (Ibid.). Avseende skydd och respekt i denna studie, hänvisas till 
den skriftliga information som gick ut till informanterna, var god se bilaga 2 och 3. 
Rättviseprincipen inkluderar rätten att inte bli utsatt för diskriminerande behandling samt krav 
på konfidentialitet. I rättviseprincipen ingår om möjligt även anonymitet (Ibid.). Detta fick 
praktiska följder gällande medvetenhet om förvaring av det insamlade datamaterialet eftersom 
det inte får komma i orätta händer samt vaksamhet över att informanternas identitet inte röjs. 
Förutom de ovan nämnda principerna så kan det även nämnas att öppenhet i själva 
intervjusituationen var en förutsättning för att få en tillförlitlig bild av vårdares upplevelse. 
Detta har skett ”med en etiskt medveten nyfikenhet” från intervjuarens sida (Dahlberg, et al., 
2003, s. 27) och precis som Sjögren (2004) skriver så är både livsvärldsperspektivet och den 
fenomenologiska forskningsansatsen i sig etiska. 
 
 
RESULTAT 
 
Själva resultatet kan beskrivas i form av en metafor där musikaliska termer får hjälpa till att 
fånga fenomenets essentiella struktur. 
Vårdandet av ett döende barn på en pediatrisk akutvårdsavdelning kan förstås som ett finstämt 
konststycke där de professionella vårdarna, både som musiker och dirigenter, tar ansvar för att 
musikstycket förmås stiga upp till de nivåer av harmoni och närvaro som kan nå det döende 
barnet. När de rena tonerna uppstår och harmonierna får fritt spelrum fylls vårdaren av 
tillfredsställelse. Hela samarbetet och atmosfären präglas då av medkänsla, förtroende, 
lyhördhet, mod och respekt samt av att våga vara sig själv. Dessa tillfällen är emellertid 
känsliga och kan lätt störas, varför situationen gör anspråk på vårdare att både gå varsamt 
fram och att använda sig av sin kunskap, flexibilitet och känsla, men även av sina medspelare. 
Ett känsligt gehör gör att disharmonier tidigt kan upptäckas och bli grund för nödvändiga men 
svårgenomförbara förändringar, där vårdares erfarenhet, men även handledning och kollegiala 
samtal, kan ge dem kraft till växt och självförtroende i detta vårdande. Samtidigt präglas deras 
reflektioner av både självkritik, existensfilosofiska resonemang och existentiell smärta.  
 
Fenomenets essentiella struktur konkretiseras nedan med hjälp av konstituenterna närvaro, 
självkännedom, döendets orättvisa, vårdares lidande och ensam är svag.  
 
Närvaro  
När vårdaren befinner sig inne i rummet hos ett döende barn präglas närvaron av en ökad 
medvetenhet från vårdarens sida, gällande de mellanmänskliga relationerna, vilket resulterar i 
ett ödmjukt vårdande, genomsyrat av lyhördhet.  

... man kanske är lite mer försiktig // Det är ju inte det, jag är ju inte oaktsam 
om andra barn, men lite att man är lite mer lyhörd o kanske… (F: kan du 
beskriva det där med att va lyhörd? Om det ingår, så att säga i vårdandet…) 
Som ett exempel // det är mycket o göra o jag ska ge antibiotika till flera 
patienter o så kommer jag in o så är det ett barn // som är i livets slutskede, o 
jag märker att föräldrarna inte alls är redo för att ta in mig i rummet. Dom vill 
va själva, o dom vill inte att man ska bli störd o då kan jag backa o så kan jag 
tänka att den där antibiotikan kan jag ge om en timme i stället, men om jag 
kommer in till ett annat barn som, ja, bara för en kort period ligger inne o har 
en övergående antibiotikakur, då skulle jag nog mer propsa på o få säga att: ja 
men jag behöver göra det här, jag behöver ta hand om ditt barn, du får byta 
blöjan sen, eller någonting sånt. Så att jag kanske är lite mer… (F: Vad tror du, 
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varför är du lite mer ”inte-propsande”?) Ja, eh, det är väl för att dom har det 
svårt nog (i2) 

 
Vårdandet av ett döende barn ”blir mer finstämt än ett akut vårdande” (i2) 
genom att vårdaren medvetet varvar ner och andas ut, för att komma in i det 
döende barnets rum med lugn och ro. I mötet med det döende barnet förändras 
vårdarens bemötande, genom att ”man blir lite mjukare i handlaget på något 
vis, man lyfter försiktigt och man klappar lite” (i3). Vårdaren kämpar aktivt med 
att hålla stressen utanför rummet så att närvaron ska andas lugn. Men om 
”avdelningens rusch & kaos” (i2) kommer in i barnets rum påverkar denna 
stress den vårdande närvaron negativt.  

 
Om vårdaren förmår identifiera sig med det döende barnet och dess föräldrar, utvecklas en 
tillåtande attityd gentemot dem, då identifikation med det döende barnet hjälper vårdaren att 
vara generös och inta en empatisk och altruistisk hållning.  

… vi drar ju in sängar så vi knappast inte kommer fram ibland, men det gör vi 
ju för dom o det känns bra att man kan göra det. Att vi liksom har den förmånen 
att vi får göra det (F: varför känns det bra?) Ja om man går till sig själv, om jag 
hade ett så svårt sjukt barn, då skulle jag vilja att min man o jag kunde vara hos 
våra barn, o sen om farmor är där o hela släkten är där… Vi hade en, det var så 
mycket folk o sen kom fastrar o mostrar med mat o kastruller o så satt dom o 
hade mat därinne o det kändes jättebra att dom kunde få vara där o jag kunde 
springa där med disken, fram o tillbaka o samtidigt titta till hur hon hade det i 
sängen (i3) 
 

Den självutgivande hållningen som präglar närvaron i vården av döende barn yttrar sig bland 
annat i att vårdaren tar sig extra tid. 

Det kändes jättebra att jag gjorde allt det här och middag var liksom inte att 
tänka på utan det var viktigare att jag var hos den här lilla flickan // o hade hon 
inte varit så svårt sjuk så hade jag inte varit så mycket inne hos henne; det hade 
jag inte varit… (i3) 
 

I kontakten med det döende barnet är det viktigt med ett ömsesidigt förtroende där vårdaren 
använder sin flexibilitet. Vårdarna försöker på olika sätt att ”göra (barnet) positiv” (i1) och 
mycket av detta handlar om att etablera ”den här kontakten” (i1), en relation, både för att 
barnen ska få känna sig ”som vanliga barn” (i1) och för att vårdarna bättre ska kunna bistå 
med stöd i svåra stunder. Vårdarna vårdar genom att ta del av barnets livsvärld där vårdarna 
använder sig själva som verktyg. I denna kontakt försöker vårdaren ändra fokus från 
sjukvårdsprat till att samtala om barnets intressen. På detta sätt breddas och fördjupas deras 
gemensamma närvaro. 

Om några är hästintresserade då slår man ju an på det o pratar om det o dom 
oftast…, en hon hade sin häst på en bild på sängbordet o då vart det ju naturligt 
o prata om hästar, även om jag är dö-rädd för hästar, men det är ju en annan 
sak <skratt> så får man ju hitta på då eller visa sitt intresse för det (i3) 
 

I närvaron ser även vårdarna de anhörigas behov av avlastning och återhämtning och ställer 
sig själva till förfogande. Vårdarna använder sig själva som resurser i vårdandet och tänker ett 
steg längre för att ge föräldrarna trygghet i sin bortavaro. 

Bara sånna där smågrejer liksom, // jag försöker tänka på det liksom // att man 
kan erbjuda sig liksom, att dom kan få gå ifrån en stund liksom, att det är OK. - 
Ni kan gå ifrån en stund. Ni har mobil med er o blir det någonting så ringer jag, 
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eller vi, o så sitter jag här en stund. Gå ut o ta en frisk… gå o drick kaffe 
någonstans, eller gå o ät, ta lite frisk luft eller ta en promenad o sånna här 
saker liksom… att man försöker hjälpa dom i det också, o det tror jag är viktigt 
att man ser till dom behoven också (i1) 

 
Att medvetet och lyhört leva sig in i barnets och de närståendes situation berikar den vårdande 
närvaron. Vårdaren försöker räcka till genom ”att hjälpa till så mycket som möjligt // försöker 
liksom tillfredsställa de behov som man kan tillfredsställa // finnas där o lyssna, o liksom bara 
vara där” (i1). Ett talande exempel på hur vårdarna använder sin kreativitet i vården, i 
kombination med lyhördhet och inlevelseförmåga, följer nedan.  

Vi hade ett barn som var inne som, ja var ju väldigt sjuk // föräldrarna satt ju 
bara där i sängarna o tårarna rann. Men jag dukade upp en jättefin vagn o så 
gjorde jag jättefina smörgåsar o så kaffe, o dukade upp jättefint o så knackade 
jag på o sa: - nu kommer room-service! // o dom blev ju jätteglada liksom 
<skratt> o jag sa: // - varsågoda o sätt er här nu…, o så smörgåsarna där… O 
så fick dom sätta sig vid bordet o dricka kaffe o äta smörgåsar där, o så tände vi 
en liten lampa o det tyckte dom ju var helt underbart, liksom (i1) 
 

Genom vårdarens handlande förvandlas den tunga atmosfären till en hoppfull närvaro. 
Närvaron upplevs glädjefylld och tillfredsställande för vårdaren när det döende barnet visar 
lycka och livsgnista. Barnets glädje gläder vårdaren. 

