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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sammanfattar barnets och familjens situation när barnet är svårt sjukt, olika per-

spektiv på döden och döendet, palliativ vård samt sjuksköterskans roll i denna kontext.   

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskor upplever olika svårigheter i arbetet med svårt sjuka och 

döende barn och deras familjer samt hur dessa upplevelser bearbetas. 

Metod: Systematisk litteraturöversikt av elva vetenskapliga artiklar. 

Resultat: De teman som framkom under dataanalysen var Komplexiteten i sjuksköterskans 

arbete och Copingstrategier. Resultatet visar att sjuksköterskor påverkas som privatpersoner 

av sina patientrelationer särskilt om/när patienten avlider. Sorg är en av de mest förekom-

mande känslorna och att ventilera sina känslor kan hjälpa sjuksköterskan att hantera situatio-

nen och gå vidare. Det framkommer även att sjuksköterskor förutom att hantera tunga känslor 

även måste utstå etiska konflikter, tidskrävande dokumentation och stress i form av personal-

brist.   

Slutsats: Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att sjuksköterskor har svårt att vårda barn 

utifrån den palliativa vårdens perspektiv på grund av att dokumentation och övriga arbetsupp-

gifter tar för mycket tid från omvårdnaden av barnet och familjen. Andra orsaker är tidsbrist i 

form av knappa resurser samt för stor tillämpning av medicinteknisk utrustning. Det krävs 

även mer kunskap och stöd för sjuksköterskor för att kunna bearbeta sorgeprocessen och 

andra känslomässiga påfrestningar som uppstår i deras arbetssituation. 
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1. INLEDNING 

Författarna har under sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) träffat både svårt sjuka barn 

och patienter i palliativa skeden samt sjuksköterskor som varit negativt inställda till att arbeta 

med dessa patientgrupper. Detta har väckt ett intresse kring palliativ vård av barn och sjuk-

sköterskans perspektiv.    

 

Oavsett vilken vårdavdelning en sjuksköterska arbetar på kommer denne att möta patienter i 

palliativa skeden (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009).  I Sverige är det numera ovanligt att 

barn dör, men när det inträffar beror det oftast på olycksfall, olika sorters cancer eller späd-

barnsdöd (Enskär & Golsäter, 2009). Enligt Barncancerfondens (2012B) rapport om överlev-

nad för barn med cancer visas tydligt hur utvecklingen av behandling och överlevnad har gått 

framåt de senaste 30 åren. Förr i tiden var det ovanligt att barn överlevde olika sorters cancer 

och andra svåra sjukdomar, medan det idag är ca 75-80 % av de insjuknade barnen som blir 

friska. Det kan vara svårt både för barn och familj att acceptera den dödliga utgången (Enskär 

& Golsäter, 2009) och det är en mänsklig företeelse att som sjuksköterska bli berörd och på-

verkas av dessa familjers öde (Kock-Redfors, 2011).  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Barn på sjukhus 

Sjuka barn läggs vanligen in på barnklinik oavsett diagnos. Barn har rätt att vårdas tillsam-

mans med andra barn med möjlighet till lek. För att skona barnet så mycket som möjligt från 

den främmande sjukhusmiljön försöker vårdpersonalen lägga det mesta av vårdandet i form 

av medicinska behandlingar, omläggningar med mera under dagtid på till exempel en mottag-

ning eller hemma i en trygg och bekant omgivning (Enskär & Golsäter, 2009). För ett barn 

kan det vara synnerligen traumatiskt att vistas på sjukhus ur flera synvinklar som exempelvis 

den helt nya, okända och skrämmande miljön, att behöva skiljas från sina föräldrar, fysiskt 

obehag och/eller smärta, annorlunda situationer som barnet inte är van vid eller kan förutse 

och att inte få bestämma över sig själv och därmed tappa kontrollen. På vilket sätt och i vilken 

utsträckning barnet reagerar på en vårdvistelse beror på ett antal faktorer såsom ålder, mogen-

het, tidigare upplevelser och skälet till besöket. Barnets allmäntillstånd och föräldrarnas 

trygghet spelar också en avgörande roll. Det har framkommit att barn som blivit separerade 

från sina föräldrar i denna miljö fått men på så vis att de fick ångest, kände sig otrygga och 

fick svårare att hantera nära relationer senare i livet. Föräldrarna ska ha rätt att vara med sitt 
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barn, påverka beslut, delges förståelig information och få stöd att själva delta aktivt i deras 

barns vård (ibid.).  

 

2.1.1 Barnets familj 

Wright, Watson och Bell (2002) definierar en familj som en grupp individer i en långvarig 

relation som bryr sig om varandra och binds samman av starka känslomässiga band. Sjuk-

sköterskan bör ha en flexibel bild av en familj istället för den traditionella som utgörs av 

blodsband, äktenskap med mera. Familjemedlemmarna har alla sina olika föreställningar om 

sjukdom och varför de har blivit drabbade. I tron att skydda barnet kan somliga föräldrar un-

danhålla information och dölja sina reaktioner (ibid). Då ett barn insjuknar innebär detta en 

stressituation som påverkar barnet i sig men också familjen både emotionellt och socialt. 

Svåra besked om barnets tillstånd kan innebära en chock för föräldrarna som kan te sig på 

olika sätt till exempel i form av aggressivitet gentemot personalen, gråt, känsla av otrygghet, 

apati eller med skenbar rationalitet det vill säga det yttre speglar inte det som pågår inom-

bords. Familjens vardag anpassas till det sjuka barnet och påverkas i hög grad av lång sjuk-

husvistelse då de tvingas vistas i en främmande miljö med nya människor. Föräldrar ansvarar 

för och känner sitt barn bäst och representerar på så vis barnets beslutsfattare. För föräldrarna 

är det ytterst smärtsamt att behöva se sitt barn lida eftersom en stor del av föräldrarollen inne-

bär att skydda sitt barn från lidande. Föräldrarna behöver i denna kontext byta fokus från att 

vara beskyddare till att vara ett betydelsefullt stöd för barnet (Dovelius, 2000; Tveiten, 2000). 

Föräldrarna är beroende av upplysningar kring barnets situation som täcker deras behov av in-

formation (Tveiten, 2000).  

 

2.2 Döden och döendet sett ur olika perspektiv 

I Sverige grundlades den traditionella synen på döden under bondesamhällets era då döden 

var en naturlig del i vardagen med hög barnadödlighet, låg medelålder och kort ålderdom. 

Den döde togs omhand hemma. Under industrialismen blev dödsfall en angelägenhet för 

sjukvårdens inrättningar och på så vis en mer undanskymd händelse. Människans (i västvärl-

den) allt längre liv har lett till att döendet numera kan vara en utdragen process och många 

kan leva länge med livshotande tillstånd (Jakobsson et al., 2009). Döden ter sig olika bero-

ende på situationen men ”Dödsfall i förtid betraktas ofta som något hotfullt för nutidsmänni-

skan och för samhället.” (Jakobsson et al., 2009, s.330).  
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Barn har en livlig fantasi och har lätt för att förväxla verkligheten med denna, men att tro att 

barn inte förstår att de ska dö är grovt felaktigt. Detta kan bero på att barn inte kan formulera 

ord för sina känslor lika väl som vuxna (Sjöberg & Hugoson, 1995). Beroende på ålder upp-

fattar barn döden på olika sätt. Barn under tre års främsta rädsla är att behöva skiljas från nå-

gon och de oroar sig inte över att sjukdomen kan ha en dödlig utgång. Det som barnen i denna 

ålder mest påverkas av är föräldrarnas reaktioner som de kan bli ängsliga över (Sandberg & 

Elander, 1994). Något äldre barn, tre till fem år, uppfattar oftast döden som något tillfälligt, 

ungefär som att somna för att senare vakna igen. En del barn i den här åldern tror ofta att de-

ras sjukdom och allt som händer på grund av den är en bestraffning för något de tidigare gjort. 

När barn blivit närmare nio år kan döden uppfattas som en slutlig punkt som dock inte behö-

ver vara oundviklig. Många barn uppfattar döden som en person som kommer för att kid-

nappa människor. Mellan nio och tio års ålder börjar den mer realistiska uppfattningen om 

döden att infinna sig, dock är det vanligt att barn återigen börjar se döden som en bestraffning 

när de når tonåren (ibid.).  

 

2.3 Palliativ vård och dess historik 

Det latinska ordet palliat betyder att lindra symtom utan att bota (Morgan, 2009). Begreppet 

palliativ medicin kommer ursprungligen från den moderna hospicerörelsen, som startades i 

London 1967. Hospicerörelsen initierades för att vårda patienter med långt framskriden sjuk-

dom som förväntades avlida inom en kort tid. Det som framkom under denna vårdtid var att 

de flesta patienter upplevde svåra smärtor, ångest och ensamhet, vilket inte alltid kunde lösas 

med den medicintekniska utrustningen som fanns. Detta medförde att vårdpersonalen införde 

distinktare fokus på rent vårdande insatser och omsorg istället för teknik. Det identifierades 

även krav på mer specialiserad personal med olika expertis vilket resulterade i att det skapa-

des speciella kompetensteam som innehöll läkare, sjuksköterskor, präst, sjukgymnast, kurator 

med flera för att tillmötesgå den palliativa patientens behov (Kaasa, 2001). Begreppet pallia-

tiv vård beskrivs som en strävan efter att mänsklig medkänsla och flexibilitet ska styra våran-

det istället för naturvetenskapen. Medicinteknisk utrustning bör endast användas då fördelarna 

överträffar nackdelarna (Jakobsson et al., 2009; Twycross, 1998). Palliativ vård är en inrikt-

ning med målet att förbättra livskvaliteten för svårt sjuka patienter och deras familjer. Denna 

typ av vård ska i första hand förhindra och mildra lidande genom att tidigt kunna känna igen 

och korrekt skatta och behandla smärta och andra problem såväl de fysiska som de psykosoci-

ala och andliga (WHO, n.d.). Sjuksköterskors uppgift är därmed att öka livskvaliteten hos 

barnet och dennes familj (Kane, Hellsten & Coldsmith, 2004). Det som kännetecknar den 
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palliativa vården är helhetssynen på patienten (Kaasa, 2001) och att familjen är omvårdnadens 

absoluta fokus (Jakobsson et al., 2009). Det är en aktiv livshjälp som syftar till att bibehålla 

kroppsliga funktioner och viljan att leva (Sjöberg & Hugosson, 1995).  

 

Alla som vårdas palliativt gör det inte inom slutenvården utan kan exempelvis vårdas hemma 

med hjälp av specialutbildade sjuksköterskor. Den här vårdformen gör det möjligt att få till-

bringa den sista tiden i sin trygga hemmiljö (Twycross, 1998). Förutsättningar för hemsjuk-

vård är att familjen är positiv till denna vårdform och ett nära samarbete med vårdteamets alla 

professioner och dem emellan (Gunnars, 2000). En annan plats att vårdas på som svårt sjuk 

eller döende är hospice. Hospice betyder gästvänlig och är en vårdinrättning som kan använ-

das som komplement till hemsjukvård eller avlastning för de anhöriga. På ett hospice kan för-

äldrarna bo tillsammans med sina barn (Barncancerfonden, 2008). Världens första hospice för 

barn startades upp i Storbritannien 1982. Hösten 2010 öppnades det första i Sverige (Barn-

cancerfonden, 2012A). För tillfället finns det fem vårdplatser, vilket endast svarar för en pro-

cent av behovet (Haverdahl, 2009). 

