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Abstrakt 
 
Bakgrund: Vård av barn i livets slutskede och deras föräldrar innefattar att försöka se både 
barnet och föräldrarnas behov och som sjuksköterska bemöta dessa. Syfte: Syftet är att 
utifrån aktuell forskning beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda till barn i livets 
slutskede och till deras föräldrar. Metod: Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie 
på kvalitativa studier. Sökningarna utfördes i PubMed, Cinahl och PsychINFO. Sex artiklar 
inkluderades efter kvalitetsgranskning och analyserades med innehållsanalys. Resultat: 
Sjuksköterskorna upplever att det är emotionellt påfrestande men också givande och 
bekräftande att vårda till barn i livets slutskede. Sjuksköterskornas erfarenhet är att barnens 
existentiella frågor är svåra att bemöta. Samtidigt anser de att organisatoriska faktorer 
försvårar och upptar tid och resurser från patientarbetet. Copinstrategier var något 
sjuksköterskorna använde sig av eller som saknades för att klara av arbetet. Slutsats: 
Sjuksköterskor erfar svårighet att svara på barns frågor om döden och inte engagera sig för 
mycket emotionellt. Det professionella förhållningssättet var något som var problematiskt att 
upprätthålla vid vård av barn i livets slutskede. Brist på resurser och tid genererade att de 
kände en oförmåga att lindra barnens psykiska och fysiska lidande och föräldrarnas sorg. 
Sjuksköterska har behov informella och formella strategier för att klara av att vårda barn i 
livets slutskede och deras föräldrar. 
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INLEDNING 
Vetskapen om att det är en begränsad tid kvar att leva utesluter inte människan från att vilja 

existera och ta del av mänskliga relationer. Att vara döende innebär samtidigt att en människa 

blir mer sårbar och beroende av sina medmänniskor, både av familjen och professionella 

vårdare. Oavsett hur hjälplös och svag den döende är, bör den bli behandlad med samma 

respekt som en människa som har livet framför sig. För att kunna visa omsorg och vårda 

människor i livets slutskede krävs både insikt, kunskap, praktiska färdigheter, närvaro och 

lojalitet. Detta gäller även när sjuksköterskan vårdar barn i livet slutskede och deras föräldrar 

(Christoffersen & Gamborg, 1997).  

 

Palliativ vård 
Palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienten och dennes familj när kurativ 

behandling inte längre är möjlig. Enligt World Health Organizations (WHO) föreskrifter ska 

denna vård ge lättnad från smärta och andra symtom, bekräfta livet och ta hänsyn till att 

döden är något naturligt. Samtidigt avser den palliativa vården vare sig att snabba på eller 

fördröja döden. Palliativ vård ska integrera psykologiska och andliga aspekter, erbjuda hjälp 

och stöd så att patienten kan leva ett aktivt liv fram till sin död samt erbjuda hjälp och stöd till 

familjen att klara patientens sjukdomstid och deras egen förlust. Vården ges av vårdteam och 

uppmärksamheten skall riktas mot patienten och familjens behov. Det är möjligt att ge 

palliativ vård tidigt i sjukdomsförloppet. Vården kan ges som komplement till andra 

utredningar och behandlingar som har som avsikt att förlänga livet (WHO, 2009). 

Palliativ vård för barn 
Palliativ vård för barn definieras som en aktiv vård av barnets kropp, medvetande och själ 

samt innefattar att ge familjen stöd och hjälp. Palliativ vård bör påbörjas när sjukdomen är 

diagnostiserad och bör fortsätta oavsett om barnet får behandling riktad mot sjukdomen eller 

inte. Vårdpersonal bör uppmärksamma och lindra ett barns fysiska, psykiska och sociala 

smärta. Palliativ vård kräver en bred multidisciplinär linje. Med detta menas att läkare, 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i samråd med föräldrar, använder sig av samhällets 
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resurser för att vården skall kunna optimeras även om resurserna kan vara begränsade. 

Palliativ vård kan tillhandahållas på sjukhus, i hemmet eller där det passar barnet och dennes 

vårdare. Palliativ vård för barn är nära relaterad till den generella definitionen av palliativ 

vård (WHO, 2009). 

Palliativ vård och vård i livets slutskede 
Palliativ vård består vanligen av två faser, den tidiga fasen och den sena fasen. Den tidiga 

fasen innefattar tiden från att diagnosen har ställts, om att det inte finns någon behandling för 

att bli botad, tills barnet försämras till den grad att den kräver vård i livets slutskede. Barnet 

kan befinna sig flera år i den tidiga fasen. Den senare fasen benämns vård i livets slutskede 

och kan innefatta några månader eller veckor av barnets tid kvar i livet. Det som 

sammanbinder de båda faserna är symtom som ångest, nedstämdhet, smärta, illamående och 

orkeslöshet (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2001). Det som skiljer faserna åt är att i 

livets slutskede har barnet särskilda behov som sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på. 

Dessa behov kan vara att undanröja och mildra kroppsliga besvär samt att ge ett gott 

psykologiskt omhändertagande av barnet och föräldrarna. Ett viktigt mål med vård i livets 

slutskede är att se till att, barn, föräldrar och vårdpersonal är eniga i målsättningen med 

vården (Birgegård & Glimelius, 1991).     

Lidande 
Lidande kan ha många olika ursprung. Det kan komma av att en person blir utsatt för något 

negativt eller ont som stör personen, eller något som hon eller han inte kan styra över och 

måste leva med. Det kan också vara ett behov eller en brist som uttrycker sig som ett lidande. 

Lidande som i medlidande innebär att lida med någon annan. Om sjuksköterskan ska kunna 

vårda sina patienter måste hon eller han ha modet att känna medlidande med patienten. Att 

känna medlidande innebär att kunna sätta sig in i patientens situation, att vilja lindra och 

dämpa patientens lidande och smärta utan någon egen vinning och att osjälviskt hjälpa 

patienten i sin situation. Smärtan i sig är inte lidande utan snarare en del utav lidandet. För 

patienten är det inte säkert att det är smärtan som är lidandet utan det kan vara en rad olika 

saker. Det kan exempelvis vara ett lidande att se sina familjemedlemmar ledsna eller i sorg. 
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Det kan också vara att utseendet förändras vilket kan medföra att patienten har svårt att 

identifiera med sig själv. Det kan även vara ett lidande för patienten att ha vetskapen om att 

inte kunna gå igen eller att patienten inte kommer att överleva och därmed inte kunna 

uppleva fler saker i sitt liv. Förändringar i patientens privatliv till följd av sjukdom kan 

innebära lidande (Eriksson, 2003).  

 

Hur barn uppfattar döden utifrån olika åldrar    
När barn får en diagnos som ger dem ett förkortat liv kan det komma som en chock och de 

tror ofta att de har blivit fel diagnostiserade. Ilska, gråt, tysthet, aggressivitet och rädsla är 

några av barns reaktioner. Allt eftersom kan de bli medvetna om den situation som de 

befinner sig i. Under pågående behandling kan barnen sakna sina aktiviteter och vänner. Om 

deras utseende har ändrats under sjukdomstiden kan en motvilja att träffa sina vänner infinna 

sig och de kan isolera sig från omvärlden (Enskär, 1999). Under denna tid behöver barnen 

stöd och föräldrarna är de viktigaste personerna. Även vårdpersonal, kamrater och personer 

som de lär känna som har liknande problem och upplevelser är viktiga (Enskär, 2000).  