Ja jag blev liksom så glad, (barnet) såg ut som en liten trollunge när (barnet) 
skuttade runt där i korridoren // (F: varför blev du glad?) Alltså, jag tyckte, men 
å vad skönt att se att liksom att (detta barn) ändå kan ha en viss glädje o visa 
den // så ett dygn senare så, då avled (barnet). (F: mm) Ja… så det var ju… ja, 
liksom, det minne som jag har kvar det är det här när hon skuttade <skratt med 
tårar i ögonen> runt i korridoren o var så glad (i1) 
 

Även när barnet visar glädje över att trivas tillsammans med vårdaren fylls vårdaren i sin tur 
av glädje och den fungerande relationen blir ett uttryck för en berikande närvaro.  

… när jag kom in liksom o, om jag skulle jobba o sådär, (barnet) sken ju alltid 
upp: - oh, är det du som ska ha mig ikväll, sa (barnet) liksom. O man ba: - ja det 
är jag som ska... - Oh, vad roligt, vad kul! liksom så där. Så att man kände ju 
liksom att det, eh, ja (barnet) tyckte ju liksom att det var kul liksom o träffas (F: 
o vad betyder det för dig, så att säga?) Jo det tycker jag ju, alltså, det blir man 
ju också jätteglad för (i1) 

 
Närvaron påverkas av många faktorer och ibland upplever vårdarna att de stängs ute eller 
hindras från att delta i närvaron med det döende barnet och dess föräldrar, alternativt 
förpassas till närvarons utkanter, och får därmed inte dela närvaron fullt ut. Vårdarna tillåts då 
endast vara fysiskt närvarande till en viss gräns, sedan får de backa i respekt gentemot 
föräldrar. Vårdandet måste ske på avstånd och upplevs därmed frustrerande. 

… jag fick aldrig se det där barnet naket, jag fick aldrig se om (barnet) hade 
sår. Jag fick aldrig se (barnet). Jag visste inte, jag fick bara gissa mig, jag visste 
inte hur det såg ut o hur (barnets) kropp fungerade // jag hade ju velat se hur 
(barnets) kropp var för att, ja om (barnet) hade stora sår o om det läkte ut. Jag 
vet ju ingenting (F: vet du varför du inte fick se det?) Nej men (föräldern) ville 
aldrig att vi skulle få linda av hennes… o när hon duschade naken då var 
(föräldern) där, vi fick aldrig komma in o se // (F: o vad tror du, vad gjorde att 
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du lät bli?) Men det var deras önskan, det var (förälderns) önskan. Så då får 
man liksom jämka o kompromissa (i4) 

 
Lyhördheten i närvaron får konsekvenser genom att vårdaren kan tvingas avstå en 
vårdhandling och därmed även måste gå emot sin egen övertygelse för att tillgodose 
anhörigas önskan under barnets sista levnadstid. Föräldrars önskemål kan till exempel hålla 
vårdaren tillbaka från att vårda, på det sätt som denne egentligen anser är bäst, på grund av 
den respekt som präglar vårdarens lyhördhet. Detta åskådliggörs nedan på ett konkret sätt. 

Ibland kan det vara svårare o låta bli att bädda sängen än att bädda sängen, så 
enkelt är det, så att man får ta situationen vackert. Det är ju inte bara att gå 
fram. (F: o vad tror du, vad gjorde att du lät bli?) Men det var deras önskan, det 
var mammans önskan (i4) 

 
Om föräldrar inte har modet att delta i närvaron kan detta även hindra vårdarna från att fullt ut 
vara del i närvaron. En hindrad öppenhet inför varandra påverkar närvaron negativt och något 
knyter sig i relationen. Vårdarna ger exempel på när döende barn önskar prata om döden men 
föräldrar inte vill beröra detta ämne. Vårdaren inväntar då, modigt och trots olustkänsla, rätt 
läge. 

… jag blev faktiskt ställd av föräldrarna där, att dom så tydligt markerade att 
det här ska vi inte prata om, eh… så jag kände mig lite, ja lite illa till mods, jag 
vet inte, det är kanske ett starkt ord men... obekväm! // sen när jag var ensam 
med flickan, vid ett tillfälle så frågade jag om hon hade mycket funderingar o 
om hon hade någon att prata med om sånna saker // så att jag försökte vid ett 
senare tillfälle, ta upp det själv (i2) 
 

Vårdandet av det döende barnet är avhängigt en ärlig relation till föräldrar och anhöriga. 
Denna relation inbegriper såväl mod från vårdarens sida att våga involvera och stödja de nära 
anhöriga som mod att våga sätta gränser. Det senare innebär en risk för vårdarna att ej bli 
omtyckta men vårdarnas erfarenheter visar på att tydlighet hjälper och ger trygghet i den 
vårdande närvaron. 

(En hotfull förälder kommenderar en vårdare:) … - det ska du göra nu! - Nej, sa 
jag, det tänker jag inte göra. Jag är här för att vårda ditt barn o det är det enda 
jag bryr mig om. Då vart (föräldern) alldeles tyst o sa inte ett ljud. O sen fixade 
dom (det) själv. (F: hur upplevdes det, att säga så?) Ja, nej, jag kände att det är 
lika bra att sätta liksom, eller jag menar, jag är sån liksom, jag är här för det 
här o jag är inte rädd för det. O sen, (den föräldern) var aldrig hotfull eller så 
mot mig, // o jag var rakt på sak emot (föräldern) // för man måste ju visa liksom 
vart skåpet ska stå, höll jag på att säga liksom att, även om ditt barn är väldigt 
dåligt o är jättesjukt så kan du inte gå på oss, för det är inte vårat fel. Vi är här 
för att vårda ditt barn o göra det bästa för ditt barn (i1) 

 
Närvaron i vårdandet av döende barn präglas även av en balansgång mellan bekräftelse och 
gränssättning gentemot barnet där vårdaren inte får tappa barnets förtroende samtidigt som 
utrymme ges för barnets känsloyttring. 

… som ett barn uttryckte det en gång när jag skulle <skratt> ta ett prov o kalla 
mig för: - nej jag vill inte, din bajskorv, sa han <skratt> - Ja, sa jag, det spelar 
ingen roll om du tycker att jag är en bajskorv eller inte, sa jag, men vi måste ju 
göra… (i1) 
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Närvaro innebär att se den andre och att därmed ge utrymme för den andre eller de andra som 
tillsammans delar närvaron. Förutom att barnet ges utrymme i själva vårdsituationen så 
upplevs det även viktigt att anhörigas känsloyttringar får spelrum. I denna närvaro har 
vårdarna mod att vara sig själva samtidigt som föräldrar tryggt tillåts visa sina känslor.  

… man liksom får försöka att få föräldrarna att känna sig trygga o att dom, att 
liksom säga att det, det är inget fel i att gråta, man får gråta, man får visa 
känslor, man får vara ledsen, det är ju helt naturligt, det är det ju (F: hur 
upplever du då när dom gör det sen?) Ja, jag har också stått med i rum när 
man… o jag har själv gråtit, jag tror inte att det är nån som tar illa upp o jag 
tror inte att föräldrarna tar illa upp heller //  inte liksom att man ställer sig o 
stortjuter liksom men att man visar känslor (i1) 
 

En försiktighet från vårdarnas sida präglar vården av döende barn där det gäller att inte störa 
relationerna, vare sig mellan förälder och barn eller i vårdarens förhållande till dessa. Det 
handlar om att ”inte gå in o göra något snabbt o förhastat” (i2) som kan förstöra resten av ett 
arbetspass eller kontakten med barn och föräldrar. Det gäller likaså att på ett ärligt men 
finkänsligt sätt gå varsamt fram och ”välja sina ord på guldvåg och sedan försöka vara jag // 
för att inte störa relationen mellan föräldrar och det barnet” (i3). 
 
Självkännedom 
Vårdarna uttrycker att de behöver känna till sina egna behov, styrkor och begränsningar för att 
kunna vårda ett döende barn. Dessutom inverkar vårdarnas självkännedom på 
förutsättningarna att vara närvarande här och nu. Vårdarna växer personligen och i yrkesrollen 
genom kunskap och erfarenhet samt genom bearbetning av egen dödsfruktan och tidigare 
jobbiga upplevelser. Även föräldrars gensvar är en hjälp i vårdarnas självkännedom. 
Föräldrarnas förhållningssätt gentemot sina barn vidgar vårdarens perspektiv på livet och 
hjälper därmed vårdaren i bearbetning av egen dödsfruktan.  
Vårdarna kämpar ofta med sig själva och sin självkännedom. De bär ofta det tunga inom sig. 
De beskriver att genom att ”inte bli så ledsen” så kan de ”vara ett stöd för föräldrarna” (i2) 
men de kan även tillåta sig att gråta med föräldrarna.  