 

 2.4 Sjuksköterskan i sitt arbete med svårt sjuka och döende barn 

Vårdandet av svårt sjuka och döende barn är ett område som på senare tid vuxit och diskute-

rats men det råder fortfarande brist på både forskning ur vårdpersonalens perspektiv och ut-

bildning inom området (Morgan, 2009). Att arbeta med svårt sjuka och döende barn är ett 

känslomässigt utmanande yrkesområde och sjuksköterskan är den som har den mest intima 

rollen med barnet och dess familj (Maunder, 2006).  

 

2.4.1 Professionellt förhållningssätt 

Professionellt förhållningssätt innebär att hela tiden sträva efter det som främjar patientens 

behov och inte sjuksköterskans behov, impulser och känslor. Att vara professionell innebär 

inte att vara distanserad utan snarare att ha en vilja att ta reda på patientens behov, att känna 

sig själv så pass bra att kunna särskilja sina egna behov och att reflektera över sitt arbete (Bir-

gegård, 2005). I det professionella förhållningssättet är det en förutsättning med empati. Em-

pati handlar om att sätta sig in i andra människors upplevelser och är förutsättningen för att 

människan ska kunna förstå andra och skapa relationer. I den vårdande yrkesrollen finns det 

som mål och avsikt att vara empatisk, denna förmåga gör det lättare att lindra och ge hopp. 

Det är därför ytterst relevant att inneha empati vid mötet med lidande människor (Svarre, 

2001). 
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2.4.2 Vårdrelationen 

I vården är det viktigt med goda relationer (Birgegård, 2005). En vårdrelation behöver dock 

inte alltid vara en vårdande relation på så vis att den leder till något givande för patienten 

(Snellman, 2009). När sjuksköterskan arbetar med att skapa goda relationer till de patienter 

som vårdas liknar det på många vis det sätt som används i privatlivet. Skillnaden är att sjuk-

sköterskan bör vara aktsam, relationen till patienten ska nämligen inte vara en vänskapsrela-

tion. Sjuksköterskan bör sätta patienten i fokus och inte prata om sig själv. Tar sjuksköterskan 

upp för mycket utrymme i kommunikationen finns risken att det inte längre känns naturligt 

för patienten att ta upp sina problem (Birgegård, 2005) vilket kan bidra till vårdlidande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan bör därför skapa en form av distans som gör att 

denne orkar se patientens lidande samt stå ut med dennes död (Birgegård, 2005). Jakobsson et 

al. (2009) menar att vården av döende handlar om att konfrontera både patientens och sina 

egna andliga och existentiella frågor. Döden gör sig ständigt påmind. 

 

I alla vårdrelationer finns det situationer som kan orsaka reaktioner på olika sätt med känslor, 

tal och handlingar. En del av känsloreaktionerna ligger på en saklig grund, exempelvis att bli 

ledsen när en patient får ett återfall eller frustration över att behandlingen inte fungerar. Dessa 

reaktioner kan ibland vara svåra att hantera, men är inte oförklarliga eller svårförståeliga. De 

reaktioner som inte har en saklig grund kan däremot vara svårare att upptäcka och kan bestå 

av psykologiska reaktioner som vi inte är vana att läsa av. Reaktionerna formas till stor del av 

våra personligheter och tidigare upplevelser (Birgegård, 2005). 

 

2.4.3 Sjuksköterskan och familjen 

Barnets familj är i regel aktivt kunskapssökande och information från sjuksköterskan är där-

med A och O (Jakobsson et al., 2009). För att kunna möta döende barn och deras föräldrar 

krävs ett stort mod samt förståelse för familjens situation (Tveiten, 2000). Enligt Tingberg 

(2009) är det grundläggande att sjukvårdspersonalen försöker se det som händer och sker ut-

ifrån barnets perspektiv för att kunna skapa ett meningsfullt vårdande. Huvudsaken när barn 

är döende är sjuksköterskans stöd både till barnet och till föräldrarna (Sandberg & Elander, 

1994) samt att helhetstänkandet står i centrum och är nyckeln till vårdandet (Maunder, 2006). 

Sandberg och Elander (1994) menar att den bästa formen av stöd oftast är att lyssna aktivt och 

att visa omtanke. De anser vidare att det är angeläget att sjuksköterskan är påläst och förmed-

lar kunskap om sjukdom, behandling och de reaktioner som kan uppstå hos barn och föräld-
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rar. Det är dock inte bara familjen som behöver stöd, även sjuksköterskan behöver kunskap 

och stöd för att till exempel kunna förstå både barns och föräldrars reaktioner utan att ta det 

personligt. Kane et al. (2004) menar att vårdgivaren både måste förstå barnets förväntningar 

och den medicinska processen för att lättare kunna veta hur detta påverkar familjen och be-

sluten om barnets vård. 

 

2.4.4 Familjens behov i samband med förlusten av ett barn 

Familjemedlemmarna har följt barnet på en smärtsam resa och inte bara förlorat det utan 

också en del av sig själva. Det krävs stöd för att föräldrarna ska kunna handskas med sina 

känslor och gå vidare. Det är viktigt med uppföljning och att sjuksköterskan känner av famil-

jens sinnesstämning och inte släpper familjen för tidigt (Hagelin & Edwinsson Månsson, 

2008; Sjöberg & Hugosson, 1995). Syskon har sin bild av situationen och behöver informa-

tion utformad efter deras förutsättningar. Somliga reagerar inåt och drar sig undan umgänge 

samt kan ha svårt att koncentrera sig i skolan medan andra blir mer utåtagerande. Syskon ska 

få säga farväl när tiden är inne och få vara med på begravningen om de önskar och precis som 

föräldrarna är de i stort behov av stöd (Sjöberg & Hugoson, 1995).  

 

2.4.5 Sjuksköterskan och teamet 

Sjuksköterskan ingår oftast i ett vårdteam. Teamet består av sjuksköterskor tillsammans med 

andra vårdande professioner till exempel läkare, undersköterskor och sjukgymnaster. Till-

sammans med patient och anhöriga strävar de efter att nå ett gemensamt uppsatt mål. Sjöberg 

och Hugosson (1995) jämför teamet med ett fotbollslag där ett intensivt lagarbete skall leda 

fram till målet, vilket i detta fall innebär en god vård för patienten. Lyhördhet och kommuni-

kation är av största vikt i teamet men även ödmjukhet samt förståelse för varandras expertis är 

av betydelse. Teamet bör dela på ansvaret och kunskapen samt stötta varandra i arbetet. Sjuk-

sköterskan är vanligen den palliativa vårdens mittpunkt eftersom denne är undersköterskornas 

arbetsledare och ansvarar för omvårdnaden, planeringen, dokumentationen, behandlingen, 

uppföljningen samt bemötandet av patient och anhöriga. Finns det brister i kommunikationen 

inom teamet kan detta få negativa konsekvenser för både personal och patient (Sjöberg & Hu-

gosson, 1995; Twycross, 1998). 

 

2.5 Emotionella svårigheter och risker i arbetet 

Arbetet med svårt sjuka barn och deras familjer kan ha en djupgående effekt på sjuksköters-

kan och har denne svårt att hantera de känslor som uppkommer kan både yrkesrollen och pri-
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vatlivet påverkas (Keene, Hutton, Hall & Rushton, 2010). Det är en kris för någon att dö och 

en kris för sjuksköterskan att möta döende och förlora en patient (Kallenberg & Ternestedt, 

2000). En förlust kan handla om alltifrån dödsfall till förlorad kontroll, trygghet eller själv-

känsla. Förlusten kan tillsammans med tidigare erfarenheter, tankar eller minnen utveckla en 

kris. Med tanke på att tidigare erfarenheter och upplevelser ligger till stor grund för hur man 

reagerar på krisen är det viktigt att skilja på den krisutlösande händelsen samt på krisreaktio-

nen. Olika människor reagerar olika på samma krisutlösande situation. En typ av krisreaktion 

är sorg (Tveiten, 2000). Finns det ”ohälsa” eller andra brister hos den som drabbas är risken 

större att falla djupare ner i krisen (Brolin, Calleberg, & Westrell, 2011). En depression är inte 

sällan förekommande i samband med en kris och då i synnerhet efter någon form av förlust 

(Brolin et al., 2011). Det är inte ovanligt att sjukvårdspersonal som arbetar med svårt sjuka 

och döende barn uppvisar psykiska och fysiska symtom som kan kopplas till deras arbete 

(Hagelin & Edwinsson Månsson, 2008) och enligt Kock-Redfors (2011) bör sjuksköterskor 

vara medvetna om att de tillhör en riskgrupp för bland annat utmattning, utbrändhet och de-

pression.  

 

2.6 Möjligheter att minska de emotionella riskerna 

2.6.1 Coping 

Coping kommer från engelskans ord cope som betyder klara av (Cope, n.d.). Begreppet är en 

benämning på olika individuella tillvägagångssätt som används för att kunna bemästra svåra 

situationer och kan förklaras på olika sätt till exempel att på ett lämpligt och kreativt vis klara 

av påfrestande omständigheter eller att kunna hantera ett dilemma oavsett om det ter sig kon-

struktivt, passivt eller till och med destruktivt (Psykologguiden, 2012). En annan förklaring är 

att genom lösningsfokuserad eller reaktionsfokuserad hantering ta sig igenom en kris eller att 

helt och hållet undvika de starka känslor som uppkommit (Brolin et al., 2011). För sjukskö-

terskan kan den egna strategin exempelvis innebära att acceptera sina begränsningar, ta till 

vara på beröm och belöningar i arbetet, inte isolera sig samt inte glömma bort livet utanför 

arbetet (Birgegård, 1995).     

 

2.6.2 Debriefing 

Engelskans debrief betyder fråga ut, förhöra eller berätta (Debrief, n.d.). Begreppet debriefing 

syftar till en metod som utvecklades för de sekundärt drabbade det vill säga de som i sin yr-

kesroll utsattes för traumatisk stress däribland sjukvårdare, poliser och brandmän. Metoden 

går ut på att de drabbade efter en krishändelse genomför ett strukturerat gruppsamtal med en 
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viss typ av frågor kring händelsen så att alla tillsammans kan skapa en gemensam bild av det 

inträffade. Samtalet styrs av en samtalsledare och i slutet görs en sammanfattning med möj-

lighet för deltagarna att ställa frågor. Strategin har både risats och rosats. Somliga hävdar att 

den ger goda resultat, andra att den är fullständigt onödig och en tredje part påstår att den 

rentav är skadlig och kan leda till ökad risk för PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) och de-

pression (Brolin et al., 2011).   

 

2.6.3 Handledning 

Personalhandledning används för att minska den emotionella bördan som vård av patienter i 

livets slutskede innebär. Handledningen blir för sjuksköterskan ett stöd som hjälper till att 

motverka undermedvetna psykiska försvarsmekanismer, vilket ökar förståelsen för olika situ-

ationer och öppnar på så vis upp för flera handlingsalternativ (Gunnars, 2000; Sjöberg & Hu-

gosson, 1995). Förståelsen leder till en ökad kunskap, nämligen hur sjuksköterskan ska kunna 

tolka beteende och kroppsspråk. Olika sjuksköterskor ser verkligheten på olika sätt men detta 

behöver inte vara något negativt utan kan istället höja vårdkvaliteten. Handledningen kan 

styrka sjuksköterskans självkänsla i dennes yrkesroll (Sjöberg & Hugosson, 1995).   