 

Barn i åldern två till fem börjar utveckla en intellektuell förståelse för döden. De befinner sig 

i ett liv fullt av spänning och upplevelser men förr eller senare blir de bekanta med att 

rörelser upphör. Dessa upplevelser förknippar barnen med att döden är något ickeaktivt eller 

någonting som är trasigt. I den här åldern ser barnen döden som ett mysterium som bryter ner 

livet. Barnen börjar förstå att vuxna kallar detta döden och i detta stadium börjar barns 

föreställningar om döden att utvecklas och de vill ofta ha svar på sina existentiella frågor av 

föräldrarna. I den senare delen av förskoleåldern kan de förstå att födelsen är början på livet 

och döden är slutet, men barnen vill inte acceptera detta och hoppas på att något måste ha 

funnits före födelsen och att leva efter döden bör vara möjligt (Hagelin & Edwinsson-

Månsson, 2008). Barn i skolåldern lär sig läsa, skriva och det öppnar nya världar vilket 

medför att deras tänkesätt förändras (Hagelin & Edwinsson-Månsson, 2008). I denna ålder 

kan barn klara av att förstå konkreta förklaringar, förmedla tankar och känslor genom 

illustration (Arnold & Boggs, 2003). De börjar tänka mer abstrakt och logiskt och kan koppla 
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ihop tankarna med den kunskap de lär sig. Barnen vill inte tro på att döden är slutet och att 

kroppens alla vitala funktioner upphör fungera. Kunskapen som barnen tar in leder till att de 

börjar förändra sin syn på döden och barn i åtta till tio års ålder börjar bli medvetna om att 

alla kommer gå döden till mötes och att ingen slipper undan. Denna insikt kan leda till 

dödsångest som kan ta sig uttryck allt ifrån obestämd ängslan till panikartad skräck (Hagelin 

& Edwinsson-Månsson, 2008). Under tonårstiden befinner sig barnets känslor ständigt i 

turbulens och många ungdomar befinner sig i en existentiell krisperiod. Under krisen är 

grubbel, förvirring, tvivel och hopplöshet vanligt förekommande. Tiden fylls av starka 

känslor, emotionella spänningar, intellektuell skärpa, stark livsvilja och förmåga till 

engagemang. Tonåringar försöker finna sin inställning till livet och döden samt ökar 

självinsikten om att de kommer dö (Hagelin & Edwinsson-Månsson, 2008). De existentiella 

frågorna barn i tonårsåldern kan bära på har sin grund i det som händer runt dem och rädslan 

för att dö kan visa sig (Björklund, 2000). 

Hur sjuksköterskor bör bemöta barn i livets slutskede 
När det gäller omvårdnad av barn i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskor förstår 

barns beteende och möter barn på deras nivå samt använder ett språk som barn förstår 

(Björklund, 2000). Att förstå barns behov och de svårigheter barn har att beskriva sina tankar 

och känslor med, hänger samman med barns kognitiva förmåga, i relation till den ålder de 

befinner sig i. Barn har även vissa begränsningar när det gäller livserfarenhet och förmåga att 

tolka intryck och ord (Arnold & Boggs, 2003). I en mellanmänsklig relation mellan 

sjuksköterskor och barn samt deras föräldrar måste sjuksköterskor kunna bemöta reaktioner 

och beteenden som kan uppkomma hos barn eller såväl som hos deras föräldrar eftersom det 

kan underlätta vårdtiden (Kreuger, Turup & Öijen, 2000). Sjuksköterskor som möter barn 

utifrån den ålder de befinner sig i bidrar till att barnen får det lättare att lita på dessa 

sjuksköterskor vilket underlättar den fortsatta vården (Miall, Rudolf & Levene, 2004). 

Sjuksköterskor kan också försöka bli vän med barnet för att få det att medverka så mycket 

som möjligt. Vilket kan stärka förtroendet mellan sjuksköterskorna, barnet och föräldrarna. 

Sjuksköterskor bör utföra omvårdnadsåtgärder på ett enkelt och smärtfritt sätt för att minska 

barnets rädsla för sjukvården (Kreuger, Turup & Öijen, 2000). Sjuksköterskor kan få barn att 
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medverka i behandlingar, undersökningar eller omvårdnadsåtgärder genom lek och fantasi. 

Det kan underlätta ett oroligt barns tankar och känslor inför undersökningar eller 

behandlingar. Att leka efteråt är viktigt för att bearbeta upplevelserna som barnet får i 

samband med undersökningar, behandlingar och omvårdnadsåtgärder (Enskär, 1999).  

 

Omvårdnad till föräldrar med barn som befinner sig i livets slutskede 
När ett barn drabbas av en svår sjukdom påverkas föräldrarna emotionellt och socialt. Tanken 

att deras barn kommer dö är svår att släppa, känslor som maktlöshet och meningslöshet fyller 

deras vardag (Dovelius, 2000). Att få beskedet om att ens eget barn har en begränsad tid kvar 

att leva kommer ofta som en chock. Känslor som ilska, förnekelse och tvivel om barnets 

sjukdom kan bli en följd av detta. Föräldrar känner en skiftande känsla mellan hopp och 

förtvivlan under barnet sjukdomstid och kan känna vanmakt över att se sitt barn lida och att 

inte kunna hjälpa det. Under denna tid har föräldrarna samtidigt en central roll då beslut är 

tvungna att fastställas gällande behandling. De måste också informera närstående och vänner 

om familjens nuvarande situation. Det krävs även av föräldrarna ett övervägande av hur 

mycket de orkar arbeta i förhållande till deras situation (Enskär, 1999).  

 

Det är viktigt att ge upprepad information till både barn och föräldrar om biverkningar innan 

t.ex. smärtlindring ges då detta är betydelsefullt för förtroendet mellan sjuksköterskor, barn 

och föräldrar (Enskär, 1999; Kreuger, Turup & Öijen, 2000). Sjuksköterskor kan genom 

samtal med föräldrarna få en överblick över hur mycket varje förälder vill vara involverad i 

och utföra vissa omvårdnadsåtgärder, vilket bör uppmuntras och tillåtas (Enskär, 1999). 

Föräldrarna försöker förstå och söka information kring den svåra sjukdomen vilket även 

fungerar som en copingstrategi. Sjuksköterskor inom vård i livets slutskede bör ha en god 

kommunikativ förmåga, föräldrarna behöver bli bekräftade, få individuellt anpassad 

information och få hjälp att se möjligheter till att minska lidandet hos barnet (Friedrichsen, 

2005). Det är viktigt att sjuksköterskor tar sig tid att lyssna på föräldrarna, visar närvaro med 

sitt kroppsspråk, ger förklaringar när de inte förstår och ger utrymme för att visa känslor 

(Enskär, 1999).  
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Sjusköterskans roll inom omvårdnad 
Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor skall sjuksköterskan i sin profession vara: 

en person som tack vare sin utbildning skall klara av mänskliga problem utan att känna sig 

hotad, inte tappa kontrollen över sina egna emotionella reaktioner, skall klara av svåra 

situationer genom att visa medmänsklighet och inte låta sina känslor ta över då det kan leda 

till handlingsförlamning (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I sjuksköterskans profession ingår det att ge en god vård, främja livskvalitet och lindra 

lidande på lika villkor för alla människor. Vården ska ges med respekt för människans 

autonomi och integritet samt att alla ska behandlas lika. Vård och behandling skall på ett 

tryggt och säkert sätt ges till patienten (SFS, 1982:763). För att en mellanmänsklig relation 

skall uppstå mellan sjuksköterskor och patienter krävs det att sjuksköterskor kan se 

människan framför sig, genom att se till den enskilde individen. När kontakt skapas måste 

sjuksköterskor möta patienterna med respekt, engagemang och empati. Ska sjuksköterskor 

kunna göra det krävs förmågor att kunna uppvisa medmänsklig värme, aktivt lyssnande och 

koncentration (Jahren-Kristofferssen, 2002). Enligt Arnold och Boggs (2003) anses det 

viktigt för sjuksköterskor att se den unika individen innan det fattas beslut att utföra specifika 

omvårdnadsåtgärder. Det är även viktigt att kunna se patientens tillstånd i relation till den 

kulturella, utvecklingsmässiga, fysiska och psykosociala miljön. Sjuksköterskor måste ha 

förmåga att lindra smärta och andra svåra symtom, men på ett sätt så att inte barnets integritet 

och autonomi skadas. De ska kunna arbeta i team med bland annat läkare, undersköterskor 

och arbetsterapeuter, vara kommunikativt kompetenta med barn, föräldrar och det övriga 

teamet för att på bästa sätt främja barnets livskvalitet ända till slutet (SOU, 2001). 