… man har liksom känt att, man ser liksom hur illa det är liksom o man liksom 
själv har börjat gråta // vi är ju inga robotar så liksom, som bara <skratt> går 
runt o utför sysslor, utan man har ju känslor också (i1) 
 

Vårdarna upplever även att vid samtal med föräldrar och anhöriga behövs ärlighet att kunna 
erkänna tillkortakommanden.  

… det här kan jag inte svara på men jag ska försöka ta reda på det (i1) 
 
Denna kännedom om egna resurser och begränsningar visas även öppet och ärligt inför 
kollegor. Vårdarna låter inte vetskapen om sina begränsningar hämma vårdandet utan 
använder sig av sin självkännedom på ett konstruktivt sätt. 

… i början när jag jobbade här så hade vi ett barn med (en speciell sjukdom) o 
jag hade jättesvårt att gå in till det barnet men det sa jag, så att jag fick liksom, 
jag tog med mig en annan (kollega) eftersom jag tänkte: - jag kommer liksom 
börja stortjuta när jag går in där, för jag kände liksom, det var så mycket, det 
kom så mycket flash-backs när jag såg det här barnet (i1) 
 

I vårdandet av döende barn upplever vårdarna en tillgång i att känna sig själva och beskriver 
sin personlighet som lugn och stabil. Dessa personlighetsdrag samt att kunna ta stressiga 
situationer på ett korrekt sätt värderas högt. Bemötandet av döende barn upplevs svårt och 
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dilemmat beskrivs ligga i den unika situationens oförutsägbarhet. Denna insikt gör att 
vårdarna förhåller sig ödmjuka inför möten med döende barn och dess anhöriga. Utifrån 
erfarenhet uttalar sig en vårdare om sin självkännedom och konstaterar: 

Man blir aldrig van att ta hand om döende för den ena är ju inte den andra lik, 
varken familjesituation eller barnets storlek eller förhållande till sin dödliga 
sjukdom (i3)  

 
Vårdarna upplever att deras självkänsla stärks av ”någon form av handledning” (i2) där de 
kan reflektera och omsätta nya insikter i handling, helst innan ett barn dör. Detta bidrar till 
växt i självkännedom, mognad och självförtroende. 
 
Genom att, med självkännedom som grund, reflektera kring en krävande arbetsdag kan 
vårdarna känna sig nöjda och tillfreds vid arbetsdagens slut. Vetskapen om sina resurser gör 
att vårdarna orkar med de jobbiga arbetspassen. 

Det känns jättebra när man har gått hem o vet att jag har gjort allting jag kan 
göra, jag kan inte göra mer. O göra dom friska, det kan jag inte men jag har 
gjort för att det ska bli drägligare för dom o det… ja, då får jag jobba lite extra 
o byta mera i sängarna o tömma papperskorgar o det här att man liksom har 
omvårdnaden hela tiden (F: men du går hem tillfredsställd?) Ja, ja o dom 
arbetspassen känns jättebra (i3) 

 
Självkännedom är viktigt i vårdandet av döende barn på en akutvårdsavdelning, för att inte 
hamna i fällan att förfördela de barn och föräldrar som ger uttryck för att vara mer 
tacksamma. Vårdarna känner sig själva och sin svaghet för smicker. I de situationer där 
föräldrar och barn i olika hög grad visar respons och uppskattning på vårdarnas utförande av 
arbetsuppgifter är vårdarna ärliga med sin kamp. 

Det är ju lättare att göra mera för en som är tacksam // men // där får man ju 
omvärdera då, visa sin professionalitet, försöka vara lika tillmötesgående till 
alla (i3) 

 
Döendets orättvisa 
Vårdarna ser döendet hos barn och unga som orättvist och har svårt att bemöta och förlika sig 
med att barn dör. En av vårdarna gör jämförelser med äldrevården och uttrycker: ”de äldre // 
runt 80-90 år, dom har ju levt sitt liv, dom har ju fått varit med om…”,  till skillnad från 
barnen (i1). 

Jag tycker att det är jätte… man tycker att det är orättvist // om det kommer en 
15-åring som liksom står mitt i sin ungdom o som egentligen ska kunna ta del av 
allt vad som ungdomar gör o vara ute o idrotta o hålla på, men som på grund av 
en sjukdom inte kan göra det. Jag vet (ett barn) vi pratade ibland, vi pratade om 
yrken o så där o då sa (barnet) liksom: - men jag kommer aldrig o bli stor, jag 
kommer aldrig o jobba. O, vad ska man säga då? Det visste vi ju båda två // 
man vänjer sig nog aldrig vid att ett barn dör (i1) 
 
Det är alltid svårare när ett barn dör än när en vuxen dör (F: varför känner du 
så?) Jag tycker att det är så orättvist. Livet tar ju så fort slut. De har ju inte 
varit med så länge. Man hade ju önskat att varje människa kunde få leva en 
stund till, speciellt barnen (i4) 
 
… jag tyckte det var så orättvist när hon var så ung. Hon blev inte mer än fyra 
år tror jag (i4)  
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… det känns liksom inte rätt att barn ska dö (i2)  
 
Palliativ vård erfars tung och krävande och vårdarna upplever det svårt att prata med ett 
döende barn om döden. När barnet själv kommer till insikt om att döden är nära förestående, 
väljer en av vårdarna, enligt citatet nedan, att bemöta detta faktum genom att tala i man-form.  

(Informant återger patients ord): - då dör jag! <paus> - Ja, sa jag, fungerar 
inte (det nya organet) då kommer… då gör MAN ju det. Jag hade svårt att säga: 
- ja då gör DU det. Det tog i mig emot (i3) 

 
Vårdarna reflekterar över att de känner sig oerfarna att tala om döden.  

Det känns ovant för man jobbar ju i sjukvården att alla ska bli friska men tyvärr 
så blir ju inte alla det, och det… egentligen kanske vi borde prata mer om det 
för man är så ovan att ha dom termerna, om döden och, - vad händer då? (i3) 

 
Vårdarna uttrycker även att det är sorgligt att vårda de döende barnen, ”man blir lika ledsen 
varje gång” (i1) och de fastslår som ett faktum att: ”Det är inte meningen att ett litet barn ska 
dö” (i2). Genom att skaffa sig kunskap om själva sjukdomen, där det tydligt framgår att 
sjukdomsprocessen sakta och stegvis bryter ned kroppen, försöker vårdarna finna mening och 
förklaringar för att kunna gå vidare och acceptera döendets orättvisa. 

Jag brukar tänka så att det kanske är meningen att det här barnet ska…, under 
den tid det har fått leva, fått föräldrarna att se andra saker (i1) 
 

De existentiella frågorna blir följaktligen viktiga för vårdarna, där sorgearbetet värdesätts och 
tron upplevs som en tillgång och trygghet mitt i en känsla av orättvisa.  

Jag är inte rädd att prata om trosfrågor och om döden // Det är inte alltid man 
förstår vad som händer o det kanske inte är meningen att vi ska förstå det heller 
utan att det… ibland så händer saker som är fruktansvärda o man får försöka 
förlika sig med, o försöka… det är viktigt o sörja, o att man får hjälp med att 
sörja om man känner att man inte klarar det på egen hand (i1) 
 

Förutom den generella orättvisan upplever vårdarna även, av och till, en mer specifik orättvisa 
riktad gentemot tidigare friska barn som plötsligt visar sig vara döende, i behov av palliativ 
vård. 

På en akutvårdsavdelning för barn så är det // inte riktigt lika tillåtet och dö 
(jämfört med andra avdelningar, exempelvis vuxenvårdsavdelningar) // (F: Kan 
du känna att det är för någon specifik kategori som det inte är tillåtet, eller 
gäller det alla?) Ja, gravt handikappade barn, där man kanske redan från 
födseln är inställd på att det här barnet kommer aldrig att uppnå vuxen ålder, 
där är det mer accepterat. (F: för vem är det mer accepterat, är det för dig?) 
För alla. För föräldrarna och, ja, för sjukvårdspersonalen. Ja i de flesta fall 
tycker jag det. Man har liksom levt med det här länge, det har redan 
bearbetats… medan när ett tidigare fullt friskt barn insjuknar då blir situationen 
så totalt annorlunda // fullt friska barn ska leva tills dom blir gamla (i2) 
 

Vårdares lidande  
Vårdarna upplever frustration i vårdandet när inte tiden räcker till. En mängd önskningar 
presenteras utifrån vårdarnas känsla av otillräcklighet.  

… jag skulle vilja ha mer tid för det barnet, för föräldrarna, jag skulle vilja 
kunna sitta ner mer o lyssna o kanske samla teamet runt patienten, men 
samtidigt händer det så mycket runtomkring, o nåt barn kanske blir akut dåligt 
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eller, det kommer in nya barn på avdelningen o, det är mycket <suck> ruljans 
på avdelningen, så att det är väldigt frustrerande att man känner att man inte 
får tid ordentligt o inte riktigt lugnet runt patienten (i2) 

 
Det döende barnet anses även behöva en stillsam och harmonisk miljö vilket det ofta finns 
begränsade möjligheter till. 