 

3. TEORETISK REFERENSRAM  

Som teoretisk referensram i denna studie användes Erikssons (1994) definition av lidande. 

Lidande som begrepp har förändrats under årens lopp. Ordet har sedan 40-talet gått från att 

vara en beskrivning av ett tillstånd bestående av plåga och vånda till att ersättas med andra 

termer exempelvis smärta, ångest och sjukdom. Att lida innebär att utstå något negativt och en 

kamp som måste levas med. Lidandet utgör en del av livet och förnekas dess existens förloras 

möjligheten att bli en hel människa. Lidandet är inte bara utav ondo utan kan leda till att män-

niskan växer. Utan livets dalar finns heller inga toppar (ibid.).  

 

3.1 Sjukdomslidande och vårdlidande 

Sjukdomslidande innebär det lidande som upplevs i samband med sjukdom och behandling. 

Sjukdomslidandet kan delas in i den kroppsliga smärtan och det själsliga och andliga lidandet. 

Det själsliga lidandet kan orsakas av skam, skuld och förnedring i samband med sjukdom och 

dess behandling. Detta lidande förvärras och blir till ett vårdlidande vid dåligt bemötande av 

vårdpersonal. Lidandet kan orsakas av skuldkänslor då patienten själv tror sig vara orsaken till 

att sjukdomen uppstått. Inom barnsjukvården är det vanligt att föräldrarna känner skuld för 



 

9 
 

sitt barns tillstånd. Vårdlidande orsakas av personalen och handlar om kränkande eller makt-

missbruk gentemot patienten, men kan också bero på utebliven eller felaktig vård (Eriksson, 

1994). 

 

3.2 Medlidande 

Medlidande är att uppleva någon annans lidande som sitt eget. För att känna medlidande 

krävs mod. Modet innebär att våga ansvara för någon och att offra en del av sig själv. Medli-

dandet utgör skälet till människans gärningar och viljan att hjälpa blir större än tanken på den 

egna lyckan. Lidandet får en mening då det görs för något eller någon och skapar en förmåga 

till medlidande och kärlek. Skillnaden mellan medlidandet och det egna lidandet kan stundtals 

vara minimal (Eriksson, 1994). 

 

3.3 Livslidande 

Livslidande omfattar hela människans livssituation och innebär det lidande som handlar om 

att leva och att vara en människa bland andra människor. Vid plötsliga förändringar i livet 

krävs det tid för att åter finna meningen med tillvaron. När en patient lider till följd av en 

obotlig sjukdom kan det vara synnerligen svårt för sjuksköterskan att veta hur denne bör agera 

och det kan bli ett lidande i sig att inte kunna fullfölja sitt uppdrag (Eriksson, 1994).   

 

4. PROBLEMFORMULERING 

I vårdandet av svårt sjuka och döende barn möter sjuksköterskan familjer i ytterst emotionellt 

betungande situationer. Sjuksköterskans roll är att med mod och förståelse för familjens situ-

ation informera, stötta och mildra lidandet för barnet och familjen (Tveiten, 2000). Sjukskö-

terskan arbetar närmast familjen (Maunder, 2006) och befinner sig i situationen i sin yrkesroll 

men påverkas även som privatperson och medmänniska (Keene et al., 2010). Vilka känslor 

uppstår och hur kan sjuksköterskan finna stöd?  

 

Författarna anser att på grund av den känslomässiga arbetsbelastningen och bristen på forsk-

ning är det viktigt att lyfta fram sjuksköterskors upplevda svårigheter i denna arbetssituation. 

Författarna vill även undersöka vilka strategier som används för att bemästra svårigheterna 

och på så sätt bidra till en ökad kunskap om sjuksköterskors situation i denna kontext. 
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5. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor upplever känslomässiga svårigheter i 

arbetet med svårt sjuka och döende barn och deras familjer samt hur dessa upplevelser bear-

betas.  

 

6. METOD 

Designen som användes vid genomförandet av den här studien var en systematisk litteratur-

studie, vilket innebär att uppsatsens resultat är baserat på andras forskning inom området (Ax-

elsson, 2008). En systematisk litteraturstudie innebär även att sökningen efter data görs sys-

tematiskt, sedan granskas datan kritiskt för att slutligen sammanställas till en helhet (Forsberg 

& Wengström, 2003). Författarna har strukturerat sitt tillvägagångssätt under studien efter 

Polit och Becks (2010) strategi för hur en litteraturstudie utformas. Den här studiens första 

steg var valet av ämnesområde, senare gjordes en övergripande sökning för att undersöka hu-

ruvida data fanns inom området. Därefter utformades en problemformulering samt ett mål 

med studien som skapade dess syfte. Sökord valdes utefter syftet och utökades under sök-

ningens gång. Relevanta artiklar lästes och de som passade syftet granskades kritiskt och se-

dan sammanställdes artiklarnas resultat och utgjorde därmed den här litteraturstudiens resul-

tat.   

 

6.1 Urvalskriterier 

Artiklarna som valdes skulle alla vara ”peer-reviewed”, vilket betyder att artiklarna har blivit 

granskade av utomstående, sakkunniga personer innan de publicerats. Denna granskning ga-

ranterar att artikeln håller en god vetenskaplig nivå (Nyberg, 2012). Sökningen begränsades 

inte till land men skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Alla artiklar som handlade om 

barn mellan 0-18 år inkluderades. Artiklarna skulle fokuseras ur sjuksköterskors perspektiv 

och beskriva deras upplevelser och/eller hanteringen av upplevelserna i arbetet med svårt 

sjuka barn och/eller döende barn. Artiklarna skulle vara egen utförd forskning och inte litte-

raturstudie eller metaanalyser.  

 

6.2 Sökningsförfarande 

Sökningen genomfördes i de tre databaserna Cinahl, PubMed och PsychInfo. Cinahl innehål-

ler omvårdnadsartiklar, PubMed omfattar främst medicinska artiklar medan PsychInfo foku-

serar på det psykologiska perspektivet (Forsberg & Wengström, 2003). Dessa tre databaser 
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använder sig av olika sökord, därav sökordens mångfald. Sökorden plockades ut ifrån det 

syfte som valts. Forsberg och Wengström (2003) anser att det är rimligt att börja sökningen 

med ord som återfinns i frågeställningen. De ord som användes vid de första sökningarna var 

experience, palliative care, pediatric, psychosocial, emotion, attitude och nurs*. Anledningen 

till trunkeringen (*) är ett utökat sökningsresultat eftersom alla ord som börjar på ”nurs” 

kommer med i resultatet exempelvis ”nursing”, ”nurse” och ”nurses”. När sökorden kombine-

rats lästes titlar, ibland utökades sökningen och abstraktet lästes på de artiklarna med rele-

vanta rubriker (Bilaga I). De första sökorden som användes gav två användbara artiklar inom 

det valda området. De flesta övriga artiklar med relevant innehåll var litteraturstudier och 

därmed inte egen utförd forskning, vilket var det som skulle användas. Dock lästes dessa ar-

tiklar och nyttjades för att få en grundläggande kunskap om ämnet och dess begrepp. För att 

få en sökning som till så stor utsträckning som möjligt passade syftet kombinerades olika 

sökord med varandra i de olika databaserna (Bilaga I).  

 

För att få mer adekvata sökord för de olika databaserna användes ämnesordlistor (Forsberg & 

Wengström, 2003) t.ex. Svensk MeSH och Cinahl Headings. De nya sökorden som framkom 

med hjälp av dessa var: nurse attitudes, stress occupational, stress psychological, burnout 

professional, terminal care, terminal ill patients, hospice and palliative nursing, pediatric 

critical care nursing, nurses psychology och attitude of health personnel. Den här sökningen 

ledde fram till ytterligare tre användbara artiklar (sammanlagt fem) vilket författarna ej ansåg 

gav tillräckligt med material. Sökningen fick därför utökas med en manuell sökning via rele-

vanta artiklars referenslistor (Forsberg & Wengström, 2003). Den manuella sökningen gav 

sex artiklar. Sammanlagt tillvaratogs elva artiklar varav tre med kvantitativ design, sju kvali-

tativa och en med kombination av bådadera designerna. Merparten av artiklarna som hittades 

vid sökningen behandlade familjens perspektiv, vilket inte var syftet med denna studie och 

valdes därför bort. Andra artiklar av de som inte valdes handlade om sjuksköterskans attityd 

gentemot den palliativa vården eller dödshjälp och hamnade därmed utanför det syfte som var 

uppsatt. En annan orsak till bortfall var dubbletter eller att studien inte erhöll tillräckligt hög 

kvalitet (se nedan).  

 

6.3 Kvalitetsgranskning 

Artiklarna har granskats med hjälp av en modifierad granskningsmall (Bilaga II) som inspire-

rats av två granskningsmallar, en för kvantitativa (Forsberg & Wengström, 2003) och en för 

kvalitativa studier (SBU, n.d.). Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Forsberg och 
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Wengströms (2003) vägledning om hur en studies kvalitet ska värderas. Tyngdpunkterna un-

der granskningen var att studierna skulle vara etiskt granskade, ha ett välformulerat syfte med 

en lämplig design utifrån detta, ett adekvat urval, välbeskriven datainsamling, ett tydligt ana-

lysförfarande, ett logiskt resultat samt att eventuellt bortfall skulle vara väl beskrivet. För att 

uppnå hög kvalitet krävdes att samtliga kriterier skulle vara uppfyllda. Granskningen av ar-

tiklarna genomfördes först individuellt av båda författarna och därefter gemensamt till kon-

sensus uppnåtts om artiklarnas trovärdighet. Vid konsensusförförande förs en dialog med re-

flektion och diskussion mellan författarna för att uppnå samstämmighet angående tolkning av 

artiklarna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Kvalitetsbedömningen graderades i låg, 

medel och hög kvalitet. För att en studie skulle uppnå hög kvalitet krävdes att samtliga tyngd-

punkter uppfylldes, för medelhög kvalitet fick inte mer än två tyngdpunkter brista, om så 

gjordes ansåg författarna att studien var av låg kvalitet och uteslöts därför. 

 

6.4 Dataanalys  

Dataanalysen som genomförts har varit inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheims 

(2008) kvalitativa innehållsanalys. Även vid analysen använde sig författarna av konsensus-

förförande genom att alla artiklar först lästes enskilt av båda författarna som sedan diskute-

rade innehållet gemensamt för att jämföra varandras tolkningar och reducera eventuella egna 

åsikter. Analysen fortsatte sedan med en sammanfattning av samtliga artiklars resultat som 

överensstämde med syftet. Utifrån artiklarnas resultatinnehåll fann författarna gemensamma 

nämnare och med hjälp av dessa utformades de frågor som ställdes under analysen. Frågorna 

var: Vilka känslor uttrycktes hos sjuksköterskor i samband med vårdandet av svårt 

sjuka/döende barn och deras familjer?, Hur upplevde sjuksköterskor sin situation i arbetet 

med svårt sjuka/döende barn och deras familjer? samt Vilka strategier använde sjuksköters-

kor för att hantera sitt arbete - individuella och i grupp? För att lättare få en överblick av da-

tan som framkom klipptes meningsenheter ut från resultatsammanfattningarna och lades ut på 

en stor yta likt ett pussel. Därefter kodades och sorterades enheterna in efter innehåll i pas-

sande kategorier och slutligen teman för att bilda en ny helhet. Två teman skapades utifrån 

resultaten: Komplexiteten i sjuksköterskans arbete och Copingstrategier. I det första temat 

identifierades åtta kategorier, vilka var: Arbetsuppgifter, Kunskap och erfarenheter, Patienten 

med familj, Professionellt förhållningssätt, Konflikter, Kulturella skillnader, Organisationen 

och teamet och Känslor.   
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Meningsenhet   Kod Kategori  Tema 

Sjuksköterskan kan inte ge 

bort sitt     
 

  

arbete till vem som helst     
 

  

      Maktlöshet 

 
Komplexiteten i 

Hjälplöshet och frustration     
 

Sjuksköterskans arbete 

att inte kunna bota       
            Känslor 

Sorg handlar inte bara om      
 

  

att vårda ett barn som dör     
 

  

 utan även se familjen lida     
 

  

      Sorg   
 

  

Kände ledsamhet och     
 

  
bedrövelse/sorg över förlus-

ten         
Tabell I. Exempel på hur meningsenheter blir teman. 