Sjuksköterskors situation inom palliativ vård  
Enligt Faulkner och Macguire (1994) står svårt sjuka människor öga mot öga med sin egen 

dödlighet och tankar som vad händer efter döden kan bli centrala. Denna existentiella oro 

överförs ibland till sjuksköterskor, vilket bidrar till att även de börjar fundera över frågor 
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gällande livet och döden. Sjuksköterskor som arbetar med barn i livets slutskede och deras 

föräldrar kan känna sorg och vanmakt när ett barn ska dö (Björklund, 2000). Det är krävande 

och utmanande för sjuksköterskor att börja arbeta inom den palliativa vården och 

sjuksköterskorna går igenom två stadier. Första stadiet är det uppgiftsorienterade stadiet, där 

fokus läggs på teknisk utrustning och rutiner, medan det andra stadiet är att lära sig hantera 

den känslomässiga delen av arbetet. För sjuksköterskor som ständigt möts av svår sjukdom, 

sorg, kriser och död kan det uppkomma känslor som är svåra att hantera. Framförallt är det 

viktigt att inte förtränga de känslor som uppkommer, utan våga möta dem, arbeta med sig 

själv och sina egna tankar om döden. Efter ett år inom palliativ vård av barn har huvuddelen 

av personalen lärt sig att hantera sin ångest och tankar kring döden. Efter drygt två år 

utvecklas en professionalism för arbetet och det börjar oftast kännas viktigt att utveckla den 

teoretiska kunskapen. För att mogna som sjuksköterska inom palliativ vård av barn krävs 

även en känslomässig utveckling, vilket kan ske genom konfronteras med svårt sjuka barn 

och deras situation, men framförallt med ens egna tankar kring döden (Friedrichsen, 2005). 

Det är även viktigt att sjuksköterskor känner stöd och uppskattning från ledningen för att orka 

vårda svårt sjuka barn (Henratty & Higginson, 1997).  

 
Problemformulering 
Det kan vara svårt för sjuksköterskor att vårda barn i livets slutskede och deras föräldrar. 

Detta är den sista vårdformen människor möter som drabbats av en sjukdom som inte går att 

bota. Vården som ges är en aktiv helhetsvård innehållande kontroll och lindring av smärta 

och andra symtom, men också patientens psykologiska, sociala och existentiella behov. I den 

palliativa vården ingår även att se och möta familjen och deras bekymmer (SOU, 2001). Vård 

i livets slutskede för barn och vuxna har liknande mål och riktlinjer, dock kan barns död ses 

som något mer orättvist. I Sverige ses äldre människors bortgång som mer accepterad än 

barns. När barn avlider skapar det stor sorg, förtvivlan och lidande hos föräldrarna 

(Ludvigsson, 2005). Det kan för både barnet, föräldrarna och sjuksköterskorna vara 

problematiskt att befinna sig i en palliativ vårdkontext. För barnet är det viktigt med stöd och 

lindrande av dess lidande och symtom för att befrämja livskvaliteten. För föräldrarna handlar 
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det om att få stöd och möjlighet att ventilera tankar, känslor och få chans att påbörja 

sorgarbetet. Sjuksköterskor ska utföra omvårdnadsåtgärder så att barnet och dess föräldrar 

kan få den hjälp som behövs. Det ger i sin tur sjuksköterskor bekräftelse på att de är behövda 

och att arbetet är meningsfullt. Om sjuksköterskorna brister i sin förmåga att utföra 

omvårdnadsåtgärder för att öka livskvaliteten kan det leda till större lidande hos både barn, 

föräldrar och sjuksköterskor (Beck-Friis & Strang, 2005). Av dessa anledningar är det viktigt 

att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede, för att öka 

kunskapen om att möta och stödja svårt sjuka barn i livets slutskede och deras föräldrar.  

SYFTE 
Syftet är att utifrån aktuell forskning beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i 

livets slutskede och deras föräldrar. 

METOD 
Studien är en systematisk litteraturstudie, vilket betyder att systematiskt söka, kritiskt granska 

samt sammanställa litteratur inom ett problemområde som har valts. Syftet med en 

litteraturstudie är att samla in data från studier som redan finns inom ett valt ämne. Utifrån 

det insamlade materialet, som sammanställs och analyseras, kan det skapas underlag som kan 

användas för beslutsfattande inom klinisk verksamhet, samt öka kunskap och förståelse inom 

det valda ämnet. Urvalsprocessen utförs i sex olika steg. I steg ett identifieras ett 

intresseområde och relevanta sökord tas fram. Vidare innefattar steg två att urvalskriterier 

bestäms. I steg tre genomförs sökningar i lämpliga databaser. Steg fyra innefattar att söka 

efter ej publicerade artiklar för att finna pågående forskning till litteraturstudien. I steg fem 

läses relevanta titlar och abstrakt och ett första urval görs, och i steg sex läses alla artiklar 

igenom och kvalitetsgranskning genomförs (Forsberg & Wengström, 2003).  

Urvalskriterier  
I studien inkluderades vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan första Januari 1999 

och femte Februari 2009 och skrivna på engelska. Författarna valde att endast inkludera 

studier av kvalitativ ansats. Artiklarna skulle innefatta sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn i livets slutskede, i åldrarna från 2 till 18 år och ha ett omvårdnadsfokus.  
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Datainsamling 
Sökningar genomfördes i PubMed, Cinahl och PsychINFO med motiveringen att dessa 

informationskällor kan antas ha högst relevans inom omvårdnadsområdet. 

Litteratursökningen inleddes med fritextsökningar med ett antal ord som hade relevans för 

syftet; PALLIATIVE CARE, PEADIATRIC, HOSPICE, TERMINILLY ILL, HEALTH 

PERSONNEL ATTITUDE, NURSE, EXPERIENCE, CARING, HOSPICE CARE, DEATH, 

ATTITUDE TO DEATH och CHILD. Sökorden gav antingen irrelevanta eller för snäva 

träffar. Sökorden som då användes var PALLIATIVE CARE, PEDIATRICS, HOSPICE, 

TERMINILLY ILL och HEALTH PERSONNEL ATTITUDE. Alla sökorden användes som 

ämnesord och kombinerades med booleska termerna AND och OR vilket gav relevanta 

träffar. I databasen PsychINFO fick författarna ändra ordet ATTITUDE OF HEALTH 

PERSONNEL till HEALTH PERSONNEL ATTITUDE. Sökningarna som gav bäst resultat i 

samtliga databaser var när fyra av de fem sökorden som användes kombinerades. 