… man skulle vilja ha det lite vackrare när den sista stunden kommer // lite mer 
naturligt, (att barnet kunde få) äta det (barnet) ville…att man kanske kunde 
bjuda lite annan kost” (i4) 
 

Vårdarna plågas även av att barnet i livets slutskede har en mängd möten med olika vårdare 
istället för att det är ”så få som möjligt” (i1) runt det döende barnet.  
Kunskapen om vikten av att förbereda ett barn inför en undersökning beskrivs av vårdarna, 
men de akuta omständigheterna på avdelningen lyfts fram som hinder. Detta spänningsfält 
skapar frustration och lidande eftersom önskan är att kunna göra mer än det finns möjlighet 
till.  
 
Tidsbristen påverkar inte bara möjligheterna till lugn och ro för det döende barnet utan 
hindrar även vårdarna att beröra de existentiella frågorna och förbereda barn och anhöriga på 
döden. Tid för reflektion saknas och vårdarna uppger att det inte finns tillräckligt med tid för 
det döende barnet att fundera över ”vad som kommer att hända sen” (i2). När vårdarna inser 
att de inte hinner med att ge den tid som krävs, känner de sig otillfredsställda eftersom de inte 
når dit de vill. 

… det jag saknar liksom, framför allt på akutvårdsavdelningen, det är det här 
att ge trygghet, lugn o ge tid för att prata o ställa frågor eller bara sitta ner 
tysta tillsammans, eh, den tiden finns inte (F: och vad känner du inför det?) Det 
är nog då jag känner den här frustrationen, att jag inte… mitt 
omvårdnadsarbete blir inte så bra som jag hade velat (i2) 
 

Ett lidande uppstår när förälders önskan får gå före vårdarens kunskap ”… man fick inte göra 
sitt bästa… man fick avstå det där” (i4). När vårdarna upplever att de kompromissar för 
förälders skull eller på läkares inrådan, känner de att de går emot sin innersta vilja.  

 … jag kände mig: - såhär får man inte göra, tänkte jag. Det kändes onaturligt. 
// … jag fick en bra kontakt med läkaren, han sa, hon sa så här: - vi gör det där 
för att (föräldern) ska lugna ner sig, men det var inte nödvändigt, men för mig 
kändes det inte riktigt bra att göra det som inte var nödvändigt. Kanske jag var 
dum och kanske jag skulle ha accepterat ett försök att ge…? Men när jag gav 
det där (medicinen), - det kändes inte bra. (i4)  
 

Upplevelsen av att inte kunna påverka en situation medför en känsla av maktlöshet. När 
förälder förnekar att barnet är döende saknar vårdarna verktyg för att hantera situationen och 
upplever därmed frustration över att inte kunna hjälpa på det sätt som de anser är bäst. 
 
Vårdarna upplever att de ibland måste kompromissa mellan barnets fysiska behov och barnets 
psykiska och andliga behov. Det upplevs då oetiskt gentemot det döende barnet när en 
planerad vårdhandling är tvungen att genomdrivas till nästan vilket pris som helst. Barnet är 
motsträvigt på grund av trötthet och vårdarna anser att de inte kan bli arga på barnet för dess 
ovilja att samarbeta, när de ser den komplexa situationen. Här ställs vårdaren inför svåra val 
mellan kunskap och medkänsla och får ständigt träna sitt tålamod i denna balansgång. 

Det man som (vårdare) tyckte var svårt, det var ju det här att försöka pusha på 
(barnet), det här med att äta o sådär, man visste ju att (barnet) behövde äta o 
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inhalera o göra sin sjukgymnastik o det här // vissa nätter var ju jättejobbiga för 
(detta barn) o då är det ju klart att (barnet), om (barnet) då väl blev smärtstillad 
som (barnet) tyckte var bra då, då sov (barnet) ju liksom men ändå var (barnet) 
ju tvungen att hålla det här programmet liksom under dagen med alla 
inhalationer o sjukgymnastik o sådär så att det var ju väldigt uttröttande för 
(barnet) // man vet ju det att samtidigt som det är jättenödvändigt så tänker man 
väl såhär att, åh (denna patient) skulle ju behöva vila liksom nu, få sova nu när 
(barnet) verkligen sover o så ska man in där o: - nu måste du vakna (i1)  

 
Lidande uppstår i kontakten med föräldrar och anhöriga då vårdaren vet mer än vad som får 
avslöjas. 

Det kändes hemskt, o liksom… men jag försökte vara väldigt försiktig, att inte ge 
något falskt hopp o jag skulle bara lyssna // ta en dag i sänder // jag försökte 
vara lugn, men det var jobbigt, det var jättejobbigt. Just den där känslan att jag 
visste mer än vad jag hade sagt till dom (i4) 
 
Det var väldigt svår situation o den här mormorn försökte pressa mig flera 
gånger o hon grät (i4) 

 
Ett sätt för vårdaren att ta sig an sitt lidande är att glömma det hemska faktumet om en nära 
förestående död. Vårdaren väljer då att medvetet förtränga kunskap för att få en stunds 
närvaro med barnet. 

… man försökte glömma det där tunga som man visste skulle hända // (man) njöt 
av den där lilla stunden (i4) 

 
När väl ett barn avlider, som vårdats under en längre period, upplever vårdarna en tomhet och 
saknad.  

… våra stammisar som vi har, man har skött dom ganska många år o sen dör 
dom. Det känns alltid lite tyngre tycker jag när man har haft längre relation 
med barnet, när man har vårdat det länge // ja, man kan drömma om dom 
fortfarande (F: hur känns det?) Ja det är som ett tomrum… // man liksom bands 
ihop på något sätt o vis… o man bands inte bara med det barnet utan även 
anhöriga // så saknade man, ja hur deras sorg blev o så (i4) 

 
Ett lidande uppstår om vårdarna inte får vara med och ta avsked av det döende barnet. 

Ja det känns ju lite, har man haft ett barn, vårdat ett barn, länge då skulle man 
ju, hur hemskt det än kanske låter, velat vart med liksom när barnet dog för att 
ta ett farväl liksom… // (F: varför tror du att du skulle vilja vara med o säga 
adjö o sådär?) Därför att man har knutit en viss kontakt liksom, att man har 
varit så nära föräldrarna o att det liksom känns, jag tror man vänjer sig nog 
aldrig vid att ett barn dör för det känns så himla orättvist (i1) 

 
Upplevelser av brist på avsked framkommer både i relation till barn och anhöriga, och en svår 
omställning erfars när ett barn dör mellan en vårdares olika arbetspass. ”Det kändes konstigt” 
att inte få möjlighet till avslut. ”Där hade jag lite svårt: - jaha, (barnet) har inte gått hem, 
nähä, (barnet) dog…, så det tog ett tag innan jag liksom kom… kunde ta till mig det.” (i3) 
 
Med erfarenhet och distans till det som varit, skymtar grämelse fram över det som inte gjorts. 
Mitt i detta lidande lyfter vårdarna fram lösningar och möjligheter för framtiden som kan 
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bidra till en mer kvalitativ vård. Mitt i vårdarens upplevelse av osäkerhet och vilsenhet 
uttrycks behov och önskan av reflektion och handledning innan ett barn dör.  

… jag hade uppskattat någon form av handledning. Att liksom när man känner 
att där gjorde jag inget bra jobb eller jag hade kanske kunnat uttrycka mig på 
ett annat sätt, eller jag hade kanske kunnat stötta (barnet) på ett annat sätt. Att 
jag hade kanske redan under tiden (barnet) levde kunnat få chans att ta upp det 
igen o få lite stöd i hur jag skulle kunna uttrycka mig (i2) 
 

I kollegors närvaro och genom deras stöd minskar vårdarnas lidande. Vårdarna upplever det 
”skönt” (i1) och tillfredsställande att i vårdandet av ett döende barn ha möjlighet till 
kollegiala samtal och reflektioner. De trotsar därigenom rädsla och förvirring och vågar 
stannar kvar i en skrämmande och okänd vårdsituation, med otäcka symtom eller kulturella 
yttringar, som de inte är vana vid.  
 
Ensam är svag 
Vårdarna upplever ett behov av medmänniskors stöd och avlastning för att få möjlighet att 
växa personligen och i yrkesrollen. Kollegor uppges kunna medverka till vårdarens personliga 
växt genom att hjälpa till i bearbetningen av tidigare jobbiga erfarenheter. En förutsättning för 
detta är att vårdaren har förtroende för sina kollegor. 