 

6.5 Etiska överväganden 

De artiklar som använts i arbetet har alla utom en varit etiskt granskade, antingen av det aktu-

ella universitetet eller av utomstående kommitté. Forsberg och Wengström (2003) betonar 

vikten av att en studie antingen ska ha tillstånd från en etisk kommitté eller att författarna ska 

ha gjort noggranna etiska överväganden innan studien publiceras. Etisk granskning är en es-

sentiell del för att värna om deltagarnas integritet och identitet (Rosberg, 2008). I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2003) har författarna inkluderat samtliga artiklars resultat som 

svarat på studiens syfte och inga artiklar har uteslutits på grund av författarnas egna åsikter.  

 

7. RESULTAT 

Resultatet visar att sjuksköterskor påverkas av sina patientrelationer särskilt om/när patienten 

avlider. Sorg är inte helt oväntat den mest förekommande känslan och att få prata ut kan 

hjälpa sjuksköterskan att hantera situationen och gå vidare.  

 

I Figur I illustreras hur författarna tolkat resultatet, där alla ”armar” hänger ihop och på något 

sätt påverkar varandra och sjuksköterskan i sitt arbete. De vill på detta sätt visa vilken kom-

plex roll sjuksköterskorna har.   
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Figur I. Sammanfattning av sjuksköterskans komplexa situation.  

 

7.1 Komplexiteten i sjuksköterskans arbete 

I rollen som sjuksköterska under arbetet med barn som vårdas palliativt var det betydelsefullt 

att ha fokus på både patient och familj och syftet med vården var att upprätthålla en bra livs-

kvalitet den sista tiden (Clarke & Quin, 2007). Hur sjuksköterskan arbetade berodde på den-

nes personlighet. Det framgick i en studie att hoppfulla sjuksköterskor per automatik var mer 

optimistiska i sitt arbete och detta gällde även inställningen till arbetet (Feudtner et al., 2007). 

 

7.1.1 Arbetsuppgifter 

Sjuksköterskornas uppgift var inte bara att vara hos patienten och dennes familj utan även 

mycket administrativt arbete i form av dokumentation, vilket flertalet sjuksköterskor ansåg 

tog betydelsefull tid från vårdandet (McCloskey & Taggart, 2010). När ett barn dog var det 

sjuksköterskornas uppgift att identifiera den betydelse det innebar för familjen att förlora ett 

barn och därefter finnas där för dem (Engler et al., 2004). Dock framkom det att en av sjuk-

sköterskornas svåraste uppgifter var att lyssna till rösten av den som lider (Lee & Dupree, 

2008). Palliativ vård av barn var en liten grupp med komplexa behov som krävde specialister 

och specialvård (McCloskey & Taggart, 2010), vilket innebar att sjuksköterskorna varken 

kunde överlämna deras arbete eller deras uppgifter till vem som helst (Kutner et al., 2009). 
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7.1.2 Kunskap och erfarenheter 

Intresset för palliativ pediatrisk vård hade ökat, men fortfarande fanns det många hinder kvar. 

Sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård var bättre på att handskas med frågor som 

hade med döden att göra än vad exempelvis onkologiska sjuksköterskor tyckte sig vara. Dock 

visade det sig att de rent palliativa avdelningarna inte var lika skickliga på barn. Det framkom 

även att det var brist på kunskap om palliativ vård för barn inom samtliga yrkeskategorier 

vilket var en svårighet i arbetet (Clarke & Quin, 2007). I en studie där 410 sjuksköterskor 

inom pediatrisk vård deltog hade 78 % haft maximalt åtta timmars utbildning inom palliativ 

vård. Av dessa var det 15 % som inte hade varit med om något dödsfall det senaste året 

(Tubbs-Cooley, 2011). Sjuksköterskor kände sig mest kompetenta när det gällde smärtlind-

ring och minst kompetenta när det handlade om att prata med patienten och familjen om dö-

den (Feudtner et al., 2007) och därför var det många som kände sig osäkra på sin kompetens 

(Rashotte, Fothergill-Bourbonnais & Chamberlain, 1997). I en studie graderades hopp efter en 

skala. Högre poäng på skalan kombinerat med antal timmars palliativ utbildning kunde sam-

mankopplas med hur pass bekväma sjuksköterskorna var att arbeta och samtala med döende 

barn. Antal timmars utbildning var den viktigaste faktorn och med högre poäng hade sjuk-

sköterskorna en högre kompetens att kunna ge en god palliativ vård (Feudtner et al., 2007). 

Även erfarenheter var en stor faktor i den kunskap sjuksköterskorna hade med sig och de 

lärde sig någonting efter varje förlust (Rashotte et al., 1997). De mer erfarna sjuksköterskorna 

kände sig mer säkra på att vårda de döende barnen (Engler et al., 2004). Sorgearbetet var en 

stor del i kompetensen som sjuksköterskorna erhållit under sin yrkesverksamhet. Sorgen var 

en läroprocess och erfarenheten avgjorde hur överväldigad sköterskan blev av sorgen och led-

samheten. Mindre erfarenhet gjorde det svårare att hantera förlusten och känslorna. Erfarna 

sjuksköterskor kunde gradera sin sorg och jämföra dödsfall i arbetet samt identifiera deras 

känslor vilket ledde till en balans mellan att sörja och att vara lättad över att barnet inte dog i 

smärta. De kände även mindre skuld och insåg att dödsfallet var utom deras kontroll (Ra-

shotte et al., 1997), men samtidigt menade många att den dagen en sjuksköterska slutar känna 

är dagen då denne bör tänka över sitt yrkesval (Cook et al., 2012). 

 

7.1.3 Patienten med familj 

Varje dödsfall var unikt, det fanns inga mallar. Det kunde bara göras en gång och det fick inte 

bli fel (Rashotte et al., 1997). Enligt en studie framkom det att det var ”lättare” för 

sjuksköterskorna att ta hand om familjer som varit inställda på döden sedan barnet föddes än 
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de familjer som en gång hade ett friskt barn. Det framkom även att det var mer krävande för 

sjuksköterskorna om barnet hastigt insjuknade jämfört med en långsam process (Clarke & 

Quin, 2007). Flera sjuksköterskor upplevde att det var svårt att kommunicera med somliga 

barn särskilt när det handlade om att besvara svåra existentiella frågor (Papadatou, Martinson 

& Chung, 2001) samt att informera och göra val eftersom det även handlade om familjens 

delaktighet (Clarke & Quin, 2007). 

 

7.1.4 Professionellt förhållningssätt 

Flera av studierna visade att vid arbete väldigt nära en patient och dess familj kunde sjukskö-

terskan bli mer än bara en sjuksköterska. Sjuksköterskan blev som en i familjen eftersom 

denne fick vara delaktig på en ”väldigt speciell resa”. En del sjuksköterskor såg det som en 

känslomässig last att relationen med familjen blev mer än bara yrkesmässig (Clarke & Quin, 

2007; McCloskey & Taggart, 2010; Rashotte et al., 1997). Många åsikter framkom om den 

professionella gränsen. En del ansåg att man som sjuksköterska i den här kontexten måste 

bortse från de professionella gränserna för att kunna ta hand om patienten och familjen i deras 

påfrestande läge. Andra såg gränsen som flytande och att den ändrades beroende på patient 

och situation. Det framkom även att vårdtiden var en betydande orsak till hur de professio-

nella gränserna påverkades, ju längre vårdtid desto mer komplex relation (Cook et al., 2012). 

 

7.1.5 Etiska konflikter 

En av de största stressfaktorer som sjuksköterskorna upplevde var de etiska konflikter som 

fanns både mellan personal och familj samt inom vårdteamet (McCloskey & Taggart, 2010). 

Den mest diskuterade konflikten handlade om teknologin som var i vägen för den önskvärda 

stillhet och omvårdnad som sjuksköterskorna ville ge. Detta gjorde att flertalet sjuksköterskor 

menade att det togs alldeles för mycket onödiga prover i slutet av vårdtiden (Rashotte et al., 

1997) och att många barn hölls vid liv på mekaniskt sätt för att föräldrarna inte kunde accep-

tera att barnet skulle dö. Detta medförde att flera sjuksköterskor ifrågasatte sitt arbete och 

syftet med den vård de skulle ge (Engler et al., 2004). De etiska konflikterna behandlade även 

sjuksköterskans uppgift att tala för barnet genom föräldrarna när de och sjuksköterskan inte 

var av samma åsikt (McCloskey & Taggart, 2010). Ett annat problem handlade om hur nära 

sjuksköterskan fick gå patienten och dennes familj, hur personlig denne fick bli (Cook et al., 

2012) samt hur extra krävande det kunde vara att arbeta och bo i samma stad, särskilt om det 

var ett mindre samhälle (McCloskey & Taggart, 2010). 
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7.1.6 Kulturella skillnader 

I artikeln som jämförde grekiska och kinesiska sjuksköterskor framgick det att de grekiska 

sjuksköterskorna var mer rädda och ogillande inför sitt arbete med döende barn medan de 

kinesiska sjuksköterskorna såg det som en förmån och en utmaning att hjälpa dessa barn (Pa-

padatou et al., 2001). Vidare framkom att en del grekiska sjuksköterskor kände behov av att 

gå på barnets begravning medan detta inte var en möjlighet för sjuksköterskorna från Kina. 

Det framkom diverse kulturella skillnader exempelvis att 98 % av de grekiska sjuksköters-

korna deltog i studien medan bara 51 % av de kinesiska sjuksköterskorna orkade delta. Det 

enda kravet för att delta i studien var att sjuksköterskorna skulle ha arbetat inom professionen 

i minst ett år. De kinesiska sjuksköterskor som avstod gjorde det eftersom de kände sig ut-

brända och fyllda av sorg. Då det gällde att visa känslor fanns det även där skillnader. De gre-

kiska sjuksköterskorna hade lättare för att visa sina känslor och det hände att de grät medan de 

kinesiska var mer reserverade och inåtvända (ibid.). 

 

7.1.7 Organisationen och teamet 

Ett stort antal sjuksköterskor påpekade att vårdteamet och den övre organisationen hade stor 

inverkan på hur arbetet fungerade. Det framkom från flera håll att det var begränsat med re-

surser särskilt inom personal, tjänster och ekonomi, vilket påverkade arbetet på olika sätt 

(McCloskey & Taggart, 2010), till exempel att personalbrist medförde stress. Det framkom 

även att det fanns brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare och sjukskö-

terskorna emellan (Papadatou et al., 2001), vilket gjorde att flera i personalen tyckte det var 

svårt att be om hjälp när de behövde avlastning (Kutner et al., 2009).  För att effektivisera 

vården och undvika missförstånd i vårdandet var det därför viktigt med en rak kommunika-

tion både inom vårdteamet och mellan personal och familj (Lee & Dupree, 2008). 