Begränsningar användes i de olika databaserna, i PubMed och Cinahl användes 

begränsningen all child. I PsychINFO begränsades sökningen till publiceringar från år 1999 

till 2009 (Se tabell I, II, III). När sökningarna understeg 300 träffar lästes alla titlar. Vid de 

titlar som tycktes vara relevanta för syftet gick författarna vidare och läste abstrakten. Om 

abstraktet stämde överens med syftet lästes artikeln i fulltext. Sammanlagt lästes 494 titlar, 42 

abstrakt samt 19 artiklar. Av de 19 lästa artiklarna valdes sex artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. Medan de övriga 13 artiklarna exkluderades för att det inte stämde med 

studiens syfte. 
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Tabell I. Sökning utförd i PubMed 2009-02-05 

PubMed Träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa artiklar Utvalda 

#1 Palliative care 14360     
#2 Hospice care 2405     
#3 Terminally ill 2045     
#4 Attitude of health personell 43020     
#5 Pediatrics 24404     
      
#1 AND #3 349     
#1 AND #3 AND #5 1 1 1   
#3 AND #5 3 3 3   
#1 AND #5 89 89    
#3 AND #4 66 66    
#1 OR #2 OR #3 AND #4 596     
#1 OR #2 OR #3 AND #4* 37 37 12 5 2**  
Totalt 87375 196 16 5 2** 
* Begränsningar: All child, ** Artikel nr: 1 och 2 (se bilaga 2)  

 

Tabell II. Sökning utförd i Cinahl. 2009-02-05. 

Cinahl Träffar Lästa titlar Lästa  
Abstrakt 

Lästa artiklar           Utvalda 

#1 Palliative care 9665     
#2 Hospice care 1404     
#3 Terminally ill 4655     
#4 Attitude of health personell 29489     
#5 Pediatrics 1492     
      
#2 OR #3 OR #1 AND #4 AND#5 3 3    
#1 OR #2 OR #3 14109     
#1 OR #2 OR #3 AND #4 794     
#1 OR #2 OR #3 AND #4* 49 49 8 3 3** 
Totalt           60168 52 8 3 3** 
*Begränsning: All child, ** Artikel nr: 4, 5 och 6 (se bilaga 2) 
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Tabell III. Sökning utförd i Psychinfo 2009-02-05 

PsychInfo Träffar Lästa titlar Lästa  
Abstrakt 

Lästa artiklar            Utvalda 

#1 Palliative care 6856     
#2 Hospice care 1546     
#3 Terminally ill 3187     
#4 Health personal attitude 8607     
#5 Pediatrics 6856     
      
#1 OR #2 OR #3 6777     
#1 OR #2 OR #3 AND #4 363     
#1 OR #2 OR #3 AND #4 * 246 246 18 11 1** 
Totalt 34438 246 18 11       1** 
*Begränsning 1999-2009, ** Artikel nr: 3 (se bilaga 2) 

Kvalitetsgranskning 
Granskningsförfarandet genomfördes med Willman och Stoltz (2003) granskningsmall 

(bilaga 1). Granskningen genomfördes först enskilt av båda författarna och sedan gemensamt. 

I bedömningen användes bedömningsgraderna låg, medel och hög. Den kvalitativa 

bedömningsmallen bestod av 13 frågor som kunde besvaras med Ja, Nej eller Vet ej. För att 

kunna bedöma artiklarna infördes ett poängsystem Ja = 2 poäng, Nej = 0 poäng och Vet ej = 

0 poäng. Vet ej gav 0 för att det inte gick att definiera om frågan i granskningsmallen var 

utförd eller ej. Artiklar som fick 0-59% ansågs ha låg kvallitet, 60-79% medel, 80-100% 

skattades som hög. Artiklarna som inkluderades höll medel och hög kvalitet i studien. Fem 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet och en artikel bedömdes ha medelkvalitet. De artiklar som 

valdes ut och granskades med hjälp av granskningsmallen presenteras i artikelmatrisen. Efter 

granskningen återstod det sex artiklar som har inkluderats i denna litteraturstudie.  

Analys 
Meningen med att göra en dataanalys är att lyfta fram det viktiga som är relevant till studiens 

syfte. När den insamlade data analyserades och sammanställdes gjordes det med inspiration 

från innehållsanalys beskrivningen i Forsberg och Wengström (2003). Inledningsvis i 

analysen läste författarna enskilt artiklar upprepade gånger. Det som stämde överrens med 

syftet markerades. Sedan diskuterades och jämfördes det som ansågs vara av relevans för 
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studiens syfte, detta för att uppnå en klarhet av artiklarnas innehåll. Därefter översattes och 

diskuterades det som markerats i artiklarnas resultat. Av den markerade texten skrevs 

relevanta textenheter ner för att få en överblick av artiklarnas resultat. Genom att kategorisera 

textenheterna i resultaten växte kategorier fram. Dessa var: I) Sjusköterskans erfarenheter av 

känslor som uppkommer av att vårda barn i livets slutskede, II) Sjuksköterskornas 

erfarenheter av organisatoriska faktorer som påverkar vården av barn i livets slutskede och 

deras föräldrar, III) Sjuksköterskornas erfarenheter av faktorer som kan underlätta vården av 

barn i livets slutskede och deras föräldrar. Författarna gick ytterliggare en gång igenom 

artiklarnas resultat med syftet att kontrollera analysarbetet. Dock framkom inte några nya 

textenheter efter denna genomgång. 

Forskningsetiskt övervägande 
Ett etiskt övervägande har gjorts gällande urval och presentation av resultatet utifrån 

rekommendationer från Forsberg och Wengström (2006). Artiklarna som inkluderats är 

godkända av etisk kommitté eller omfattar de noggranna etiska överväganden. Alla artiklar 

som används i litteraturstudien har redovisats och samtliga resultat har presenteras oavsett om 

det stöder våra åsikter eller inte. 

RESULTAT 

Sjuksköterskors erfarenheter av känslor som uppkommer av att vårda 
barn i livets slutskede 
Ur artiklarna framkom att sjuksköterskorna upplever att arbetet med barn i livets slutskede är 

delvis tillfredställande men också krävande emotionellt och att det professionella 

förhållningssättet är något som är svårt att upprätthålla (Costello & Trinder-Brook, 2000; 

Papadatou, Martinson & Chung, 2001; Clarke & Quin, 2007; O`Leary, Flynn, MacCallion, 

Walsh & McQuillan, 2006; De Graves & Aranda, 2005).  

 

Vård av barn i livets slutskede ger sjuksköterskorna en känsla av tillfredställelse, de känner 

sig unika och speciella. Bekräftelsen är något som motiverar dem till att vilja fortsätta arbeta 

med barn i livets slutskede. En nära vårdrelation med barnet upplever sjuksköterskorna är 
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givande i sitt arbete (Costello & Trinder-Brook, 2000; Papadatou, Martinson & Chung, 

2001).  

Känslan av att kännas sig unik och tro sig göra ett viktigt och svårt arbete berikar 

sjuksköterskornas välbefinnande. Även att ge individuell vård, ha kontroll över 

smärtlindringen och att göra sitt yttersta för både barn och föräldrar fram till barnets bortgång 

upplevs tillfredställande (Costello & Trinder-Brook, 2000).  

Samtidigt som det är berikande och givande att vårda barn i livets slutskede, så är det många 

erfarenheter som är svåra och känslomässigt betungande (Costello & Trinder-Brook, 2000). 

Det kan vara svårt att ha ett professionellt förhållningssätt som sjuksköterska och inte 

engagera sig för mycket emotionellt i barnen och deras föräldrar. I den dagliga vården av 

dessa barn, kan stress, ångest, skuldkänslor, känsla av misslyckande, existentiella frågor och 

bekräftandet av barns medvetenhet att de ska dö försvåra det professionella förhållningssättet. 