… vi gick in tillsammans så att (kollegan) liksom stod bakom mig som stöd när 
jag frågade om det var någonting dom behövde o sådär, o det var jätteskönt, det 
var liksom bra känner jag att jag hade min kollega med mig (F: vad var det som 
var skönt?) Ja, nej men det var just det här att jag kände liksom att jag kommer 
att stortjuta när jag går in där i rummet liksom men att (min kollega) stod där 
liksom, skulle jag, jag sa det: - bryter jag ihop då puffar jag lite på dig så får du 
ta över det här så går jag ut o <skratt> ställer mig i sköljen o gråter. Så liksom 
att man hade ett stöd o liksom, om jag blev helt tyst så kunde (kollegan) ta över 
liksom, o ändå liksom att jag, så jag gick in där liksom o (kollegan) hjälpte mig 
så att jag kom över det liksom o så fick jag själv bearbeta det från min egen 
barndom (i1) 

 
Då barnen på avdelningen kräver all uppmärksamhet och det inte finns tid eller utrymme att 
bekräfta en rädd kollega som känner obehag i vårdandet, upplever vårdarna att de överger 
varandra. 
En vårdare beskriver olika stämning i olika rum på avdelningen. Det kan vara en tung 
stämning i rummet tills ”föräldrarna har förlikat sig med det” (i2) att barnet är döende. Ofta 
är då föräldrarna chockade ”med taggarna utåt” och vårdaren ger uttryck för sin upplevelse 
av att det är svårt att vara ensam med detta: ”det är lite lättare liksom (när man är två) o 
bemöta o bära liksom stämningen i rummet” (i2). Att dela lidandet värderas högt. När 
arbetspasset är slut upplevs det bra för vårdarna att kunna överlämna det som inte hunnits 
med till de vårdare som tar vid. Det känns lättare att gå hem med visshet om att barnet/barnen 
inte glöms bort. ”Det är viktigt att man har den kontakten med varandra.” (i2) 
Förutom stöd från nära kollegor, tar vårdarna hjälp av varandra över yrkesgränserna, 
exempelvis vid ”avvägningar” (i2) som är svåra att göra på egen hand. 

… det gjorde så ont i hjärtat när man lyfte upp (barnet) när (barnet) hade dött 
och vaktmästaren skulle hämta, så då tyckte jag att det var väldigt skönt att 
läkaren kom och pratade med oss och vi sa adjö till barnet samtidigt. Det 
kändes riktigt bra! (i4) 
 

Vårdarna beskriver vikten av att inse sin begränsning och att stämma av med exempelvis 
”smärtteam”, ”lekterapi” och ”kurator” (i1) samt att få stöd av varandra i handledning.  
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Arbetsledningen påverkar givetvis vårdandet av döende barn och det upplevs ”jättefint att 
chefen är med på det” och viktigt att ha ”en chef som går åt samma håll”, för ”visst blir det 
mer arbetsbörda” med svårt sjuka barn (i3). 
 
Samarbete med föräldrar och anhöriga beskrivs av vårdarna som ovärderligt. Det är 
betydelsefullt att komma överens med föräldrar och anhöriga ”… det underlättar saker och 
ting om man kommer närmare varandra och man förstår varandras språk”. (i4)  
Tillsammans med andra sker en påtaglig växt som stärker vårdarna för framtiden.  
 
I döendets akuta fas upplever vårdarna sig starka eftersom de då har flera specialister bredvid 
sig, men efter ett akut dödsfall, där vårdandet har väckt rädsla, kommer tankar och 
reflektioner i ensamhet, där vårdarna ifrågasätter sig själva. ”… var det verkligen bra? (Hur 
tog vi) hand om mamman och allt det där hela liksom, helheten?” (i4) 
 
Vid dödsfall upplevs det viktigt med ”det där eftersnacket” över personalkategorigränser för 
att tillsammans ”känna att man kan gå ur det och känna att, ja, att vi gjorde det bästa vi 
kunde och vi gjorde det på liksom ett professionellt sätt”. (i1) 
 
 
DISKUSSION 
 
Nedan följer en sammanfattning av resultatet innan metod- och resultatdiskussion tar vid. 
I föreliggande studie framkommer det att professionella vårdare, till döende barn på en 
akutvårdsavdelning, upplever en existentiell dimension i sitt vårdande. Lyhördhet, ödmjukhet 
och ett mjukt handlag är beskrivningar på den närvaro som framträder i resultatet. Vårdarna 
beskriver sig själva som mer tillåtande än vanligt både gentemot det döende barnet men även 
gentemot föräldrar och anhöriga. Självkännedom påvisas i vårdarnas mod och strävan efter att 
på ett ärligt sätt stå för sina tillkortakommanden. Att vårdarna känner sig själva både 
förutsätter, och visar sig vara, en följd av upplevelser av den vårdande närvaron. Det 
framträder tydligt att i vårdandet av döende barn är den ensamme vårdaren inte stark utan 
svag. Relationen både till barnet, dess föräldrar, anhöriga och till kollegor hjälper vårdarna till 
personlig och professionell växt men bidrar även, i vissa fall, till att lindra det lidande som 
vårdarna ständigt utsätts för. Vårdarnas lidande uttrycks i form av frustration över 
kunskapsmässiga, strukturella, tids- och miljömässiga omständigheter vilka anses svåra att 
påverka inom den aktuella kontexten. Önskningar om att kunna göra det bättre för det döende 
barnet, utifrån vårdares känsla och kunskap, hindras av faktorer i omgivningen. Vårdarna 
befinner sig ofta mitt i en pågående etisk kamp där kunskap, både beskriven på gott och på 
ont, trängs med djupa empatiska känslor. Slutligen framträder vårdarnas tydliga, bestämda 
uppfattning om den orättvisa som de döende barnen tycks ha drabbats av. Vårdarna försöker 
på olika sätt att försonas med döendets faktum men har trots detta svårt att förlika sig med 
barns döende. 
 
Metoddiskussion 
Syftet med undersökningen har varit att fokusera på professionella vårdares upplevelse och 
erfarenhet av att vårda döende barn på en akutvårdsavdelning. Utifrån detta syfte valdes en 
beskrivande fenomenologisk ansats där strävan var att nå en så öppen hållning som möjligt 
med fokus på att få svar på ”vad”- och ”hur”- frågorna i upplevelsen av vårdandet (Larsson 
Mauleon, 2005).  
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Avseende urvalet bedöms de fyra intervjuerna vara tillräckliga med tanke på 
databearbetningens omfattning. Att det var chefssjuksköterskan på avdelningen som 
kontaktade de intresserade vårdarna gjorde att undertecknad hölls på avstånd vilket både kan 
ses som positivt och negativt. Positivt genom att jag personligen inte kunde påverka 
deltagarnas beslut, negativt genom att jag inte känner till om alla på avdelningen fick samma 
chans till deltagande. I detta sammanhang kan jag bara lita på att mitt brev (bilaga 2), 
angående förfrågan om att delta, spreds till samtliga berörda. Att inklusionskriterierna sträckte 
sig alltifrån vårdare som endast vårdat ett döende barn till vårdare med mångårig erfarenhet, 
uttrycker en önskan om att nå en bred urvalsgrupp avseende upplevelse och erfarenhet vilket 
bidrar till ett innebördsrikt material. Detta har förhoppningsvis även givit en mer rättvis bild 
av verkligheten. 
 
Friheten att själv få anmäla sitt deltagande har sannolikt sållat bort de vårdare som inte vill ha 
med döende barn att göra, vilket innebär att deras röst inte lyfts fram i denna studie. För att 
även kunna nå dessa vårdare och ta del av deras upplevelser och tankar hade kanske en 
anonym livsberättelse tjänat bättre som datainsamlingsmetod.  
Ett annat tänkbart urval hade kunnat vara att även inkludera läkare i den professionella 
vårdarkategorin, vilket kanske hade gett en ytterligare bredd i resultatet men av praktiska skäl 
blev det sjuksköterskor och barnsköterskor som utgjorde underlaget. Att det blev två av varje 
känns som en bra fördelning eftersom dessa yrkeskategorier har olika ansvarsuppgifter, men 
detta utfall är inte något jag påverkade.  
 
Metodvalet anses passande till syftet, men har varit mycket krävande. Som en 
sammanfattning av processens gång tog inledningsvis renskrivningen av intervjuerna mycket 
tid i anspråk men det mest tidskrävande var ändå själva analysen, och då speciellt med tanke 
på de sista analysstegen där utmaningen var att lyfta innebörderna från en konkret, 
beskrivande nivå till en mer abstrakt beskrivning, utan att tolka. Den fenomenologiska 
hållningen i analysen har verkligen frestat på och skulle inte ha kunnat slutföras utan 
handledarens hjälp och vägledning. Handledaren har i detta skede varit ovärderlig. 
 
Mycket av studiens reliabilitet grundar sig på intervjuernas kvalitet. Väl medveten om detta 
har en specifik genomgång genomförts av varje intervju med avsikt att granska hur 
följdfrågorna ställdes i själva intervjusituationerna. Varje passage märktes ut, där det tydligt 
framgick eller fanns tendens till ledande frågor, för att sedan kritiskt granska de svar som 
följde. De svar som tydligt visade på styrning ignorerades i fortlöpande analys medan vissa av 
dessa svar ändå kunde användas tack vare att informanten inte fastnade i ”styrningen” och 
därmed gav innehållet en ny vändning i fortsatta meningar. Här har även handledaren fungerat 
som ett bra bollplank där jag kunnat dubbelkolla och reflektera över kvaliteten på materialet 
innan själva analysen tog vid, allt för att inte slösa tid på att analysera ”dåliga data”. I detta 
sammanhang kan även nämnas att jag genomförde en provintervju med en vuxen person 
angående dennes vårderfarenhet, innan föreliggande studies intervjuer tog vid. Testintervjun 
resulterade i 15 sidor renskrivet material som jag, med hjälp av handledaren, skärskådade 
avseende det fenomenologiska förhållningssättet. Lärdomar drogs utifrån önskan att nå ett så 
innebördsrikt material som möjligt. Detta var en bra start som lade grunden för intervjuerna i 
denna studie. 
 
