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Sammanfattning  

Denna litteraturstudies syfte var att beskriva familjens och det sjuka barnets upplevelse av 

palliativ vård. Studien syftade dessutom till att beskriva vad familjen ansåg var mest 

betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i den palliativa vården. Inför uppsatsskrivandet har 

vetenskapliga artiklar i följande databaser sökts: Blackwell synergy, Ebsco Host 

Elin@dalarna, Pubmed. Sökorden användes i olika kombinationer. De vetenskapliga 

artiklarna har granskats med hjälp av granskningsmallar. Inklusionskriterierna för studien var 

att endast använda vetenskapliga artiklar i fulltext skrivna på engelska eller ett nordiskt språk 

samt vara av medel eller hög kvalitet. Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1998-

2008 samt bestå av primärkällor. Resultatet som framkom ur studien visade att familjen 

uppskattade då en relation kunde byggas upp mellan sjuksköterska och familj. Både det yngre 

och det äldre barnet uppskattade relationen med sjuksköterskan då det fick dem att känna sig 

speciella.  En fördel var om det sjuka barnet hade en och samma vårdgivare under 

sjukdomstiden eftersom detta lättare bidrog till goda relationer samt att det skapade en 

trygghet för familjen och barnet. Möjligheter att aktivt delta i det sjuka barnets vård önskade 

många föräldrar då de ansåg att detta skapade trygghet och en känsla av kontroll. En central 

del i vården var kontinuitet och tillgänglighet samt kommunikation och information.  

 

Nyckelord : Palliativ vård, barn, familj, sjuksköterska, relation, information 

 

Keywords: Palliative care, children, family, nurse, relationship, information 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Innehållsförteckning 
 
Introduktion      1 
    Historik       1 

    Palliativ vård      1 

    Definitioner av palliativ vård     2 

    Definition av palliativ vård av barn     3 

    Palliativ vård av barn      3 

    Familjens livskris      5 

    Sjuksköterskans betydelse i den palliativa vården   6 

    Kommunikation      6 

    Omvårdnad      7 

    Problemformulering      8 

    Syfte       8 

    Frågeställningar      8 

    Definitioner      8 

 

Metod                                          9 
    Design       9 
    Urval av litteratur      9 

    Datainsamlingsmetod     10 

    Analys      10 

    Etisk granskning     11 

 

Resultat                                         11        
 

    Familjens upplevelse av den palliativa vården kring det sjuka barnet        14 
    Det sjuka barnets upplevelse av den palliativa vården                      19 

    Familjens upplevelse av vad som var mest betydelsefullt i mötet med 

    sjuksköterskan i den palliativa vården    20                    

          



 

 

Diskussion       24 
    Sammanfattning av huvudresultat     24 

    Resultatdiskussion      25 

    Metoddiskussion      30 

    Konklusion      32 

    Fortsatta studier      32 

 

Referenser      33 

 
Bilaga 1 
 
Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduktion 
 

Historik 

Det har alltid varit ett mål i vårt samhälle att förmedla adekvat vård och stöd till sjuka och döende 

människor. Fram till 1950-talet fanns det inte tillräckligt med medicinska resurser för att kunna ge 

effektiv smärtlindring och övrig symtombehandling. Först efter 1950-talet utvecklades den 

medicinska kunskapen parallellt med en ökad förståelse för psykosociala och existentiella behov 

hos människor i livets slutskede. Detta ledde till att den palliativa vården började utvecklas (1).  

Under 1960- talet startade den moderna hospicerörelsen i England som i Sverige haft mycket stor 

betydelse av spridningen för den palliativa vårdfilosofin. Cicely Saunders startade år 1967 St. 

Christopher`s hospice och inspirerade då till ett helt nytt tänkande inom palliativ vård. Det bildades 

även en forsknings och undervisningsenhet inom ämnet för att utveckla kunskapen om den döende 

människans livsvillkor (2). Den första hospiceenheten i Sverige startade år 1987 i Stockholm. 