Trots att sjuksköterskor upplever det tillfredställande och att de gör sitt yttersta för barnet när 

det gäller smärtlindring, förekommer osäkerhet kring huruvida smärtlindring lindrar barnets 

lidande och ökar livskvaliteten. Detta kan resultera i känslor av svaghet för sjuksköterskorna 

(Papadatou, Martinson & Chung, 2001; Costello & Trinder-Brook, 2000; Clarke & Quin, 

2007). Sjuksköterskorna upplever tillfälligtvis att det emotionella engagemanget blir för stort 

om barnet vistas en längre tid på sjukhuset. Däremot är känslan av att barn inte fått tillräckligt 

med vård under sin sista tid i livet en känsla av misslyckande (Costello & Trinder-Brook, 

2000).  

 

Det är även stressande att dela sorgen med föräldrarna och vårda i livets slutskede. Vid 

etablering av vårdkontakten med barnet och dess föräldrar kan sjuksköterskor känna ångest 

innan de har satt sig in i barnets vårdsituation och deras behov. När de sedan har lärt känna 

dem bättre, släpper mycket av ångesten. (Papadatou, Martinson & Chung, 2001; O`Leary et 

al, 2006). Ett för stort engagemang kan ha en negativ inverkan på sjuksköterskorna, då de blir 

för känslomässigt involverade med föräldrarna. Exempel på detta är att sjuksköterskorna kan 

sörja ihop med föräldrarna när barnet dör, vilket kan ge dem skuldkänslor (Costello & 

Trinder-Brook, 2000). När sjuksköterskorna vårdar barn i livets slutskede upplevs 
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föräldrarnas sorg som en stressfaktor (O`Leary et al, 2006). De existentiella frågorna barnen 

tänker på och vill ha svar på skapar svårigheter och är stressande för sjuksköterskorna och de 

tycker även att svaren lämpar sig mer för föräldrarna. (Papadatou, Martinson & Chung, 

2001). Ingen blir oberörd av föräldrars lidande anser sjuksköterskorna (Clarke & Quin, 

2007). Sjuksköterskor erfar att föräldrar behåller hoppet så länge som möjligt och att hoppet 

inger en trygghet och ett lugn för föräldrarna, trots att prognosen fortskrider ända fram till 

livets slut (De Graves & Aranda, 2005).   

Sjuksköterskornas erfarenheter av organisatoriska faktorer som påverkar 
vården av barn i livets slutskede och deras föräldrar  
Ur resultatet framkom det hur sjuksköterskorna upplevde faktorer inom organisationen och 

som påverkade vården handlade om stort ansvar, en kamp mot tid och resurser samt att vissa 

ordinationer sätts in vid olämpliga tidpunkter (Beringer, Eaton & Jones, 2007; Costello & 

Trinder-Brook, 2000; Papadatou, Martinson & Chung, 2001; Clarke & Quin, 2007; O`Leary 

et al, 2006). 

 

Vård av barn i livets slutskede och deras föräldrar är en utmaning både tidsmässigt och 

resursmässigt. Brist på resurser upplevs frustrerande då det leder till minskad tid för barnen 

och föräldrarna och som i sin tur resulterar i att sjuksköterskorna känner hjälplöshet och 

oförmåga att lindra barnens psykiska och fysiska lidande och föräldrarnas sorg (Costello & 

Trinder-Brook, 2000; Papadatou, Martinson & Chung, 2001). Telefonsamtal upptar mycket 

av sjuksköterskornas tid, den tiden anser de att de kunde läggas på barnet och föräldrarna 

istället (Beringer, Eaton & Jones, 2007). Vård i livets slutskede beskrivs som en kamp och en 

känslomässig utmaning för att sjuksköterskorna är tvungna att ha flera uppgifter samtidigt 

under kontroll. Sjuksköterskorna erfar att barnets föräldrar fåt ta ett för stort ansvar i 

beslutsfattandet för barn som bor hemma eller på ett särskilt boende. Det kan bland annat 

vara vid ett försämrat tillstånd och om barnet ska förflyttas till sjukhuset. Sjuksköterskorna 

upplever att det läggs för stort ansvar på föräldrarna vilket i detta skede kan var för stort för 

dem att bära (Clarke & Quin, 2007). Omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskorna blir 

ordinerade att utföra vid olämpliga tidpunkter ger dem olustkänslor. Ett exempel är när ett 
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döende barns intravenösa infart avlägsnas strax innan dödsögonblicket (Costello & Trinder-

Brook, 2000).  

 

De som överväger att byta arbete upplever sig vara underbemannade, överbelastade i arbetet 

eller har samarbetssvårigheter med kollegor på arbetsplatsen (Papadatou, Martinson & Chung 

2001). Vidare framkommer i en studie att sjuksköterskor som vårdar barn i deras hem, anser 

att tiden som krävs för att etablera en professionell trovärdighet med barn och föräldrar är 

mer tidskrävande än när det gäller vuxna patienter och deras anhöriga. Av den anledningen 

anser sjuksköterskorna att arbetet med barn är mer resurskrävande (O`Leary et al, 2006).  

Sjuksköterskornas erfarenheter av faktorer som kan underlätta vården av 
barn i livet slutskede och deras föräldrar  
Ur studierna framkommer erfarenheter av copingstrategier som sjuksköterskor använder för 

att underlätta arbetet. Dessa strategier var informella och formella strategier. De efterfrågar 

träning och utbildning som ska underlätta arbetet (Beringer, Eaton & Jones, 2007; Clarke & 

Quin, 2007; O`Leary et al, 2006; Papadatou, Martinson & Chung, 2001).  

 

Vård i livets slutskede kan vara stressande för sjuksköterskorna och därför är ett 

välfungerande vårdteam en trygghet. De erfarenheter sjuksköterskor har av informella 

strategier är att de kan underlätta och stärka sjuksköterskornas arbetssituation, exempelvis att 

intala sig själv om att vara stark, avpersonifiera sina känslor och göra korta uppehåll i 

vårdrelationerna genom att göra andra arbetsuppgifter vid några arbetstillfällen (Clarke & 

Quin, 2007; Papadatou, Martinson & Chung, 2001).  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna har erfarenheten av att få formellt stöd som t.ex. debriefing 

medan några inte hade tillgång till något formellt stöd alls (Beringer, Eaton & Jones, 2007). 

Mer formella interventioner i samband med barns sjukdom och död efterfrågas av 

sjuksköterskor. Copingstrategierna ger dem möjligheten att reflektera och ventilera 

upplevelserna, vilket anses som värdefullt (Clarke & Quin, 2007). 
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Det finns meningsskiljaktigheter om i vilken omfattning vården till barn i livets slutskede och 

deras föräldrar är tillgänglig och tillräcklig. En grupp sjuksköterskor framhåller att vården är 

den bästa tillgängliga, medan en annan grupp ifrågasatte om den är tillräcklig och anser också 

att de behöver mer utbildning (O´Leary et al, 2006). Den utbildning som sjuksköterskorna 

efterfrågar handlar om att kommunicera med och vårda barn i livets slutskede och deras 

föräldrar. Detta för att sjuksköterskorna ska känna sig trygga i sin vårdande roll och för att 

kunna ge bättre omvårdnad till barnet och bättre stöd åt föräldrarna (Clarke & Quin, 2007; 

Papadatou, Martinson & Chung, 2001).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna valde att inkludera artiklar som var publicerade mellan 1999 och 2009 med 

motiveringen att en gräns på tio år torde samla erfarenheter som är i relevans med vår tid och 

vårt levnadssätt. Artiklarna som inkluderades var från olika länder men skrivna på engelska. 