 

Att handskas med intrycken av ett barns död kunde vara traumatiskt eventuellt inte med en 

gång utan kunde dröja upptill sex till nio månader senare (McCloskey & Taggart, 2010). 

Ingen utanför arbetet förstod vad sjuksköterskorna gick igenom (Cook et al., 2012) och de 

ville inte belasta den egna familjen och vänner med det som hände på arbetet (Rashotte et al., 

1997). Det var därför viktigt att på arbetsplatsen kunna få dela tankar och information, dels 

för att motverka att stänga in sina känslor och dels för att effektivisera beslutsfattande samt att 

det blev lättare att acceptera val om personalen pratade om det. Det framgick dock i artiklarna 

att det saknades tillräckligt med stöd från den högre organisationen (Lee & Dupree, 2008) och 
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att det inte fanns tillräckligt stora möjligheter att tillsammans prata ut efter ett barns död 

(Tubbs-Cooley et al., 2011). Avsaknaden av stöd för personalen påverkade sjuksköterskornas 

emotionella arbete negativt trots deras medvetenhet om att döden förekom. De sjuksköterskor 

som hade tillgång till känslomässigt stöd kände att de fick den support och tröst som behöv-

des för att kunna hantera de tunga känslor som orsakades av döden eller ett hotande dödsfall 

(Lee & Dupree, 2008). En sjuksköterska uttryckte att det aldrig kunde bli för mycket support 

för vårdgivarna (Kutner et al., 2009).  

 

7.1.8 Känslor 

När ett barn dog påverkades inte bara föräldrarna negativt utan även personalen (Engler et al., 

2004), men det var inte bara själva bortgången som var påfrestande. Många sjuksköterskor 

menade att det var en stor emotionell belastning att kunna ge en god palliativ vård (McClo-

skey & Taggart, 2010). Att vårda döende barn kunde ge en känsla av hopplöshet, sorg (Engler 

et al., 2004), tomhet, meningslöshet, smärta och ledsamhet relaterat till empatin och medli-

dandet för familjen (Rashotte et at., 1997). Det var dock ovanligt att sjuksköterskor undvek att 

bli involverade för att skydda sig själva (Papadatou et al., 2001). I en studie sågs många ex-

empel i personalen av lidande och ångest (Lee & Dupree, 2008) vilket kunde vara ett resultat 

av svårigheten och rädslan att aldrig veta vad som skulle hända härnäst (Clarke & Quin, 

2007). Det handlade även om de etiska konflikterna och att sjuksköterskorna ofta kände sig 

stressade, frustrerade och maktlösa när de inte kunde arbeta för att ge barnet en värdig död 

eftersom onödig aktiv behandling fortsatte (De Graves & Aranda, 2005). 

 

Förlusten var en del av yrket, men blev i vissa fall en personlig kris eftersom barnet blivit en 

del av sjuksköterskans liv (Rashotte et al., 1997). Det var dock inte bara förlusten av en pati-

ent och en relation utan mycket mer än så. Sjuksköterskor såg förlusten som ouppfyllda pro-

fessionella mål och förväntningar. Det var även många tankar som väcktes, till exempel egna 

personliga antaganden och tankar om sig själv, livet och döden. Dödsfall som drabbat sjuk-

sköterskan förut kunde komma upp till ytan igen och det var inte ovanligt att en rädsla upp-

kom av att någonting liknande skulle kunna hända i den egna familjen. Förlusten kunde även 

skapa känslor av ledsamhet, förtvivlan, tankar på den döda, skuldkänslor, behov av att dra sig 

undan med mera (Papadatou et al., 2001). Sorg var den mest förekommande känslan som togs 

upp i intervjuerna och det handlade inte bara om sorgen av att vårda barn som dör utan även 

om att se familjens lidande (Lee & Dupree, 2008; Engler et al., 2004; Rashotte et al., 1997). 

Sorgens djup och komplexitet berodde på situationen och vilken relation sjuksköterskan fått 
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till barnet och familjen samt hur familjen reagerade. Sorgereaktionerna berodde även på hur 

sjuksköterskan själv uppfattade hur vården hade varit och om det varit en fridfull död (Ra-

shotte et al., 1997). Det framkom även att plötslig död eller återfall hos en patient var rankat 

som betydligt mödosammare än konflikter mellan kollegor (Engler et al., 2004).  

 

Skuldkänslor var en annan faktor som gjorde sorgearbetet svårare (Rashotte et al., 1997). 

Flertalet sjuksköterskor trodde att de kunde lämna obearbetade händelser bakom sig, vilket 

innebar att många tog skulden och sorgen med sig hem (Cook et al., 2012).  Orsaken till 

skuldkänslorna var både att sjuksköterskorna själva kände att de orsakat dödsfallet (Rashotte 

et al., 1997) och att sjuksköterskorna kände skuld för att de inte kände känslor som de ”borde” 

känt inför patientens död (Cook et al., 2012). Arbetet med döende barn var både fysiskt och 

känslomässigt utmanande (Kutner et al., 2009) och ibland utsattes sjuksköterskorna för flera 

dödsfall inom en kortare tid (Rashotte et al., 1997). Att vara med om ett barns död och att 

hantera föräldrarnas sorg sågs som stora stressfaktorer (Engler et al., 2004). Andra orsaker till 

stress var brist på resurser (McCloskey & Taggart, 2010) till exempel medicinsk vård och 

personalbrist samt sorg, moralisk stress och avtrubbning (Lee & Dupree, 2008). Om sjukskö-

terskan hade en extra intensiv relation med familjen kunde det kännas mer påfrestande 

(McCloskey & Taggart, 2010) eftersom den tid sjuksköterskan ägnade åt barnet och dess fa-

milj ofta var känslomässigt tärande (Engler et al., 2004). Sjuksköterskorna påpekade vilken 

negativ effekt stressen hade både på deras yrkesutövande och privatliv (McCloskey & Tagg-

art, 2010) och att trycket på personalen kunde resultera i utbrändhet, avgång och yrkesbyte 

(Lee & Dupree, 2008). 

 

Det var svårt att se någon lida utan att kunna göra någonting åt det (Papadatou et al., 2001) 

och det var inte ovanligt att sjuksköterskorna kände känslor som hjälplöshet och frustration att 

inte kunna bota (Lee & Dupree, 2008) och de kände sig då maktlösa (Rashotte et al., 1997). 

De flesta sjuksköterskor upplevde en känsla av hjälplöshet och svårighet att kommunicera 

med föräldrarna i det terminala skedet. Sjuksköterskorna pendlade ofta mellan att undvika 

sorgen samt att sörja det döda barnet. Samtidigt fick de beröm och kände sig tillfredställda 

med sitt arbete (Papadatou et al., 2001). Det gick inte att komma ifrån att palliativ vård av 

barn var ett känslomässigt tungt arbete men många i personalen välkomnade sina känslor som 

ett tecken på deras mänsklighet (Lee & Dupree, 2008). Det var även många som kände att de 

gjorde ett meningsfullt arbete och att de fick mycket tillbaka från barnen och deras familjer. 
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De kände att de bidragit med någonting och fick ofta uppskattning från familjen (Papadatou et 

al., 2001) och upplevde sig därmed tillfreds med sitt yrkesval (Lee & Dupree, 2008). 

 

7.2 Copingstrategier 

Coping användes för att normalisera sjuksköterskors reaktioner så att de kunde tackla vad 

som hänt på ett sunt sätt. Det var viktigt eftersom ingen utanför arbetet förstod vad de gick 

igenom (Rashotte et al., 1997). Vissa sjuksköterskor öppnade sig och agerade utåt genom att 

till exempel gråta (Papadatou et al., 2001) medan andra var mer reserverade, slöt sig eller 

kunde ”slå ifrån” känslorna efter arbetsdagens slut. De sjuksköterskor som var föräldrar hade 

svårare att hantera sina känslor eftersom de identifierade sig med patientens föräldrar (Cook et 

al., 2012). Det framkom att vårdpersonal ideligen var i behov av coping i form av känslomäs-

sig support för att kunna hantera sitt sorgearbete och hitta sitt egenvärde. Det fanns känslor 

och händelser sjuksköterskorna varken kunde eller ville dela med sig av till vem som helst 

(Kutner et al., 2009). Eftersom sjuksköterskan kunde bli intensivt emotionellt involverad i sin 

patient och dennes familj behövdes det pauser för att kunna klara av dessa känslomässiga be-

lastningar (Clarke & Quin, 2007) samt ventilering och där bidrog teamet. Majoriteten sjuk-

sköterskor hävdade att få dryfta sina känslor hjälpte (Rashotte et al., 1997) och påpekade att 

det var en stor lättnad att ha någon kollega att kunna prata med i slutet av dagen, särskilt om 

den varit krävande (Kutner et al., 2009). Som en strategi i teamet användes svart humor för att 

kunna skratta istället för att gråta och på så vis kunna släppa ut sina känslor på ett kontrollerat 

sätt. Dock betonades att detta gjordes på ett diskret vis i personalrummet bakom stängda dör-

rar (Rashotte et al., 1997).  

 

I de situationer när både familj och personal utbytte stöd till varandra underlättade detta 

känsloarbetet för båda parter (Lee & Dupree, 2008). I studien som Rashotte et al. (1997) be-

drivit framkom diverse egna tillvägagångssätt som sjuksköterskorna använde för att klara av 

arbetet. Kunskap och självförtroende var copingstrategier i sig och vikten av att kunna behålla 

kontrollen genom att sätta gränser vilket ledde till att sjuksköterskorna inte överöstes av 

känslor och kunde distansera sig. Självreflektion hjälpte sjuksköterskorna att känna igen, be-

kräfta och acceptera dödsfallet och sina känslor, att förstå sina reaktioner och de faktorer som 

påverkar deras sorg, att skapa sig en helhet kring dödsfallet och få reda på vilken form av co-

ping som kunde hjälpa just denne. Det framkom även att ett riktigt avslut med familjen i form 

av ett uppföljningssamtal, hembesök eller deltagande på barnets begravning avslutade relatio-

nen på ett sätt som var mycket givande för båda. Ytterligare en copingtaktik var att unna sig 
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själv något för att skingra tankarna, rensa huvudet och må bättre exempelvis med ett bubbel-

bad eller ett shoppingfynd men också aktiviteter såsom trädgårdsarbete och träning. För som-

liga sjuksköterskor var det även viktigt att få utföra sina egna, personliga dödsritualer i sam-

band med en patients bortgång (ibid.). Många sjuksköterskor var positiva till den anonyma 

telefonrådgivning som föreslogs som en strategi för att stötta det psykosociala (Kutner et al., 

2009). En annan strategi var att byta fokus från den döda till de som fanns kvar och ta hand 

om dem på bästa möjliga sätt. Somliga sjuksköterskor ansåg att deras religion var ett stöd och 

en copingstrategi i sig (Cook et al., 2012). 

 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

8.1.1 Urvalskriterier 

Forskning är en färskvara och därför bör den helst inte vara äldre än fem år (Forsberg & 

Wengström, 2003), men studiens syfte ansågs för snävt sett till tidigare gjord forskning och 

därför sattes tidsbegränsningen istället till tio år. Den sattes upp för att begränsa antalet träf-

far, men togs bort vid den manuella sökningen. Anledningen till varför sökningen inte gjordes 

om utan tidsbegränsning var för att fåtalet träffar uppfyllde syftet och därför ansåg författarna 

att sökorden var skälet till de ickerelevanta träffarna. Författarna till denna studie anser att 

upplevelser och erfarenheter ej blir inaktuella och därför uteslöts ingen artikel på grund av 

publiceringsår.  