Sedan dess har palliativa enheter och avancerad hemsjukvård utvecklats mer eller mindre runt om i 

Sverige. Socialstyrelsen har gjort flera offentliga utredningar och även slutbetänkanden 

varav ”Döden angår oss alla - vård vid livets slut” (Sou 2001:6) är ett av de slutbetänkandena som 

gjorts i syfte  att utveckla den palliativa vården (1) . 

 

Palliativ vård 

Palliativ vård benämndes tidigare som terminal vård och innebar då vård av döende människor. 

Begreppet palliativ vård idag innebär lindrande åtgärder vid livets slut och bygger på en klart 

definierad vårdfilosofi. Ordet palliativ härstammar från latinets pallium som betyder mantel. 

Manteln är en symbol för lindrande åtgärder (3). När medicinsk behandling inte längre hjälper för 

att rädda ett liv lämnas den kurativa, behandlande vården över till en palliativ vård. Den palliativa 

vården innebär en vård där olika aspekter tillgodoses såsom fysiska, psykiska, sociala och andliga 

aspekter för patienten och dennes närstående (2). Inom den palliativa vården nämns inte bara 

anhöriga utan också närstående. Begreppet närstående innefattar förutom familjen också personer 

som står patienten nära och är viktiga för patienten så som till exempel en vän. Detta är 

betydelsefullt då vissa patienter saknar nära anhöriga (1). En viktig del i den palliativa 

vårdfilosofin är patienten och närståendes inflytande i vården och ambitionen att sätta upp mål för 

omvårdnadens upplägg. Patient och närstående ska ha möjlighet att vara inkluderade i vårdteamet. 
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Det här gör att förutsättningarna för att kunna ge en god vård ökar för vårdpersonalen (4). 

Omvårdnaden utgår från att lindra obehagliga symtom vid en obotlig sjukdom. Ett mycket vanligt 

och besvärande symtom är smärta av både fysisk och psykisk karaktär. Det teambaserade 

förhållningssättet gör det lättare att möta patienters och närståendes alla behov, inte bara 

medicinskt eller genom klinisk omvårdnad utan också tillgodose stödjande och rådgivande samtal. 

Teamarbete mellan olika yrkesgrupper är en förutsättning för att kunna ge god palliativ vård (1). 

 

Palliativ vård utövas både på sjukhus och av sjukvårdsteam i hemmen, då som avancerad 

hemsjukvård. Dessa team kan till exempel bestå av läkare, sjuksköterskor och kuratorer. Alla 

livshotande diagnoser ingår i den palliativa vården, dock är det cancer som är den vanligaste 

orsaken till att patienter vårdas palliativt. Till skillnad från vård av vuxna ses den palliativa vården 

av barn mindre naturlig då barn inte förväntas dö i förtid (3).  

 

Definitioner av palliativ vård 

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition är syftet med palliativ vård att erbjuda både 

patienter och deras familjer livskvalitet trots sjukdomen och dess motto är att kunna leva så gott 

som möjligt fram till döden där människan ses i ett helhetsperspektiv. Döden anses som en normal 

process men syftet är varken att påskynda eller fördröja döden. Inom palliativ vård erbjuds stöd till 

patienterna för att de ska kunna leva så aktivt som möjligt. Familjen ska också erbjudas stöd så att 

bästa möjliga förutsättningar ges för att hantera sjukdomen och det som kommer efter dödsfallet 

(3). 

 

Utefter socialstyrelsens slutbetänkande om vård i livets slut ska den palliativa vården baseras på 

fyra hörnstenar utifrån människovärdeprincipen och WHO:s definition av palliativ vård. 

Hörnstenarna är: 

1 Symtomkontroll i vid bemärkelse. Detta innebär att alla svåra obehagliga symtom som hör 

till sjukdomen ska lindras med hänsyn till patientens integritet och autonomi. Symtomen 

som lindras är av olika karaktärer, så som fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella/andliga. 