Artiklarna var från Australien, England, Irland och Grekland/HongKong vilket kan ge 

kulturella skillnader och möjligen begränsa applicerbarheten av uppsatsen i Sverige. Studier 

från Sverige skulle kunna ge studien en högre applicerbarhet en svensk kontext. I Artikeln 

skriven av De Graves och Aranda (2005) framkom ytterst liten mängd intressant fakta som 

stämde med syftet. Men det som stämde stärkte litteraturstudiens resultat. Litteratursökningen 

ägde rum i PubMed, Cinahl och PsychINFO. Författarna till denna studie ansåg att dessa 

sökmotorer hade störst relevans för litteraturstudiens område: PubMed täcker ett brett område 

inom disciplinerna medicin, omvårdnad och onkologi. Cinahl är en annan databas som ger 

täckning över omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. PsychINFO är en databas med 

bred täckning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden (Forsberg & 

Wengström, 2003). Syftet är att utifrån aktuell forskning beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda åt barn i livets slutskede och deras föräldrar. EXPERIENCE 

användes vid fritextsökningen och kombinerades med andra sökord vilket gav träffar som 

inte stämde överrens med syftet. När den systematiska sökningen utfördes gick det inte att 
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göra en tesaurusbaserad sökning med ordet EXPERIENCE. Kombinationen med sökorden: 

PALLIATIVE CARE or HOSPICE CARE or, TERMINALLY ILL and EXPERIENCE gav 

få träffar och artiklarna hade fel syfte för att kunna inkluderas i studien. När vi sedan använde 

ATTTITUDE OF HEALTH PERSONNEL i stället för EXPERIENCE i kombination med 

sökorden som anges ovan gav sökningarna träffar som stämde överrens med syftet. Det 

visade sig att artiklarna som inkluderades i studien har med experience i titlarna och syftet 

men inte som ett nyckel ord. I våra sökningar fick vi upp samma artiklar upprepade gånger 

och inga nya tillkom oavsett databas. Detta ledde till att vi ansåg att sökningsmättnad 

uppnåddes. Elin@Kalmar användes till att hämta artiklar i fulltext men vi använde det inte 

som en sökmotor. En nackdel som skulle kunna göra studiens resultat mindre trovärdigt är att 

det är få artiklar.  

 

De två artiklar som kombinerade kvalitativ och kvantitativ ansats, valdes endast den 

kvalitativa ansatsen för de stämde överens med vårat syfte. För att kunna avgöra om 

artiklarna höll låg, medel eller hög vetenskaplig kvalitet tillverkades ett poängsystem med 

inspiration från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Det var rimligt att 80 till 100% skulle 

ge hög kvalitet och att 60 till 79% skulle ge medel i betyg och det gjorde att allt från 59% och 

mindre ansågs hålla låg kvalitet, detta styrks även av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Med inspiration av innehållsanalys analyserades artiklarnas resultat och teman och kategorier 

växte fram. Kvalitetsgranskningen och analysen utfördes först var för sig och sedan 

jämfördes resultatet gemensamt, vilket ger styrka till vårat resultat. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) bör forskare ha ett kritiskt förhållningssätt till granskning och analys, 

vilket minskar risken för bias.  

  

Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i 

livets slutskede. 
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Erfarenheterna sjuksköterskorna har av vård av barn i livets slutskede är att det kan vara svårt 

att ha ett professionellt förhållningssätt och inte engagera sig för mycket i barnen och 

föräldrarna emotionellt (Papadatou, Martinson & Chung, 2001; Costello & Trinder-Brook, 

2000; Clarke & Quin, 2007). En alltför stor närhet kan innebära att sjuksköterskor 

känslomässigt belastas till en för hög grad vilket kan bli svårt orka med det i längden. Det är 

viktigt att upprätthålla distansen på rätt sätt för att se barnets lidande och stå ut med deras 

död. Sjuksköterskor bör vara medveten om att om det skulle uppstå en vänskapsrelation med 

barnet och föräldrarna genom att sjuksköterskorna engagerar sig för mycket emotionellt bör 

den inte ta det utrymme i vårdrelationen som barnet och föräldrarna borde få för att ventilera 

sina tankar och behov. Med detta menas att sjuksköterskor inte bör lägga över sina personliga 

bekymmer på föräldrarna och barnet, istället bör sjuksköterskorna lyssna till barnets och 

föräldrarnas tankar och upplevelser (Birgergård, 2005). 

Eriksson (2003) vidhåller att sjuksköterskor måste ha modet att känna medlidande och våga 

engagera sig emotionellt och hur viktigt det är för att kunna osjälviskt hjälpa patienten. 

Enskär (2003) är däremot skeptisk och tycker att omvårdnaden inte bör vila på medlidande, 

eftersom det kan påverka vårdkvaliteten på ett negativt sätt. Med detta menar Enskär (2003) 

att sjuksköterskor inom den palliativa vården bör kunna skilja mellan en vänskapsrelation och 

en vårdrelation.  

Sjuksköterskor kan också försöka bli vän med barnet för att få det att medverka så mycket 

som möjligt. Detta kan stärka förtroendet mellan sjuksköterskorna, barnet och föräldrarna 

framhåller Kreuger, Turup och Öijen (2000). Även i den generella beskrivningen av 

sjuksköterskor kompetens bör hon/han inte tappa kontrollen över emotionella reaktioner samt 

visa medmänsklighet och inte låta sina känslor ta över (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Vi anser att det är viktigt att inte engagera sig för mycket emotionellt men samtidigt visa en 

medmänsklighet och ett medlidande. Det som förundrar oss är hur sjuksköterskor som vårdar 

barn i livet slutskede och deras föräldrar, ska vara starka för att inte beröras och att arbetet 

inte blir emotionellt påfrestande. Samtidigt som att de visar medlidande och vissa fall ska 

bygga en vänskaprelation i hopp om att stärka förtroendet mellan barnet föräldrarna och 
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sjuksköterskor. Detta kan visa på hur komplext det är att upprätthålla ett professionellt 

förhållningssätt, samtidigt som modet bör finnas att våga engagera sig emotionellt men inte 

till den grad att det blir emotionellt påfrestande.   

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor har erfarenheter av att det är svårt och 

stressande att bemöta barns frågor om döden (Clarke & Quin, 2007; Papadatou, Martinson & 

Chung, 2001).  

Enligt Faulkner och Macguire (1994) står svårt sjuka människor öga mot öga med sin egen 

dödlighet och tankar om vad som händer efter döden. Denna existentiella oro smittar ibland 

av sig till sjuksköterskorna, vilket bidrar till att även de börjar fundera över frågor gällande 

livet och döden. Björklund (2000) menar att sjuksköterskor bör inse att barn ställer frågor om 

döden, och hur viktigt det är att sjuksköterskorna är beredd att möta dem utifrån deras ålder. 

Vidare hävdar Friedrichsen (2005) att vägen fram till en personlig mognad i sin roll som 

sjuksköterska sker genom att våga konfronteras med svårt sjuka barn och deras situation samt 

att arbeta med sina egna föreställningar om döden. Björklund (2000) anger en strategi för 

sjuksköterskor att bli tryggare i att bemöta av barns frågor kring döden. Det är att sitta ner 

och prata om sina tankar kring liv och död med sina kollegor och dela med sig av sina 

erfarenheter. Hagelin och Edwinsson-Månsson (2008) beskriver hur det krävs att 

sjuksköterskor är trygga i sig själva och att deras livsåskådning hjälper dem att hantera och 

orka med att arbeta med barn i livets slutskede och deras frågor om döden.  

 

Vi uppfattar att sjuksköterskornas erfarenheter kring stressen och svårigheterna att bemöta 

barns frågor om döden, skulle kunna bero på relationen mellan förställningar om döden och 

modet att konfronteras med rädslan för döden. Vidare skulle det kunna underlätta för 

sjuksköterskorna i vård av barn som befinner sig i livets slutskede, att ha kunskap om hur 

barn uppfattar begreppet död i relation till vilken ålder de befinner sig i.    