I valideringen av intervjusituationerna finner jag ingen anledning att misstro de intervjuade 
vårdarnas tillförlitlighet i berättandet. Ett ständigt ifrågasättande av själva meningen i det som 
framkommit och kontroll av informationen har pågått under intervjuernas gång för att i 
möjligaste mån få informanterna att klargöra och förtydliga. I utskriften av varje intervju har 
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jag konsekvent valt att skriva ner intervjuerna så exakt som möjligt, oavsett exempelvis 
talspråk. Detta kan även förklara de stundvis jobbiga citaten som kan upplevas felstavade, 
eller ha tokig ordföljd men detta har varit ett medvetet val eftersom jag inte velat riskera 
förändringar i innebörden. De enda ändringar som har gjorts i citaten är de som är markerade 
med parenteser, oftast med syfte att avidentifiera materialet alternativt för att bidra till en 
fullständig mening. 
 
Studiens validitet tar sin grund i bakgrundens teoretiska genomgång av själva ämnesområdet. 
Läroböcker har använts i kombination med vetenskapliga artiklar eftersom artikelsökningarna 
inte gett speciellt många träffar angående det specifika ämnesområdet. Curtis, Patrick, 
Engelberg, Norris, Asp och Byock (2002) refererar till flera studier som berör döende 
patienters (ej specifikt döende barns) skattning av livskvalitet vid livets slut och samma 
författare har själva studerat familjemedlemmars perspektiv på kvaliteten vid anhörigs döende 
och död, vilket även Mularski, Heine, Osborne, Ganzini och Curtis (2005) har gjort. Dessa 
kvantitativa studier grundar sig dock på vuxna personers död. Föräldrars behov vid och 
erfarenheter av pediatrisk palliativ vård, på onkologiska avdelningar och i hemsjukvård, finns 
beskrivna (James & Johnson, 1997; Vickers & Carlisle, 2000) samt mödrars sorgearbete och 
förväntningar på vårdare efter ett barns död (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & 
Paunonen-Ilmonen, 2002). Tyvärr har inga av dessa studier tydliga kopplingar till pediatriska 
akutvårdsavdelningar och det är därmed svårt att dra några slutsatser från dessa studiers 
resultat i förhållande till denna studie. Jag har även funnit enstaka studier angående syskons 
behov och perspektiv på döendeprocessen (Finke, Birenbaum & Chand, 1994; Nolbris & 
Hellström, 2005), men det går utanför denna studies ramar och kan i detta sammanhang 
endast visa på vikten av att professionella vårdare även är lyhörda för syskons erfarenheter 
och upplevelser och därmed även involverar och informerar dem i vården. Vad gäller 
cancervård så finns mycket skrivet, men här gjorde jag en medveten avgränsning för att inte 
komma bort från akutsjukvårdens perspektiv.  
 
Grundhållningen i denna studies analys har varit en strävan att enbart beskriva det insamlade 
datamaterialets essens utifrån fenomenets innebörder och därmed göra materialet rättvisa 
genom att inte blanda in mina egna värderingar eller teoretiska referensramar. Detta innebär 
att jag i möjligaste mån avstått från att tolka (Giorgi, 1992). Om jag däremot skulle ha valt att 
ställa ”varför-frågor” skulle en hermeneutisk tolkningsmetod varit på sin plats men då hade 
syftet blivit att förklara istället för att beskriva. Även en innehållsanalys hade naturligtvis gått 
för sig, men då hade inte en essentiell beskrivning med dess konstituenter kunnat göras, vilket 
hade gett ett annat resultat. 
Under analysförfarandet beskrev jag att jag färgkodade materialet och att detta var till stor 
nytta. Jag visste helt enkelt inte då, vad jag vet nu och detta var då ett sätt för mig att ta mig 
an min rädsla över att missa något viktigt från någon informant. Detta var helt enkelt en 
osäkerhet från min sida gällande det fenomenologiska förfarandet. Min fråga var: måste alla 
fynd på klusternivå återfinnas hos alla informanter för att vara giltiga? Så här i efterhand har 
jag insett att detta inte är ett krav men jag anser att klustrens generaliserbarhet stärks när 
innebörderna visar sig finnas hos alla informanter. Från klusternivå till de slutliga 
konstituenterna släppte jag denna färgkodning och kunde därmed slappna av med mitt 
material, väl medveten om att alla intervjuer representerades i klustret. 
Resultatets tillförlitlighet, validitet, bör skärskådas eftersom det alltid innebära en risk att 
tillförlitligheten naggas i kanten när ett intervjumaterial bearbetas i flera steg. Det finns även 
en risk att min förförståelse omedvetet smugit sig in, men här har bl.a. handledaren varit till 
god hjälp samt min egen kritiska hållning. Ett gott tecken av resultatet att döma är att jag själv 
som barnsjuksköterska inte skulle kunna komma på det resultat som detta arbete lett fram till, 
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vilket beskriver fenomenet att vårda döende barn på en akutvårdsavdelning. Detta innebär inte 
att resultatet är främmande för mig utan att det snarare har legat dolt, outtalat under ytan, och 
med facit i hand känns det logiskt och självklart när det framträder. Ord som frustration och 
tidsbrist som jag nämner om i min förförståelse, innan mina intervjuer genomfördes, nämns 
även av informanterna men dessa är på intet sätt dominerande i studiens resultat vilket jag 
hade trott de skulle vara. 
 
Resultatdiskussion 
Essensen är delvis skriven i form av en metafor, vilket enligt Kvale (1997) och Sjögren 
(2004) gör att studiens huvudpunkter lättare kan förstås. Med detta sagt är det inte självklart 
att metaforen är lättförståelig vid en första genomläsning. Ett tips kan vara att återigen återgå 
till essensbeskrivningen efter att hela resultatet genomlästs för att erhålla en djupare 
bakgrundsförståelse. 
Eftersom detta är en kvalitativ studie passar det bra att göra en så kallad ”analytisk 
generalisering” (Kvale, 1997, s. 210) av det framkomna resultatet genom att bedöma och 
logiskt argumentera runt resultatets generaliserbarhet.  
 
Begreppet närvaro beskrivs i denna studie som en generös hållning i vårdandet. Att närvaro 
framträder som ”ett dolt, underliggande” element i fenomenet att vårda döende barn, upplevs 
av mig som författare som mer och mer övertygande och mer eller mindre gällande i all vård. 
Vårdarna beskriver en närvaro i vårdsituationen, som jag till en början upplevde svår att 
greppa men ju mer tid som analysen fick, desto tydligare framträdde begreppet närvaro som 
en central del i fenomenet. Från att se begreppen tillfredsställelse, mod och ökad medkänsla 
som separata delar i fenomenet så växte konstituenten närvaro fram som ett samlat, 
överordnat begrepp som inkluderar de tidigare beskrivna begreppen och som tillsammans är 
ett uttryck för närvaro i vårdandet. Ju mer begreppet närvaro visat sig för mig desto mer 
framträder det även direkt eller indirekt i litteratur. Bengtsson (1999, s.22-23, 25) hänvisar till 
Merleau-Ponty (1945) som använder begreppet ”vara till världen” liktydigt med det 
vårdvetenskapliga begreppet livsvärld och skriver om en där-varo vilket innefattas i begreppet 
subjekt och ”levd kropp”. Den levda, subjektiva kroppen har tillgång till världen och befinner 
sig alltid i ett interaktivt förhållande till allt runtomkring. Kan det vara så att det uppstår en 
närvaro när två personers där-varo möts? eller, uppstår det en närvaro när två livsvärldar 
möts?  
Vidare hänvisar Bengtsson (1999) till Schütz (1991) som talar om en social vardagsvärld där 
varje människa har direkt tillgång till varandras liv. Denna relation kan delas upp i en du-
inställning där jag ensidigt är ”medveten om en annan människas tillvaro” och en vi-relation 
där parterna är ”ömsesidigt medvetna om varandra och deltar i varandras liv” (Bengtsson, 
1999, s. 25). Denna vi-relation är snubblande nära denna studies närvarobegrepp. Johansson 
(1999) fortsätter angående intersubjektiviteten och klargör att förutsättningen för att vi ska 
förstå varandra som människor är att vi möts och ”går in i varandras världar” (s. 159).  I 
dialogen skapas då en gemensam grund där parterna blir delar av ”ett ömsesidigt varande” (s. 
160). Denna intersubjektiva kommunikation, som inkluderar tillit, är skör och kan fallera 
genom att någon av parterna väljer att inte vilja möta den andre som subjekt, på ett ömsesidigt 
sätt.  
Även Sarvimäki & Stenbock-Hult (1996, s.97) berör innebörden i begreppet närvaro när de 
talar om ett ”vi-närmande” där de beskriver att vårdare och patient förenas i gemenskap och 
delaktighet. De talar i detta sammanhang om växt genom vårdande för både patient och 
vårdare. Mayeroff (1971, s.10) talar i termer av ”devotion” och ”commitment” och hävdar att 
vårdandet fallerar om tillgivenhet och överlåtelse inte finns där. Han säger: ”devotion is 
shown by my being there” (s. 11). Dahlberg (2002) hävdar att förutsättningen för en god 
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vårdrelation är att vårdare har en önskan om delaktighet i patientens livsvärld men även att 
vårdaren är närvarande i själva mötet och vill lyssna till patientens berättelse. Ordet närvaro 
nämns av Dahlberg et al. (2003, s. 46) i samband med beskrivning av begreppet vårdrelation, 
men utreds ej närmare.  
Denna litteraturgenomgång visar på närliggande begrepp som har med närvaro att göra men 
indikerar även ett behov av en närmare definition av ordet närvaro och dess betydelse i 
vårdsammanhang. Jag anser att detta resultats generaliserbarhet avseende närvaro styrks med 
hjälp av dessa litteraturhänvisningar.  
 