2 Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag.  Samarbete av ett mångprofessionellt 

arbetslag innebär ett teamarbete där olika kompetenser kompletterar varandra. Exempel 
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kan vara sjuksköterska, läkare, kurator. 

3 Kommunikation och relation. Kommunikation och relation i syfte att bevara patientens 

livskvalitet genom god kommunikation och relation inom och mellan arbetsteam samt till 

patient och dennes närstående. 

4 Stöd till närstående. Stöd till närstående innebär både under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet (5). 

 

Medicinska forskningsrådet har även de gjort en definition av palliativ vård: 

(MFR 1999)  

”Palliativ vård är den aktiva helhetsvården av patienter vid en tid då deras sjukdom inte längre 

svarar på kurativ behandling och när kontroll av smärta och andra symtom, och av psykologiska, 

sociala och andliga problem är allt överskuggande. Det övergripande målet för palliativ vård är 

högsta möjliga livskvalitet för patienten och familjen. Palliativ vård bejakar livet och ser döendet 

som en normal process. Palliativ vård betonar smärtlindring och lindring av andra problematiska 

symtom, integrerar alla fysiska, psykologiska och andliga aspekter av patientens vård, 

tillhandahåller stöd för att hjälpa patienten att leva så aktivt som möjligt fram till döden och stöd för 

familjen att orka med under patientens sjukdom och i sorgearbetet” (6 s.13-14). 

 

Definition av palliativ vård av barn 

Palliativ vård av barn är nära besläktad med den palliativa vården för vuxna men innefattar dock en 

egen specialitet. Den palliativa vården för ett barn innebär total omvårdnad av barnets kropp och 

själ samt stöd till barnets familj. Den palliativa vården börjar från det att sjukdomen diagnostiseras 

och fortsätter oavsett om barnet får behandling riktat mot sjukdomen. Vårdpersonalen ska vårda 

barnet med hänsyn till fysiska, psykiska och sociala behov. Effektiv palliativ vård innebär en bred 

tvärvetenskaplig kunskap som inkluderar hela familjen och är tillfredsställande trots att de 

ekonomiska tillgångarna kan vara begränsade. Vården kan ges både i hemmet eller på sjukhus (3). 

 

Palliativ vård av barn 

För att kunna ge barn en god palliativ vård måste hänsyn tas till att barn inte är små vuxna. Vården 

kan inte baseras på generella riktlinjer som oftast innefattas av vuxna, utan vården måste ges 

utifrån ett barnperspektiv. Ett övergripande mål är att hjälpa barn med livshotande sjukdom och 
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deras familjer att ha ett så normalt familjeliv som möjligt trots omständigheterna. Föräldrarna har 

en möjlighet att bli en del av vårdlaget genom att dela med sig av sina kunskaper om hur just deras 

barn fungerar och vill ha det (7). 

 

Stöd till föräldrarna är oerhört viktigt eftersom de utgör basen och tryggheten för barnet. 

Föräldrarnas ohälsa påverkar direkt det sjuka barnet och syskonen negativt. Till skillnad från 

palliativ vård för vuxna där patienten kan vara involverad i sin egen vård och omvårdnad är det 

inom palliativ vård av barn ofta föräldrarna som får ta alla beslut. Detta kan göra att föräldrarna 

mår ännu sämre psykiskt eftersom de själva får avgöra om olika behandlingar som kan vara jobbiga 

för barnet. Föräldrarna slits då mellan viljan att göra allt för sitt barn samtidigt som de vill skydda 

dem från smärta och annat lidande. Det finns mycket som kan göras inom palliativ vård av barn 

som till exempel förebygga och lindra både psykiska och känslomässiga upplevelser som följer 

med förlusten av ett döende barn. Som till exempel att ta hand om den psykiska smärtan hos 

föräldrarna, att respektera den personliga värdigheten hos det döende barnet och den sörjande 

familjen. Den ultimata palliativa omvårdnaden innebär att sjuksköterskan hjälper alla involverade 

att känna att de gjort allt de kunnat för barnet och att få föräldrarna att känna sig som bra föräldrar. 