 

8.1.2 Sökningsförfarande 

Författarna hade kunnat använda fler/andra databaser men valde att begränsa sig till Cinahl, 

Pubmed och Psychinfo eftersom de är relevanta databaser vid omvårdnadsstudier (Forsberg & 

Wengström, 2008). De många sökord som användes gav något för ”öppet” sökresultat det vill 

säga en och samma kombination av sökord gav träffar som dels passade vårt syfte men även 

flertalet artiklar som var vinklade från familjens perspektiv samt sjuksköterskans attityd gent-

emot palliativ vård. Detta ansågs dock vara nödvändigt på grund av att det specifika syftet var 

synnerligen komplicerat att försöka ringa in och hitta lämplig data om. Det komplicerade var 

att hitta sökord och kombinationer som till största del endast berörde det valda syftet. Via de 

många och varierade sökorden fick författarna dock en bred bild av forskningen inom området 

och tror därmed inte att de missat relevanta källor. Däremot har det använts sökord som för-

fattarna inte trodde de behövde från början och det kan vara så att det fortfarande finns sökord 
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eller sökordskombinationer som hade kunnat ge bättre artikelträffar. Under sökningsarbetet 

hittades samma artiklar i de olika databaserna vilket styrker att sökningen har gjorts på nog-

grant sätt och att sökorden trots allt varit anpassade efter de olika databaserna (Forsberg & 

Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). Vid den manuella sökningen hittades artiklar som ej 

påträffades via den systematiska sökningen. Utan den manuella sökningen hade studien såle-

des gått miste om nödvändig data vilket författarna anser skulle ha sänkt kvaliteten på studi-

ens resultat nämnvärt. De vetenskapliga litteraturstudier som hittades om ämnet utgjorde ba-

sen för studiens bakgrund och dess begreppsförklaringar och vissa av deras referenser togs 

tillvara vid den manuella sökningen. Detta innebär att författarna eventuellt kunnat gå resul-

tatet något i förväg. Begrepp såsom coping hade möjligen inte kommit fram redan i bakgrun-

den om det inte vore för de använda litteraturstudierna. Trots detta valde författarna att med 

hjälp av litteraturstudierna presentera området för läsaren på ett åskådligt och tydligt sätt så att 

denne skulle kunna följa med i resonemangen i resultat och diskussion.  

 

8.1.3 Kvalitetsgranskning 

Vid artikelgranskningen har författarna inspirerats av en kvalitativ granskningsmall som var 

anpassad för upplevelser vilket ansågs passande för syftet. Det fanns dock svårigheter att hitta 

en granskningsmall för de tre tvärsnittsstudierna och därför användes en granskningsmall för 

kvasiexperimentella som inspiration. Författarna har tillsammans diskuterat sig fram till vilka 

punkter som ska vara uppfyllda för att hög kvalitet ska uppnås och på så sätt utformat gransk-

ningsmallen. Författarna har valt att avstå från poängsättning av frågorna till förmån för arti-

kelns kvalitet som helhet. Författarna anser att poängsättning kan leda till missvisande kvalitet 

eftersom frågorna var för sig inte har samma värde, dock hade författarna kunnat poängsätta 

frågorna med olika poäng beroende på tyngdpunkt. Detta ansågs dock ej nödvändigt eftersom 

författarna menar att den modifierade granskningsmallen var tillräckligt anpassad för att på-

visa kvaliteten även utan poäng. De artiklar som ej uppnådde hög kvalitet brast i någon av de 

tyngdpunkter som författarna satt upp (se 5.3). Systematiska litteraturstudier bör innehålla 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar, en så kallad metodtriangulering, eftersom dessa två 

metoder kompletterar varandra och då kan göra helheten tydligare (Forsberg & Wengström, 

2008; Olsson & Sörenssen, 2011). Denna studie innehåller bådadera men mestadels kvalita-

tiva (sju stycken). Varje enskild kvalitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde som växer 

och blir större när vi för samman flera studiers resultat (Axelsson, 2012). 
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8.1.4 Dataanalys 

Författarna anser att vård av allvarligt sjuka och döende barn är ett område som är extremt 

svårt att inte beröras av. Det kan ha påverkat studiens analysförfarande trots att författarna 

haft detta i åtanke för att resultatet skulle bli helt objektivt utan värderingar och egna åsikter. 

Både Forsberg och Wengström (2008) och Olsson och Sörensen (2011) belyser betydelsen av 

att uppmärksamma sin förförståelse, alltså den kunskap och erfarenheter som författaren in-

nehar sedan tidigare, för att inte låta denna inverka på den objektiva hållningen i resultattolk-

ningen. Genom att först läsa artiklarna enskilt och sedan diskutera varandras tolkningar anser 

författarna att de har kunnat reducera eventuella individuella vinklingar som kan vara till följd 

av den förförståelse de haft med sig. Författarna menar därmed att det har varit en fördel att 

vara två personer eftersom en enskild individ kan ha svårt att upptäcka sin egen förförståelse. 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) ökar tillförlitligheten om det är fler än en 

person som genomfört analysen. 

 

Vid felaktig översättning är det risk för syftningsfel och därmed ett missvisande resultat. När 

artiklarnas resultat översattes tog författarna hjälp av varandras språkkompetens samt lexikon, 

men reserverar sig ändå för eventuella översättningsfel då samtliga artiklar är skrivna på eng-

elska.  

 

8.1.5 Etiska övervägande 

Det har lagts stor vikt vid att de aktuella artiklarna visat ett etiskt förhållningssätt samt att de 

blivit etiskt granskade. Den icke etiskt granskade artikeln innehåller etiska aspekter och an-

ledningen till att den medverkar i resultatet beror på att denna studies författares granskning 

inte visat några uppenbara etiska brister. Deltagarna i artikeln fick veta att de var helt ano-

nyma, att de kunde välja att inte medverka när som helst och ingen detaljerad information gör 

att deltagarna kan spåras. På grund av dessa aspekter och eftersom den jämförde sjuksköters-

kor från två olika kulturer med ett synnerligen intressant resultat inkluderades Papadatous et 

al. (2001) artikel i denna studie. Författarna ansåg att det var angeläget att ta med artikeln för 

att visa att sjuksköterskors upplevelser och strategier även kan bero på kulturell bakgrund. 

Tack vare Papadatous et al. (2001) forskning anser författarna att denna studie fått ett fylligare 

och mer täckande resultat.  
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8.1.6 Trovärdighet och överförbarhet 

Tillvägagångssättet när material samlas in påverkar studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

(Carlsson, 2012). Studien är till stor del utformad efter artiklar som hittats via manuellt sö-

kande men inget författarna hittat i metodlitteraturen tyder på att detta på något sätt skulle 

sänka kvaliteten. Genom att författarna använt sig av konsensusförfarande under studiens ut-

formning anser de med stöd av Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) att trovärdigheten 

stärkts. Vårdandet av svårt sjuka barn är ett ämne som är svårt att inte beröras av men efter-

som författarna varit två om tolkningarna av resultaten har tolkningsskillnader kunnat urskil-

jas och neutraliseras till den mån det varit möjligt för att på så vis minska en eventuell prägel. 

Författarna anser att det finns en logisk struktur genom studiens delar. Axelsson (2008) menar 

att studiens slutsats blir mer trovärdig om det finns en tydlig stringens och ett begripligt res-

lutat. 

 

Överförbarhet beskriver hur väl en studies resultat kan vara giltigt för andra i en befolkning 

(Olsson & Sörensen, 2011). Med tanke på att studien behandlar känslor och upplevelser som 

är mänskliga företeelser och inte till exempel medicinteknisk utrustning som skiljer länder 

emellan anser författarna att resultatet borde vara tämligen överförbart inom vården världen 

över. Denna ”globala” generaliserbarhet styrks även av studiens resultat som inte bara speglar 

forskning gjord i Europa utan också från Asien, Nordamerika och Australien (Bilaga III). Ef-

tersom det handlar om vårdrelationer i kontexter nära döden så anser författarna att deras re-

sultat är överförbart till vårdpersonal inom andra områden till exempel övriga vårdavdel-

ningar samt äldreomsorg. Författarna anser även att de delar av resultatet som behandlar olika 

copingstrategier skulle kunna användas i andra sammanhang där personalen utsätts för käns-

lomässigt svåra situationer till exempel brandmän, polis, militär och ambulanssjukvårdare. 

 

Studiens urval, datainsamling, analys och kontext har beskrivits grundligt vilket enligt Lund-

man och Hällgren-Graneheim (2012) ökar möjligheten till överförbarhet. Huruvida resultatet 

är överförbart eller ej är dock upp till läsaren (ibid.). 

 

8.2 Resultatdiskussion 
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Figur II. Lidandecirkel. Författarnas tolkning av lidandet som framgått i resultatet. 

 

8.2.1 Lidande 

Figur II visar författarnas tolkning av hur lidande kan gestaltas i sjuksköterskans arbete. För-

fattarna har under studiens gång identifierat att lidande kan ändra skepnad och överföras. När 

sjuksköterskan ser familjens lidande väcks ett medlidande hos denne på grund av empatin för 

familjen och deras situation (Eriksson, 1994; Rashotte et al., 1997). Det medlidande sjukskö-

terskan känner kan enligt författarnas tolkning leda till ett livslidande. Eriksson (1994) menar 

att skillnaden mellan medlidande och sitt eget personliga lidande kan vara hårfin. Lidandet 

sjuksköterskan upplever i samband med vårdandet av svårt sjuka barn och deras familjer kan 

leda till ett illabefinnande för denne (Lee & Dupree, 2008). Om sjuksköterskan ej kan hantera 

sitt eget lidande kan detta påverka dennes professionella yrkesutövande (Keene et al., 2010) 

vilket Eriksson (1994) i sin tur menar kan påverka vårdandet negativt och skapa ett vårdli-

dande för patienten med familj. Eriksson (1994) menar vidare att vårdlidande uppstår på 

grund av omedvetet beteende relaterat till bristande kunskap och reflektion. Livslidande (Fi-

gur II) kan även innebära familjens livslidande på grund av omställningen under sjukdoms-

förloppet då hela livssituationen berörs och det vardagliga livet rubbas (Eriksson, 1994).         