Att självkännedom blir tydlig i denna studie kan ses i ljuset av att vårdarna beskriver sin kamp 
med sig själva samtidigt som det sker en växt i kännedom om sig själv i relationen till 
föräldrar och kollegor. Denna växt visar sig även vara ett resultat av förnyad kunskap och 
erfarenhet. Detta stämmer väl överens med Mayeroffs beskrivning av vårdande (1971) där en 
grundtanke är att avsikten med allt vårdande är att hjälpa någon annan att växa. När ett sant 
vårdande uppstår växer inte bara patienten utan även vårdaren, men det sistnämnda är som ett 
naturligt resultat av att fokus är på den som vårdas. Detta styrks av Dahlbergs resonemang 
(2002) om att växt och utveckling möjliggörs i en god vårdande relation, först hos patienten 
men även hos vårdaren. 
Vikten av att inse sina begränsningar är grundläggande för en kvalitativt god vård. Detta i 
kombination med mod, ärlighet och ödmjukhet gör att situationen blir konstruktiv. En risk 
som föreligger är att ett stort mått av självkännedom kan bli hindrande och fungera som något 
som rättfärdigar passivitet. Detta finner jag glädjande nog inte i denna intervjustudie. 
 
Vad gäller orättvishetskänslor i samband med barn och döende skulle sannolikt svaren bli de 
samma vid en större undersökning. Contro et al. (2004) hänvisar i sin diskussion till fyra 
andra studier som är publicerade mellan 1997 och 2001 och vilka samtliga nämner om att 
många människor anser att barns död anses onaturligt. Generellt sett dristar jag mig till att tro 
att detta är en vanlig uppfattning bland gemene man. Enligt Björklund (2004) är frågan, varför 
barn ska dö, en fråga som finns hos alla runt det döende barnet. Det är en existentiell fråga 
som berör meningen med det som sker. Björklund hävdar att svaret på denna fråga är ”att vi 
inte ska göra något”. Utmaningen och lösningen ”ligger inte i svaret utan i närvaron” (Ibid. 
s. 12). Att modigt stanna kvar i en relation utan att kunna ge svar etablerar ett förtroende, 
vilket i sin tur ger tröst (Ibid.). Det framträder tydligt att döendet upplevs orättvist. 
Följdfrågor som lätt infinner sig i detta läge blir: är döendet orättvist? Och vem har egentligen 
rätt att uttala sig om detta? Är handikappade barn mer ”unnade” att dö i förtid? Eller ligger det 
någon dold värdering i synsättet att det är mer orättvist för vissa barn att dö än för andra? Och 
vad innebär då egentligen förtid? Dessa frågor hör till den etiska diskussionen. 
 
Begreppet lidande har på senare år varit fokus för många vårdvetenskapliga studier där 
patientens lidande beskrivs i många olika former, varibland minst tre inriktningar fastställts. 
Det så kallade livslidandet, sjukdomslidandet och vårdlidandet är kända definitioner inom 
vårdvetenskapen (Arman & Rehnsfeldt, 2006; Dahlberg et al., 2003; Eriksson, 2001; Sjögren, 
2004) och det uttrycks tydligt att det centrala i allt vårdande är att lindra lidande. Att även 
vårdare drabbas av ett lidande beskrivs både av Sjögren (2004) och Wireklint (2006) och kan 
benämnas både som ett yrkesmässigt livslidande och som ett vårdarlidande. Detta lidande 
uttrycks i denna studie i form av frustration och upplevelser av otillräcklighet när vårdarna 
inte känner sig ha full kontroll på situationen. Akutvårdsavdelningens uppdrag och 
organisation visar sig begränsa utrymmet för vårdarnas kunskap, önskningar och drömmar för 
det döende barnet. Mycket i vårdarnas lidande handlar om känslor av otillräcklighet. Vårdarna 
vill mycket men frågan är om kraven, som vårdarna ställer på sig själva, är för höga? Kan det 
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vara så att professionella vårdare, generellt, behöver bli duktigare på att vidtala specialister, 
exempelvis inom själavård? Förutsättningen för att det ska fungera, är att sådan expertis måste 
finnas nära tillgänglig och ha möjlighet att bygga förtroendefulla relationer, precis som de 
professionella vårdarna. 
 
Vad gäller påståendet att ensam är svag så förvånas jag över att kollegor och föräldrar betyder 
så pass mycket för vårdarna som de i denna studie tycks göra. Dahlberg et al. (2003) skiljer på 
den naturligt vårdande relationen och den professionella genom att fastslå att den 
professionella vårdaren förväntas ha ett professionellt förhållningssätt, där kunskap och 
erfarenhet används för att erbjuda patienten ”en absolut närvaro” (Ibid., s.46). Här krävs en 
stor öppenhet från vårdarens sida vilket förutsätter ständig reflektion Att som vårdare ges tid 
till detta genom exempelvis handledning vore önskvärt på varje arbetsplats med hänvisning 
till att det medverkar till vårdares personliga och yrkesmässiga växt men det bidrar även till 
ett bättre och djupare vårdande vilket i första hand kommer patienterna till del men även i hög 
grad gagnar de anhöriga (Bodegård, 1999). Bodegård (1999) förklarar hur lätt det är att de 
egna omedvetna reaktionerna som händer inom vårdaren, vid möte med ett döende barn, får 
styra situationen på bekostnad av patientens behov. Han förespråkar stöd och distanserad 
handledning till vårdare för att identifiera och differentiera vårdares reaktioner från det 
döende barnets och dess familjs reaktioner. Betoning läggs på vikten av att inte bara läkare 
eller vårdavdelning får ansvaret för detta, eftersom de ofta har sin egen sorg att bearbeta, utan 
att någon med god kunskap kommer utifrån. Här ses även eftervård som en viktig del trots att 
de somatiska uppgifterna tagit slut. Även här är ett fortsatt stöd till vårdare väsentligt (Ibid.). 
Efter denna bedömning och argumentering av föreliggande studie anses resultatet till viss del 
vara generaliserbart. 
 
En etisk diskussion 
Ett etiskt dilemma framträder tydligt i resultatet, där vårdarna beskriver hur de ställs inför 
situationen att behöva kompromissa mellan barnets behov och föräldrars behov, kontra 
avdelningens resurser. Det framkommer tydliga slitningar mellan vårdarnas vårdande kunskap 
och de praktiska omständigheterna. 
Tidigare forskning gällande vårdares upplevelser av att vårda döende barn är inte så diger 
utanför hospicevård och vård av döende barn på canceravdelningar. Eftersom barn även dör 
inom akutsjukvården, om än mera sällan, så finns det ett behov av liknande studier för att 
därigenom bidra till vårdares hälsa och välbefinnande mitt i ett livsviktigt arbete. Varje 
vårdare som tar sig an ett döende barn mitt i en stressig omgivning förtjänar all respekt och 
uppmuntran. Jag hoppas att detta arbete kan få bidra med bekräftelse och uppmuntran till 
professionella vårdare på pediatriska akutvårdsavdelningar, och att det, i förlängningen, även 
kan bidra till en förbättring av livet och vården för de döende barnen på våra svenska 
akutvårdsavdelningar. 
Frågorna om människovärde och hur vi ser och avgör vad som är rättvist kontra orättvist, är 
komplicerade och svåra, och behöver ständigt hållas vid liv. Reflektionen över hur vi handlar 
och tänker, fördjupar insikten om, och ödmjukheten inför, livet och döden. 
 