Familjen ska få tillbringa så mycket tid de kan och orkar tillsammans den sista tiden. Målet med 

vården ska vara att hjälpa det sjuka barnet och dess familj att få den bästa omvårdnaden och stödet 

samt att vara trovärdig och konsekvent med detta oavsett om barnet vårdas på sjukhus eller i 

hemmet (7). 

 

Symtomkontroll hos barn är lite mer komplicerat än för vuxna, speciellt hos de barn som inte kan 

förmedla sina symtom verbalt. I dessa fall är det föräldrarna som bevakar och tolkar barnens 

symtom i den utsträckning det går. I de fall då föräldrarna över- eller undervärderar barnens 

problem kan det bli komplicerat för vårdpersonalen att värdera barnets egentliga symtom. Då är det 

viktigt att personalen är erfaren och lyhörd i mötet med barnet och föräldrarna. Barn har ofta inte 

samma tålamod som vuxna och orkar inte förklara upprepade gånger utan förväntar sig att bli 

förstådda. För barn är alla symtom skrämmande, därför är information kring symtomen viktigt för 

att avdramatisera en del av det som är skrämmande. Information ska också ges till föräldrarna 

vilket kommer att göra dem mer uppmärksamma på barnets förändrade tillstånd. Symtomkontroll 

ska ske så fort som möjligt. Små barn påverkas mer av vad som händer i nuet, till exempel 

 4



undersökningar, behandlingar och sjukhusvistelser mer än vad de oroar sig för framtiden och 

sjukdomens framskridande. De äldre barnen påverkas både av vad som händer här och nu men de 

tänker också på vad framtiden bär med sig och om möjligheten att kunna bli frisk igen (8). 

 

Familjens livskris 

Kris innebär när våra erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att bemästra 

situationen. Kris är en naturlig reaktion på en onaturlig händelse. Enligt Cullberg (2006) består 

krisen vanligtvis av fyra faser, chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Chockfasen syftar till att skydda psyket. Reaktionsfasen inträder då 

människan har möjlighet att ta in vad som hänt. När personen kan förstå vad som hänt befinner den 

sig i bearbetningsfasen. Nyorienteringsfasen innebär att människan hittat ett sätt att leva med vad 

som hänt och utvecklats som person genom krisen. Vid en kris medföljer ofta sorg. Sorgen hanteras 

på olika sätt utifrån individens livsvärld. Det finns så kallade copingstrategier i syfte om att på olika 

sätt hjälpa människor att skapa förutsättningar för att bemästra deras sorg på ett konstruktivt sätt 

(9). 

 

Död är ett mycket laddat ord och betyder för många att hela livet vänds upp och ned. Det är en 

oerhörd sorg och en smärtsam upplevelse att förlora någon som står en nära. Döden är en del av 

livet och vi föds för att sedan dö. När ett barn dör ses detta som onaturligt då ett barn förväntas leva 

länge till. Vid diagnostisering av en dödlig sjukdom inträder ofta ett förnekande. När allt lagt sig 

och vardagen infaller kommer ofta vreden. Vreden innebär ett ifrågasättande, ”varför just vårt 

barn/syskon?” Tillsammans med vreden finns också väldigt ofta en stor rädsla för vilka 

förändringar som sjukdomen för med sig. Många känner också separationsångest. Alla människor 

bär på ett hopp. Hoppet lämnar sällan människan, inte ens när döden närmar sig. Hoppet om att 