 

8.2.2 Att inte kunna vårda ur ett palliativt perspektiv 

Av resultatet att döma har sjuksköterskor brist på tid, kunskap om palliativ pediatrisk vård 

samt stödjande åtgärder från organisationen. Att kunna se och vårda hela människan utifrån 

ett helhetsperspektiv innefattar dels det fysiska men även det andliga och psykosociala 

(WHO, n.d.) samt familj och relationer. För att uppnå palliativ vård av hög kvalitet krävs det 

att vårdteamet har ett gemensamt synsätt och strävar mot samma mål som är uppsatta till-
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sammans med patienten och familjen (Jakobsson et al., 2009). I den palliativa vården är det av 

största betydelse att ha fokus på barnet och dess familj (Clarke & Quin, 2007). McCloskey 

och Taggart (2010) skriver dock att flertalet sjuksköterskor menar att mycket av den tid som 

borde användas till omvårdnad istället måste läggas på administrativt arbete. Att skriva jour-

nal är enligt svensk lag (SFS, 2008) en del av sjuksköterskans arbete. Detta tillsammans med 

att sjuksköterskan utgör den palliativa vårdens mittpunkt som arbetsledare och ansvarig för 

den totala omvårdnaden (Sjöberg & Hugosson, 1995) anser författarna är ett hinder för den 

flexibilitet en god palliativ vård innebär. Ett annat hinder är platsen den medicintekniska ut-

rustningen upptar och flertalet sjuksköterskor menar att de därför inte till fullo kan utföra den 

specifika omvårdnad som palliativ vård innebär (Rashotte, 1997). Detta strider mot det pallia-

tiva synsättet som anser att onödig teknisk utrustning bör tas bort och istället bör fokus läggas 

på rena omvårdnadsåtgärder såsom lindrande av symtom istället för sjukdomsbehandling (Ja-

kobsson et al., 2009; Kaasa, 2001).  

 

Inställningen att det är onaturligt att dö ung delades av merparten deltagare (Cook et al., 

2012).  Det är således nödvändigt att byta attityd vid arbete med barn som vårdas palliativt 

eftersom utgångspunkten och målet är ett helt annat jämfört med det kurativa vårdandet (Sjö-

berg & Hugosson, 1995).  

 

Författarna förmodar utifrån resultatet att det är svårare att avsluta de kurativa insatserna när 

det handlar om barn eftersom de befinner sig i början av livet och antas ha mycket kvar jäm-

fört med en äldre person som till större del levt sitt liv. Författarna tror även utifrån resultatet 

att dessa konflikter kring den palliativa vården av barn kan ha att göra med brister i utbildning 

och kommunikation samt svårighet att acceptera att barnets sjukdom inte går att bota. För att 

uppnå en högkvalitativ palliativ vård av barn krävs således mer kunskap i form av fler utbild-

ningstimmar och kunskapsutbyte över de professionella gränserna till exempel att sjukskö-

terskor på en barnavdelning får ta del av kunskap från professioner med större vana och erfa-

renhet av palliativ vård. Detta stöds av Jakobsson et al. (2009) som hävdar att alla patienter 

inklusive barn som vårdas palliativt har rätt till vård av personal med basal kompetens i palli-

ativ vård.  

 

8.2.3 Professionellt förhållningssätt 

Ett av de flitigast återkommande ämnena under denna studie har varit det professionella för-

hållningssättet och pendlandet mellan att vara personlig och privat. Det som främst utmärkt 
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sig är problematiken kring sjuksköterskans professionella förhållningssätt gentemot familjen 

när barnet avlidit. Cook et al. (2012) anser att sjuksköterskorna behövde gå över den profes-

sionella gränsen för att kunna vårda barn och ta hand om familjen under dessa omständigheter 

men att det var familjen som bestämde hur nära sjuksköterskan fick komma. Om barnet vis-

tats inom sjukvården en längre tid menar Tveiten (2000) och Hagelin och Edwinsson-Måns-

son (2008) att det kan upplevas värdefullt för familjen om de som arbetat närmast barnet 

kommer på dess begravning. Rashotte et al. (1997) skriver att det var en del av sjuksköters-

korna som använde begravningen som en copingstrategi för att få ett avslut på relationen. För-

fattarna anser att det inte är professionellt att använda barnets begravning endast för egen vin-

ning utan att ha blivit inbjuden av familjen eftersom Birgegård (2005) menar att professionell 

i detta sammanhang innebär att främja familjens behov och inte sina egna. Hagelin och Ed-

winsson-Månsson (2008) anser att om sjuksköterskan får en inbjudan bör denne reflektera 

över varför och för vems skull ett eventuellt deltagande görs och vilka konsekvenser valet kan 

få. Om sjuksköterskan inte får en inbjudan eller känner att denne inte vill vara närvarande 

trots inbjudan finns alltid alternativet att skicka blommor för att visa sitt deltagande (ibid.).  

 

Författarna hävdar att deltagande på barnets begravning kan vara ett stöd för det emotionella 

arbetet både för familjen och sjuksköterskan. Rashotte et al. (1997) menar att gå på begrav-

ningen kan bli ett värdigt avslut på relationen och därmed någonting givande för både sjuk-

sköterskan och familjen.   

 

8.2.4 Sätt att underlätta arbetet för sjuksköterskan 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor i sitt arbete med svårt sjuka och döende barn upp-

lever emotionell smärta i form av ledsamhet, sorg, lidande och hopplöshet (Engler et al., 

2004; Lee & Dupree, 2008; Papadatou et al., 2001; Rashotte et al., 1997). Många sjuksköters-

kor trodde att de obearbetat kunde lämna svåra händelser bakom sig vilket resulterade i att de 

tog skulden och sorgen med sig hem (Cook et al., 2012). Om sjuksköterskor inte kan hantera 

dessa påverkas de negativt, vilket kan leda till en påverkan på deras yrkesutövande på grund 

av känslomässig avtrubbning, utbrändhet eller depression (Keene et al., 2010; Kock-Redfors, 

2011). Detta kan även påverka sjuksköterskan som privatperson och dennes hantering av kri-

ser i framtiden. Om inte tillfälle ges att sörja en förlust kan sjuksköterskan bli mer sårbar och 

reagera onormalt kraftigt på händelser senare i livet utan att ha någon aning om varför. Den 

nya krisen utlöser och river följaktligen upp den gamla, obearbetade till ytan igen (Bratt, 

2012). Författarna har genom den här studiens resultat kommit fram till att sjuksköterskor 
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behöver ventilera sina känslor (Rashotte, 1997) och upplevelser för att kunna bearbeta sorgen 

och klara av sitt arbete.  

 

Eriksson (1994) menar att beroende på hur personen hanterar sitt lidande kan det antingen 

utveckla eller hämma en som människa. Människan behöver få sitt lidande bekräftat genom 

att dela med andra för att på så vis kunna använda det i sin utveckling och kunna gå framåt i 

livet. Baggens och Sandén (2009) menar att stödjande samtal i form av exempelvis debriefing 

(Brolin et al., 2011) kan ge emotionell styrka till människor och på så sätt öka deras förmåga 

att hantera olika svårigheter (Baggens & Sandén, 2009). En annan faktor som spär på sjuk-

sköterskans sårbarhet är stressen i samband med personalbrist och övriga uppgifter som måste 

göras förutom att vara ett stöd för familjen (McCloskey & Taggart, 2010). Något som förfat-

tarna anser skulle kunna avlasta sjuksköterskan i dessa lägen är ett ökat teamarbete och dele-

gering, att kunna lämna över till någon kollega när man känner att man inte orkar och byta 

arbetsuppgifter för ett tag, ta en paus så att sjuksköterskan får möjlighet att vila och reflektera. 

Sjukskrivning på grund av utbrändhet kostar samhället miljardbelopp varje år (Allgulander, 

2005), således är det inte bara sjuksköterskor som vinner på att bli omhändertagna utan hela 

samhället. Detta bör till exempel arbetsgivare ta hänsyn till för att underlätta och stötta sin 

personal. En del av bekräftelsen kan utgöras av tröst för personalen. Trösten svarar an mot 

sjuksköterskans sårbarhet och ger trygghet men kan även ge lindring och kraft samt motverka 

stress (Santamäki-Fischer & Dahlqvist, 2009). Eriksson (1994) menar att lidande kan lindras 

genom tröst men även genom att uppmuntra, stödja och finnas där för varandra.  

 

8.2.5 Förslag till fortsatt forskning 

Författarnas hypotes utifrån resultatet är att sjuksköterskor som får prata av sig med någon 

och dela sina känslor och erfarenheter från påfrestande situationer mår bättre psykiskt och kan 

arbeta längre inom området utan att känna sig nerstämda och/eller utbrända på grund av in-

stängda känslor. Författarna anser därför att det behövs forskas mer om huruvida debriefing, 

alltså samtalsterapi i grupp, skulle kunna bli en del av arbetet och gärna longitudinell forsk-

ning som jämför en grupp som får tillgång till debriefing och en som får vara utan. Bevis för 

debriefingens effektivitet och användbarhet måste samlas in i större utsträckning än de studier 

som gjorts fram till idag. Det verkar även finnas behov av forskning kring hur vården bättre 

och mer effektivt skulle kunna använda andra former av stödjande samtal och personalhand-

ledning för att minska den känslomässiga belastningen på personalen i liknande situationer. 
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9. SLUTSATS 

Slutsatsen som kan dras utifrån studien är att sjuksköterskor har svårt att vårda barn utifrån 

den palliativa vårdens perspektiv på grund av att dokumentation och övriga arbetsuppgifter tar 

för mycket tid från omvårdnaden av barnet och familjen. Andra orsaker är tidsbrist i form av 

knappa resurser samt för stor tillämpning av medicinteknisk utrustning. Det krävs även mer 

kunskap och stöd för sjuksköterskor för att kunna bearbeta sorgeprocessen och andra känslo-

mässiga påfrestningar som uppstår i deras arbetssituation. 
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Bilaga I - Söktabell 
CINAHL 121009 

     

Nr/Ord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa ab-
strakt 

Lästa 
artiklar Valda  Art. Nr. 

#1 Experience 83054           

#2 Palliative care 18472           

#3 Pediatric 45432           

#4 nurs* 540265           

#5 Psychosocial 194682           

#6 Attitude 74112           

#2 AND #3 602           

#2 AND #3 AND #4 241           

#1 AND #2 AND #3 AND #4 30 30 13 0 0   

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 11 11 11 7 2 2 & 9 

       PUBMED 121009 
     

Nr/Ord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar Valda  Art. Nr. 

#1 Experience 395548           

#2 Palliative care 44252           

#3 Pediatric 413223           

#4 nurs* 589449           

#5 Attitude 256992           

#1 AND #2 AND #3 AND #4 33 33 10 0 0   

#2 AND #3 AND #4 AND #5 68 68 5 0 0   

       PSYCHINFO 121009 
     

Nr/Ord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar Valda  Art. Nr. 



 

 
 

#1 Experience 342994           

#2 Palliative care 8563           

#3 Pediatric 47732           

#4 nurs* 95787           

#5 Psychosocial 141581           

#6 Emotion 106720           

#2 AND #3 AND #4 109           

#1 AND #2 AND #3 AND #4 36           

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 4 4 4 4 0   

       CINAHL 121030 
     

Nr/Ord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar Valda Art. Nr. 

#1 ) Nurse attitudes 16057           

#2 ) Stress, occupational (E+) (MC) OR Stress, psychological (E+) (MC) 14528           

#3 ) Burnout, professional 3420           

#4 )   #1 OR #2 OR #3 32805           

#5 ) Terminal care (E+) (MC) 23789           

#6 ) Terminal ill patients (E+) 6679           

#7 ) Hospice and palliative nursing  3059           

#8 ) Pediatric critical care nursing (E+) 2858           

#9 )  #5 OR #6 OR #7 OR #8 31691           

#10 ) #4 AND #9 (Age: 2-18) (2002-2012) 74           

#11) #10 (PR) (RA) (ENG) 47 47 19 2        0   

#11) #4 AND #9 (Age: 0-23 mån) (2002-2012) (PR) (RA) (ENG) 64 64 5 0 0   

       PUBMED 121030 
     

Nr/Ord Träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar Valda  Art. Nr. 