 

I resultatet framkommer det att sjusköterskor erfar brist på resurser, och överbelastning av 

administrativa uppgifter som upptar mycket av deras tid. Denna tid skulle istället kunna 
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läggas på barnet och föräldrarna. Detta försvårar arbetet och resulterar i att sjuksköterskorna 

känner hjälplöshet och oförmåga att lindra barnens psykiska och fysiska lidande och 

föräldrarnas sorg (Beringer, Eaton & Jones, 2007; Costello & Trinder-Brook, 2000; 

Papadatou, Martinson & Chung, 2001). Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård 

behöver känna att ledningen stödjer dem. Detta genom att det finns tillräckligt med personal 

för att reducera de administrativa uppgifterna för den personal som arbetar med barnet och 

föräldrarna. Detta underlättar för sjuksköterskor att ge god vård i livets slutskede och stärker 

deras moral anser Hanratty och Higginsson (1997). För att ge barnet en så god livskvalitet 

som möjligt den sista tiden i livet kan sjuksköterskor behöva avvika från vårdrutiner som 

präglas av en kostnadseffektiv vård samt de riktlinjer som finns inom organisationen. Ibland 

kan vård av döende rubba scheman och planeringar som sjuksköterskorna satt upp anser 

Holmberg (2007). Vård av barn i livets slutskede bör vara organiserad på ett sådant sätt att 

alla som befinner sig i den bör få tillgång till den vård som de är i behov av. Även få 

möjlighet att välja var de vill dö och att föräldrarna får det de behöver (Brulde, 2003). Det 

Brulde (2003) menar motsägs dock av hur sjuksköterskor erfar att föräldrarna får ta ett för 

stort ansvar i beslutsfattandet om barnet t.ex. kräver en förflyttning till sjukhuset. 

Sjuksköterskorna erfar att det läggs för stort ansvar på föräldrarna vilket i detta skede kan var 

för stort för dem att bära (Clarke & Quin, 2007). Parallellt med dessa erfarenheter visar SOU 

(2001) riktlinjer på hur viktigt det är för sjuksköterskor att fungera i team arbete, vara 

kommunikativt kompetenta med barn, föräldrar och det övriga teamet. Allt för att på bästa 

sett främja barnets livskvalitet i livets slutskede.   

 

Vi anser att erfarenheterna sjuksköterskorna har av att det är både krävande både tidsmässigt 

och resursmässigt när det gäller att arbeta med barn i livets slutskede. Stöd från ledningen ger 

styrka åt sjuksköterskorna att orka med sitt arbete. Men det är framförallt viktigt med ett 

fungerande team arbete som jobbar för ökad livskvalitet hos barnet i livets slutskede. Vidare 

bör det poängteras vikten av att vårdorganisationen bör avlasta föräldrar så de inte behöver ta 

de problematiska beslut som sjuksköterskorna erfar att de nu får göra. 
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För att orka med att vårda barn i livets slutskede och deras föräldrar anser sjuksköterskorna 

att copingstrategier gav möjligheten att reflektera och ventilera sina upplevelser, vilket de 

anser vara värdefullt (Clarke & Quin, 2007). Det framkom olika typer av strategier. Det var 

informella och formella strategier för att klara av att vårda barn i livets slutskede och deras 

föräldrar. De informella strategierna kunde vara att göra korta uppehåll i vårdrelationerna 

genom att göra andra arbetsuppgifter vid några arbetstillfällen (Clarke & Quin, 2007; 

Papadatou, Martinson & Chung, 2001). Beck-Friis och Österberg (2005) bekräftar detta 

genom att framhäva hur viktigt det är att organisationen tillåter vårdteamet att växla mellan 

mycket svårt sjuka, till mindre svårt sjuka patienter. Samtidigt anser Eide och Eide (1998) att 

sjuksköterskor inte ska undvika belastningar för det är något som gör vårdyrket meningsfullt, 

men en reducering av belastningar och få tillräckligt med rekreation ökar chanserna att inte 

bli för emotionellt påfrestad. Ett välfungerande vårdteam i vård av barn i livets slutskede och 

deras föräldrar erfar sjusköterskorna gav möjligheten att reflektera och ventilera 

upplevelserna, vilket anses som värdefullt (Clarke & Quin, 2007). Goda samtal med kollegor 

har flera funktioner dels ger det sjuksköterskor möjlighet att diskutera problemställningar, 

bearbeta känslomässiga reaktioner och att utforska osäkerhet, tvivel och frågor som upplevs 

vara svåra att förhålla sig till hävdar Eide och Eide (1998).  

Det formella stödet kunde vara debriefing. Majoriteten av sjuksköterskorna har erfarenheter 

av formellt stöd medan några hade erfarenheten om att det inte fanns något stöd alls att tillgå. 

Mera formella interventioner i samband med barns sjukdom och död efterfrågas (Beringer, 

Eaton & Jones, 2007; Clarke & Quin, 2007; Papadatou, Martinson & Chung, 2001). Det är 

påfrestande och svårt att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt i vård av barn i livets 

slutskede och deras föräldrar utan debriefing en längre tid. Därför är det ett måste med 

debriefing så sjuksköterskorna får möjlighet till rekreation och bearbetning av emotionella 

påfrestningar anser Grützmeier (2005).  

 

Vi förstår hur viktigt det är med informella och formella strategier för att klara av att vårda 

barn i livets slutskede och deras föräldrar. Dessa strategier hjälper sjuksköterskorna att 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och att inte vård av barn i livets slutskede blir 
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för emotionellt påfrestande.    

Slutsats 
Det framkommer i studien att sjuksköterskorna tycker det är svårt att upprätthålla det 

professionella förhållningssättet och att inte bli för känslomässigt engagerade, svara på frågor 

döden som barn ställer, och att de vill lära sig hur de ska bemöta frågorna på ett så bra sätt 

som möjligt. Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att inte engagera sig för mycket i 

barnet och föräldrarna och att det är svårt ha en lagom hög engagemangsnivå till barnet och 

dess föräldrar. Det är inte bara på individnivå som det kan är tungt att arbeta med barn i livets 

slutskede utan också på organisationsnivå. Det framkom hur sjuksköterskorna erfar att brist 

på resurser och att tiden inte räcker till ger känslor otillräcklighet och de känner en oförmåga 

att lindra barnens psykiska och fysiska lidande och föräldrarnas sorg. Det är av stor vikt att 

som sjuksköterska använda sig av informella och formella strategier för att klara av att vårda 

barn i livets slutskede och deras föräldrar. Det ligger dels på individen själv att ta itu med det 

som kan påverka det professionella förhållningssättet men lika mycket på ledningen. Förslag 

som författarna anser skulle var relevanta att forska vidare på är: Vad som försvårar 

sjuksköterskornas arbete med barn som befinner sig i livets slutskede, både på organisation 

och individnivå. Skillnader hos troende och icke troende sjuksköterskor i erfarenheter kring 

att vårda barn i livets slutskede. Förslag är möjliga att utforska utifrån både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Forskare skulle kunna använda sig strategiskt urval av sjuksköterskor som 

arbetar inom en palliativ vård kontext.  
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Bilaga 1 Mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar  
Willman, Stoltz och Behtsevani (2006) 
 

Beskrivning av studien: 

Tydlig avgränsning/problemformulering?       Ja                    Nej                      Vet ej 

 

Populations,informanter, vårdpersonal Antal…….. 

 Ålder……. 