Framtida forskning 
Denna studie visar på behovet av fortsatt forskning bland annat runt närvarobegreppet. Det 
vore intressant att se hur de döende barnen samt föräldrar och nära anhöriga upplever den 
sista levnadstiden på en akutvårdsavdelning. Här skulle det även vara av värde att fokusera på 
hur dessa beskriver begreppet närvaro, samt hur de resonerar kring döendeprocessen. Upplevs 
döendet orättvist även för barnet självt? Vad gäller syskon, hur upplever de vården av sin 
döende bror eller syster? Har de någon känsla av närvaro och vad betyder den i sådana fall? I 
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denna studie framkom inget nämnvärt rörande syskon men för vidare fördjupning om 
syskonens situation finns några studier omnämnda. 
 
Författarens avslutande reflektioner 
Begreppet närvaro är inte till fullo utrett i detta arbete och det var inte heller min intention 
eftersom vårdarna endast skulle beskriva deras upplevelser av att vårda döende barn. Det är 
snarare resultatet som öppnat mina ögon för nya dimensioner i detta vårdande. Jag finner att 
närvaro berör en andlig dimension, svår att konkretisera, men inte desto mindre viktig. Vidare 
studier inom detta område är därför nödvändiga.  
De tre dimensionerna självkännedom, vårdares lidande och ensam är svag berör vårdarens 
personlighet. Detta indikerar att vårdandet av döende barn involverar hela vårdarens 
personlighet och sätter märken för livet. 
Vad gäller döden så anser jag att den är rättvis, så till vida att alla människor drabbas förr eller 
senare, men i denna intervjustudie kommer det tydligt fram att döendets olika former och dess 
ofrånkomliga nedbrytningsprocess upplevs orättvis av de intervjuade vårdarna. I detta 
sammanhang kommer jag osökt att tänka på en sång som jag brukar sjunga, där refrängen går: 
”Livet är inte rättvist men Gud är god” (Utbult, 1993). Detta uttrycker livets existentiella 
gåta. 
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           Bilaga 1 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete    
           

Karlskrona 060224 

 
Informationsbrev till sektionschef 
 
Hej!  

Jag heter Lovisa Furingsten och är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i hälso- 
och sjukvård för barn och ungdom. Just nu jobbar jag som lärare på högskolan i 
Karlskrona/Blekinge i sjuksköterskeutbildningen och håller samtidigt på med en 
magisteruppsats i vårdvetenskap vid Växjö Universitet (Institutionen för vårdvetenskap och 
socialt arbete). Ämnet för min studie är vårdares upplevelser av att vårda ett döende barn på 
en akutvårdsavdelning.  

För att kunna genomföra denna studie behöver jag intervjua 3 - 5 vårdare som under de 
senaste åren har vårdat ett eller flera döende barn på en pediatrisk akutvårdsavdelning. 
 

Under intervjun kommer jag att ställa öppna frågor som berör hur vårdaren upplevde själva 
vårdsituationen. 

Jag önskar att både svårigheter och möjligheter kommer att belysas och min förhoppning är 
att det sammanlagda resultatet ska berika den framtida vården och samtidigt bekräfta både de 
vårdare som deltar i studien och andra vårdare. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet är helt frivilligt.  
 
 
Jag behöver ett skriftligt godkännande från dig som sektionschef för att kunna genomföra 
studien. 
 
 
Vid frågor går det mycket bra att kontakta mig! 
 
Vänliga hälsningar, 
Lovisa Furingsten. 
 
Tel. arb. 0455-38 54 09 
Mobil 073-500 41 61 
E-post lfu@bth.se 
 
 
 

Ansökan beviljas / avslås 
 
 
....................................................................................... 
Underskrift & datum 

 
Min handledare heter 
Reet Sjögren. 
Universitetslektor på  
IVOSA, Växjö Universitet. 
e-mail: reet.sjogren@sll.se 
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Hej!       

Vill du vara med i en intervjustudie? 

 

Jag söker 3 – 5 vårdare som vårdat döende barn på en pediatrisk akutvårdsavdelning. 

Kriterier för urvalet är att Du ska ha haft ett kontinuerligt ansvar (2 eller flera arbetspass i 
följd) för vården av ett eller flera döende barn på Avd.X under den senaste fem-årsperioden. 
Du är undersköterska, barnsköterska, sjuksköterska eller barnsjuksköterska. Du arbetar nu 
heltid/deltid/är barnledig… 
 
Tillåtelse att genomföra denna studie har givits av sektionschef Yyyy Yyyyyyy. 
Chefssjuksköterska Xxxx Xxxxxx har lovat att bistå med ett avskilt rum där intervjuerna kan 
ske i anslutning till avdelningen alternativt om du hellre önskar genomföra intervjun på en 
lugn och avslappnad plats som Du själv ger förslag på.  
Till Dig som uppfyller kriterierna och som önskar delta, har chefsjuksköterska Xxxx Xxxxxx 
ett utförligare informationsbrev! 
 
 
Med vänlig hälsning Lovisa Furingsten. 
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Informationsbrev till dig som vårdat ett döende barn 
 

Hej!  

Jag heter Lovisa Furingsten och är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i hälso- 
och sjukvård för barn och ungdom. Just nu jobbar jag som lärare på högskolan i Karlskrona, 
Blekinge, i sjuksköterskeutbildningen och håller samtidigt på med en magisteruppsats vid 
Växjö Universitet (Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete). Ämnet för min studie 
är vårdares upplevelser av att vårda ett döende barn på en akutvårdsavdelning.  

Genom avdelningsledningens försorg har jag fått kontakt med Dig, eftersom Du har vårdat ett 
döende barn på en akutvårdsavdelning. Du är en vårdare som bär på unika upplevelser och 
specifika erfarenheter och Du erbjuds nu möjlighet att delta i en intervjustudie där Du delar 
med Dig av just Dina upplevelser av hur det är att vårda ett barn i livets slutskede på en 
pediatrisk akutvårdsavdelning.  

Själva intervjusamtalet kommer att spelas in på band, där jag inledningsvis kommer att ställa 
en öppen fråga om hur Du, som vårdare, upplevde/upplever situationen att vårda ett döende 
barn på en pediatrisk akutvårdsavdelning. 

Jag vill att Du både belyser eventuella svårigheter och möjligheter i samband med själva 
vårdandet av barn i livets slutskede. Du kan gärna beskriva en konkret vårdsituation.  

Min förhoppning är att det sammanlagda resultatet av denna studie ska berika den framtida 
vården och samtidigt bekräfta Dig som vårdare. 

Din berättelse kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att den kommer att 
avidentifieras. Detta innebär att det i den kommande resultatbeskrivningen, vid citering, inte 
ska kunna gå att härleda något svar till dig som enskild person, ej heller till någon patient eller 
anhörig som du nämner om under samtalet, eller till din arbetsplats. Ditt deltagande är helt 
frivilligt och Du kan när som helst, under studiens gång avbryta din medverkan utan närmare 
förklaring. Detta kallas för informerat samtycke och gäller under hela projektet. Du kommer i 
samband med intervjun att få skriva under ett formellt samtycke som intygar det nyss nämnda. 

Efter avslutat studiearbete erbjuds du att ta del av uppsatsens resultat.  
 
Kontakta mig via telefon eller e-post så bokar vi in tid och plats för intervju. Själva intervjun 
beräknas ta cirka 60 minuter. 

 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar,  

Lovisa Furingsten.     

Telefon 073-500 41 61  

E-post: lfu@bth.se  

    

 
Handledaren för studien 
heter Reet Sjögren och är 
Universitetslektor. 
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Formellt samtycke     

 

Genom att underteckna detta dokument ger du formellt samtycke till att delta i denna studie 
som handlar om vårdares upplevelser av att vårda ett döende barn på en pediatrisk 
akutvårdsavdelning. 

 

Du som vårdare måste godkänna dessa punkter innan deltagande är möjligt. 

 

• Härmed intygas att jag tagit del av informationen angående denna studie 

• Jag godkänner de premisser som delgivits mig och ger, utifrån detta, mitt samtycke till 
att delta 

• Jag är helt medveten om att jag, när som helst kan avbryta mitt deltagande och att jag 
då inte är skyldig att ge någon förklaring till bakomliggande orsak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------  -------------------------------------------- 

Ort och datum   Underskrift och namnförtydligande 
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Intervjuguide    
 
 
Öppningsfras: 
 

• Jag vill att du berättar om dina tankar om och upplevelser av att vårda ett döende barn. 
 
 
 
Följdfrågor och uppmaningar: 
 
- Berätta mer! 
 
- Hur var det? 
 
- Hur tänkte du då? 
 
- Vad kände du i det sammanhanget? 
 
- Hur kände du dig? 
 
- Vad gjorde du? 
 
- Kan du utveckla… 
 
- Hur menar du? 
 
- Ge ett exempel! 
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Min förförståelse      

Jag som skriver denna uppsats har själv vårdat barn i livets slutskede tillsammans med deras 

föräldrar och övrig vårdpersonal på en akutvårdsavdelning. Mina fördomar/förkunskaper 

inom detta ämne är, bland annat, att: 

• vårdare upplever brist på tid för de anhöriga/föräldrarna/familjen 

• akutvårdspersonal är tämligen okunniga i palliativ vård 

• vårdare känner stress i den pressade situationen att vårda ett döende barn samtidigt 

som avdelningen har öppet intag för nya barn under dygnets alla timmar 

  
 