 

 
 

 

 

#1 ) Palliative care OR Terminal care OR Hospice care 68566           

#2 ) Nurses psychology OR Burnout, professional OR Attitude of health personnel 13524           

#3 ) #1 AND #2 520           

#4) #3 (Age: 0-18) (2002-2012) 290 290 31 5 3 
5, 8 & 
11 

       PR = Peer reviewed 
      RA = Research article 
      E+ = Explode 
      MC = Major concept 
      (ENG) = På engelska 
      

       Vid den manuella sökningen hittades artikel 1, 3, 4, 6, 7 och 10. 
      



  
 

 
 

Bilaga II  

Modifierad granskningsmall av Löfquist och Runberg (2012). 

Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög Medelhög Låg 

 

1. Syfte  

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning? 

b) Är design/metod lämplig utifrån syftet? 

 

2. Urval  

a) Är urvalet relevant? 

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c) Är kontexten tydligt beskriven? 

d) Är eventuellt bortfall beskrivet? 

 

3. Datainsamling  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b) Är datainsamlingen relevant? 

 

4. Analys  

a) Är analysen tydligt beskriven? 

b) Är analysförfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden? 

 

5. Resultat  

a) Är resultatet logiskt? 

b) Är resultatet begripligt? 

c) Är resultatet tydligt beskrivet? 

 

6. Etiskt resonemang 

a) Finns det ett relevant etiskt resonemang? 

 



  
 

 
 

Bilaga III 
Artikelmatris 
Nr)   Författare/År/Land    Titel/Tidskrift     Syfte              Metod                     Resultat         Kvalitet    Art.nr.        

  
1)  

 

Clarke, J. & Quin, S./ 

2007/ 

Irland 

Professional Carer’s 

Experiences of 

Providing a Pediatric 

Palliative Care Ser-

vice in Ireland/ 

Pediatric Palliative 

Care 

Att beskriva professionellas 

erfarenheter av att ge palli-

ativ vård till döende barn. 

 

Kvalitativ studie med 15 

fokusgruppintervjuer ut-

tagna enligt ett ändamåls-

enligt urval med bl.a. sjuk-

sköterskor, läkare, sjuk-

gymnaster, socialarbetare 

m.fl.   

Tre teoretiska koncept fram-

kom: 

– Klarhet när det gäller defi-

nitionen och engagemangets 

komplexitet 

– Sökandet efter att kunna ge 

en palliativ omvårdnad 

– Den emotionella kostnaden 

av att ge palliativ omvårdnad  

Hög. 9) 

2) Cook, K. A. et al./ 

2012/ 

USA 

Coping while caring 

for the Dying Child: 

Nurses’ Experiences 

in an Acute Care 

Setting/ 

Journal of Pediatric 

Nursing 

Att beskriva, undersöka och 

förstå beteende-och co-

pingstrategier som används 

av pediatriska sjuksköters-

kor som vårdar döende barn 

och förstå vilka resurser och 

stöd som krävs under pro-

cessen./ 

 

Beskrivande kvalitativ. 22 

sjuksköterskor som delades 

in i tre fokusgrupper och 

diskuterade med hjälp av 

semistrukturerade frågor. 

Fyra huvudtema framkom: 

– Gränser 

– Minnen 

– Stänga av 

– Benämningar 

Hög. 4) 

3) De Graves, S. & 

Aranda, S./ 

2005/ 

Australien 

When a Child Cannot 

be Cured – Reflec-

tions of Health Pro-

fessionals/ 

European Journal of 

Cancer Care 

Att kritiskt utforska de 

problematiska omständig-

heterna kring att byta från 

kurativ till palliativ vård för 

barn med obotlig cancer. 

 

 

Explorativ design med 

gruppdiskussioner och 

djupintervjuer med 14 del-

tagare: fem legitimerade 

sjuksköterskor, sex hema-

tologi/onkologi-sjukskö-

terskor och tre hemato-

logi/onkologisocial- 

arbetare. Studien fokuse-

rade främst på sjuksköters-

kornas perspektiv.  

 

Resultatet gav tre huvudte-

man: 

– Hopp 

– Osäkerhet 

– Gränsen mellan bot och 

palliation 

Hög. 8) 

4) 

 

Engler, A. J. et al./ 

2004/ 

USA 

 

Neonatal Staff and 

Advanced Practice 

Nurses' Perceptions 

of Bereavement/End-

Att beskriva neonatalsjuk-

sköterskors uppfattningar 

om 

att vårda kritiskt sjuka/och 

Beskrivande och korrele-

rande tvärsnittsstudie. Ett 

formulär med 55 frågor 

skickades ut till 240 sjukhus 

De flesta var nöjda med 

vården i stora drag som 

bedrevs för familjer i sorg. I 

princip alla deltagare var 

Hög. 5) 



 

 
 

of-Life Care of Fam-

ilies of Critically Ill 

and/or Dying Infants/ 

American Journal of 

Critical Care 

 

eller döende spädbarn i 

livets slutskede och förlus-

ten av en patient. 

 

runtom i USA. Totalt deltog 

190 sjuksköterskor. 

ense om att vården av pati-

enten/patientens död i hög 

grad påverkade deras invol-

vering i familjen. Antalet 

verksamma år som sjukskö-

terska spelar en avgörande 

roll för att man ska kunna ge 

tröst och vara rätt i sin roll.   

5) 

 

Feudtner, C. et al./ 

2007/ 

USA 

Hopeful Thinking 

and Level of Comfort 

Regarding 

Providing Pediatric 

Palliative Care: A 

Survey of 

Hospital Nurses/ 

Pediatrics 

Att testa hypotesen att en 

sjuksköterska som är hopp-

full har ett större välbefin-

nande och lättare för att 

kunna ge palliativ vård. 

 

Kvantitativ metod med en 

web-baserad tvärsnittsstudie 

som skickades ut till samt-

liga sjuksköterskor på 

Children’s Hospital of Phi-

ladelphia. 410 av 932 möj-

liga sjuksköterskor besva-

rade enkäten. 

Sjuksköterskorna rapporte-

rade att det som de kände sig 

mest bekväma med när det 

gällde palliativ vård av barn 

var att lindra smärta. Det 

värsta var att prata med 

barnet och familjen om att 

dö. 

Ju längre de hade arbetat, ju 

mer palliativ utbildning de 

fått och ju mer hopp de hyste 

desto mer kompetens hade 

de att tala med familjen och 

ge en god vård. 

Hög. 10) 

6)  

 

Kutner, J. et al./ 

2009/ 

USA 

Support Needs of 

Informal Hospice 

Caregivers: 

A Qualitative Study/ 

Journal of Palliative 

Medicine 

Att förstå vilka behov in-

formella vårdgivare på 

hospice har för att få infor-

mation till hur man skulle 

kunna utvecka en telefon-

baserad rådgivning till 

dessa.   

 

Kvalitativ pilotstudie med 

telefonintervjuer med totalt 

47 deltagare varav 36 f.d. 

rådgivare och 11 hospice-

anställda. 

Både rådgivarna och och 

hospicepersonalen tyckte att 

minst hälften av rådgivarna 

skulle delta i telefonbaserad 

rådgivning med någon som 

lyssnar utan att döma och på 

så vis kunna vädra ilska och 

känslor. 

Medelhög. 11) 

7) Lee, J. K. & Dupree, C. 

Y./ 

2008/ 

USA 

Staff Experiences 

with End-of-Life 

Care in the Pediatric 

Intensive Care Unit/ 

Journal of Palliative 

Medicine 

Att beskriva hur vårdperso-

nalen på en barnintensiv-

vårdsavdelning upplever en 

patients död. 

 

Beskrivande kvalitativ stu-

die med semistrukturerade 

intervjuer med personal 

(sammanlagt 29 personer) 

från olika discipliner. 

De huvudteman som fram-

kom var:  

– Vikten av kommunikation 

– Öppenhet för andra profes-

sioners erfarenheter och 

kunskap 

– Tvehågsamheten till att 

använda teknologi 

– Ledsamhet 

Hög. 2) 



 

 
 

– Känslomässigt stöd 

8) McCloskey, S. & Tagg-

art, L./ 

2010/ 

Storbritannien (Nordir-

land)  

How much Compas-

sion have I left? An 

Exploration of Occu-

pational Stress 

among Children’s 

Palliative Care 

Nurses/ 

International Journal 

of Palliative Nursing 

 

Att undersöka upplevelsen 

av yrkesrelaterad stress hos 

75 palliativa pediatriska 

sjuksköterskor och under-

söka hur stressen påverkar 

deras liv. 

 

Kvalitativ studie med fyra 

fokusgrupper och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fyra huvudltema framkom: 

– Krav 

– Relationer 

– Bibehålla kontroll 

– Stöd/roller 

Hög. 3) 

9) Papadatou, D. et al./ 

2001/ 

Grekland/Kina 

 

Caring for Dying 

Children: A Compar-

ative Study of 

Nurses’ Experiences 

in Greece and Hong 

Kong/ 

Cancer Nursing 

 

 

Att undersöka de subjektiva 

upplevelserna hos 63 on-

kolog-och akutsjuksköters-

kor som vårdar döende barn 

i Grekland/Hong Kong. 

 

Kvantitativ och kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer, öppna frågor. 

De flesta sjuksköterskor 

upplevde en känsla av 

hjälplöshet och svårigheter 

att kommunicera med föräld-

rarna i det terminala skedet. 

De pendlade mellan att und-

vika sorgen och att sörja 

samtidigt fick de beröm och 

kände sig tillfredställda med 

sitt arbete. 

Medelhög. 1) 

10) Rashotte, J. et al./ 

1997/ 

Kanada 

Pediatric Intensive 

Care Nurses and 

Their Grief Experi-

ences: A Phenome-

nological Study/ 

Heart & Lung 

Att beskriva sorgereaktio-

nen hos pediatriska inten-

sivvårdsjuksköterskor när 

en patient dör. 

 

Fenomenologiskt utformad 

kvalitativ studie efter Hei-

degger med ändamålsenligt 

urval och semistrukturerade 

intervjuer med sammanlagt 

sex sjuksköterskor. 

Tre kategorier framkom med 

åtta underkategorier: 

– Sorgereaktionen: känslan 

av smärta 

– Sammanhanget: sjukskö-

terske-familjerelationen och 

motsättningar 

– Copingstrategier: ventilera 

sina känslor, sjävunsamhet, 

goda avslut, ta kontroll och 

självreflektion  

Hög. 6) 

11) Tubbs-Cooley, H. L. et 

al./ 

2011/ 

USA 

 

Pediatric Nurses’ 

Individual and Group 

Assessments 

of Palliative, End-of-

Life, and Bereave-

ment Care/ 

Journal of Palliative 

Att beskriva palliativa sjuk-

sköterskors mål och pro-

blem både som individer 

och grupp och i vilken mån 

de samarbetar med sjukhu-

sets palliativa team. 

 

Tvärsnittsstudie med samt-

liga sjuksköterskor, 410, 

fördelade på sju avdel-

ningar, under våren 2005. 

Sjuksköterskornas främsta 

mål var att lindra patientens 

smärta, bibehålla patientens 

livskvalitet och förbättra 

kommunikationen. De pro-

blem som uppstod handlade 

om bristen på debriefing 

Hög. 7) 



 

 
 

Medicine efter en patients död, osä-

kerhet om vårdens mål, och 

vårdteamets ovilja att dis-

kutera hospice med familjen. 

Avdelningen var det som 

främst avgjorde hur samar-

betet med det palliativa tea-

met utformades.  

 

 

 