 Man/ kvinna 

 

Är kontexten presenterad?                                 Ja                    Nej                      Vet ej 

Etiskt resonemang?                                            Ja                    Nej                      Vet ej 

Är Urvalet relevant?                                           Ja                    Nej                      Vet ej 

Är Urvalet strategiskt?                                       Ja                    Nej                      Vet ej  

Är Urvalsförfarandet tydligt beskrivet?             Ja                    Nej                      Vet ej 

Är Data insamlingen tydligt beskriven               Ja                    Nej                      Vet ej 

Är Analysen tydligt beskriven?                          Ja                    Nej                      Vet ej 

Är Resultatet logiskt, begripligt?                        Ja                    Nej                      Vet ej 

Råder datamättnad?                                            Ja                    Nej                      Vet ej 

Råder analysmättnad?                                        Ja                    Nej                      Vet ej 

Redovisas resultatet klart och tydligt?               Ja                    Nej                      Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  

 Ja                    Nej                      Vet ej 

Genereras teori?                                                  Ja                    Nej                      Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning av analys adekvat? 

Antal Poäng:  

Hög                             Medel                                Låg 



 
 

Bilaga 2 Artikelmatris 
 
 
 
Författare, titel och 
artikel nr 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Clarke, J & Quin, S 
 

Proffesional 

Carers´Experience of 

providing a pediatric 

pallitive care service in 

ireland. 
 
 

Artikel nr: 1 
 

 

Att rapportera om professionella 
vårdares erfarenheter av att ge pediatrisk 
palliativ vård   
 

 

Datainsamling: 
Frågeformulär och gruppintervjuer 
med ostrukturerade frågor. 
 
Urval: Strategiskt 
N =88 Sjuksköterskor 
n =15 focusgrupper 
 
Analys: Innehållsanalys 
Grounded theory 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde svårighet att 
veta när kurativvård avslutas och den palliativvården ska tas 
vid. Den emotionella kostnaden av att arbeta inom palliativ 
vård och strävan efter att kunna ge en god palliativ vård var 
något som upplevdes som svårighet att hantera.  
   

-Hög 

De graves, S. & Arranda, 
S. 
 
When a child cannot be 

cured- Reflections of 

health professionals 
 
 

Artikel nr: 2 
 

Att visa på svårigheterna med att vårda 
barn, när vården går från att vara läkande 
till lindrande. 

 

Datainsamling:  
Grupp interjuver med focus grupperna 
och  enskilda interjuver. 
 
Urval: Strategiskt  
samtliga anställda blev tillfrågade om 
att delta i studien och de 14 första att 
svara togs med i studien..  
n= 5 Sjuksköterskor 
n= 6 Hematolog/ Onkologi konsulter  
n=3 Socialarbetare 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

 

Hopp upplevdes av sjuksköterskorna som en utav dem 
större försvarsmekanismerna som föräldrarna använde sig 
av. Sjuksköterskorna trodde att om familjen hade hopp ända 
in till barnets död så underlättade den svåra tiden i livets 
slut. Osäkerhet kring hur sjuksköterskorna skulle vårda och 
behandla ett barn med osäker prognos. Svårigheter att ta 
beslut om barnet skall ha kurativ vård eller palliativ vård 

 

-Hög 



 
 

Författare, titel och 
artikel nr 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Oleary, N., Flynn, J.,  
Maccallion, A., Walsh, 
E. & Mcquillan, R 
 

Paediatric palliative care 

dilevered by an adult 

palliative care service.   

 
Artikel nr: 3 

Att undersöka erfarenheterna hos 
palliativ vårdservice avsedd för vuxna 
och hur de upplevde av att ge palliativ 
vård till barn. 
 

 

Datinsamling: 
Retrospektiva undersökningar, 
frågeformulär och fokusgrupper 
 
Urval: Strategiskt  
n=20 palliativ vårdpersonal som ingår 
i ett vårdteam för vuxna. 
n=14 svarade på frågeformuläret.  
n=8 blev inbjudna till diskussion med 
två forskare.  
 
Analys: Innehållsanalys 
 
 
  

 

Känslomässigt krävande att vårda barn i livets slutskede  
Det krävs mer av sjuksköterskan att etablera en vård 
relation med barnet och föräldrarna än vad det gör med 
vuxna patienter, där av mer resurskrävande. 
Sjuksköterskorna vill har mer utbildning gällande vårda 
barn i livets slutskede.   

- Medel 

Beringer, A.J.,  Eaton, 
N.M & Jones, G.L. 
 

Providing a children´s 
palliative care service in 

the community through 

fixed-term grants: the 

staff perspective 
 
Artikel nr: 4 

Att utforska distriktsköterskors 
erfarenheter av att vårda barn palliativt 
inom kommunen. 
 

 

Datainsamling: 
Semistrukturerade telefonintervjuer, 
 
Urval: Strategiskt 
N =75 invitationer till distrikt 
sjuksköterskor  
n=25 svarade på invitationerna  
n=21 deltog i intervjuerna 
 
An alys: NVIVO.  

 

Sjuksköterskorna upplever tidsbrist på grund av 
jourverksamhet utöver de vanliga uppgifterna. Svårt att 
definiera när kurativ vård upphör och  
palliativ vård tar vid. Hälften av deltagarna ansåg att det 
fanns bra stöd för personalen i svåra situationer och hälften 
ansåg inte det.   
 

-Hög 



 
 

Författare, titel och 
artikel nr 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Costello. J & Trinder-
Brook. A 
 
Children´s nurse´s 

experiences of caring for 

dying children i hospital 

 
 
Artikel nr: 5 

Att undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda barn i livet 
slut skede. Huvud syftet är att ta reda 
på nyckelorsakerna som ger viljan till 
att vårda döende barn 

Datainsamling: 
frågeformulär, fokusgrupps 
diskussioner, individuella intervjuer.  
 
Urval: 
N=60 frågeformulär skickades ut 
n=44 svar anhölls   
n= 21 fokusgrupps diskussion 
n=7 individuella intervjuer  
 
 
Analys: 
Kvantitativa data analyserades av ett 
dataprogram. Kvalitativa data 
analyserades med hjälp av innehålls 
analys.   

sjuksköterskornas känslomässiga engagemang. När ett barn 
ska dö rapporterades det att det var lätt att bli för 
känslomässigt engagerad. 
Negativa aspekterna var att sjuksköterskor kände en stark 
känslomässigt band till det döende barnet, involveringen 
hos familjen, att använda rätt medicinska interventioner när 
barnet avlider. De positiva aspekterna som rapporterades 
var, möjlighet att ge stöd åt sörjande föräldrar, möjligheten 
att ge barn individuell uppmärksamhet, kontrollen av 
smärta och symtom och erbjuda uppföljningssamtal efter 
barnets bortgång.   

-Hög 

Papadatou. D, I. 
Martisson. I.M & Chung. 
P 
 
Caring for dying 

children: A Comparative 

study of Nurses 

éxperience in greece and 

Hongkong 

 
Artikel nr: 6 

Att undersöka och jämföra 
erfarenheter av sjuksköterskor som 
erbjuder vård till döende barn på en 
onkologiavdelning och en 
intensivvårdsavdelning i  två olika 
kulturer..  

Datainsamling:  
Semistrukturerade intervjuer. 
Urval: 
N=66  sjuksköterskor, 
n=39 från Grekland  
n=24 från Hong-kong. 
 
Analys: innehållsanalys  
Grouned theory  

Faktorer som påverkar sjuksköterskornas beslut att arbeta 
med svårt sjuka barn, utmaningar som är relaterade till barn 
som är döende, inverkan av barns död på sjuksköterskorna 
och faktorer som påverkar sjuksköterskans vilja att stanna 
eller att säga upp sig från arbetet.   
 

-Hög 
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