överleva suddas ut och hoppet får nya perspektiv. Livsvärlden krymper, från att ha haft stora 

framtidsplaner till att planera inför morgondagen eller inför nattsömnen. Livet värderas på ett helt 

nytt sätt för många människor. Rädslan för döden innebär ett samtidigt förberedande sorgearbete 

och är en viktig och förutsättningsbar fas i en kris. Ett aggressivt beteende inom familjen som också 

kan komma att riktas mot vårdpersonal grundas ofta i en rädsla för döden och fungerar som en 

försvarsmekanism mot den ångest som finns. Det aggressiva beteendet är sällan personligt riktat 

(8). 
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Sjuksköterskans betydelse i den palliativa vården 

När vården övergår från att vara kurativ till att bli palliativ måste det accepteras att barnet inte 

längre kan botas från den dödliga sjukdomen, dock kan plågorna och symtomen mycket väl lindras. 

Sjuksköterskan har en viktig funktion i att alltid finnas till för det sjuka barnet och dess familj, ”att 

bara vara där” och att inte bara hjälpa barnet att dö i frid utan också att hjälpa barnet att leva tills det 

att döden inträffar (2,3).  

 

När vården övergår från att vara kurativ till att bli palliativ känner sig många barn och dess familjer 

övergivna och tror att vården inte längre kan bistå med någon hjälp. Tvärtom kan vården i detta 

skede göra väldigt mycket och sjuksköterskan har där en mycket viktig roll i att underlätta 

livssituationen och skapa livskvalitet. Hoppet om att överleva finns inte längre men sjuksköterskan 

kan tillsammans med barnet och dess familj främja nya hopp under den sista tiden i livet. Att vara 

lättillgänglig och bidra till kontinuitet är andra för sjuksköterskan viktiga ansvarsområden (2,3). 

 

Mötet med andra människors död är inte så lätt alla gånger, varför sjuksköterskan har en stor 

utmaning framför sig. Det är viktigt att vara lyhörd för barnet och dess familjs behov. Detta görs 

genom att skapa en relation, utöva nära fysisk omvårdnad, lyssna till behov som finns, uppträda 

respektfullt, vara tillgänglig och uppmärksam och att vara närvarande i situationen. För att gå in i 

det sjuka barnets och dess familjs livsvärld krävs det mod av sjuksköterskan (2,3).  

Efter dödsfallet är sjuksköterskans ansvar att ta hand om och stödja familj och närstående. Ett tvärt 

avslut från sjuksköterskan kan göra att familjen känner sig övergiven (6). 

 

Kommunikation 

Inom den palliativa vården av barn ställs stora krav på kommunikation. Förutsättningar för god 

kommunikation är att ha kunskaper inom det område som ska förmedlas. Självkännedom och att 

kunna visa empati är andra viktiga förutsättningar för en god kommunikation. Förmågan att läsa av 

situationen och att kunna se när tillräcklig information har givits är en viktig egenskap. All 

information kan inte ges på en och samma gång. Att använda ögonen och se vad som inte sägs 

verbalt, att kroppsspråket kan läsas av underlättar i kommunikationen. Information bör inte 

utelämnas, ofta kan det upplevas som mer skrämmande att inte veta. Sjuksköterskan har en stor och 

betydelsefull uppgift i att vara en förmedlande länk mellan det sjuka barnet, familjen och läkaren i 
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de fall då det behövs (10). 

 

Information som ges till barnet måste anpassas efter var barnet befinner sig i sin personliga 

utveckling och i sin hantering av sjukdomssituationen. Barnet behöver få prata utifrån sin egen 

begreppsvärld. Här kan leken användas som ett verktyg. För barnet är det av stor betydelse att få 

vara kreativ och fantasirik, det ger ett bra stöd i hanteringen av sjukdomen (10). Barn har ofta 

fantasier om sjukdomen och döden. Genom samtal kan dessa fantasier diskuteras och göras mindre 

otäcka och mer naturliga (11). Barnen behöver få utlopp för sin oro, rädsla, ledsenhet och ilska. 

Detta gör att de lättare kan få perspektiv och kontroll över sitt liv. Här är de vuxna viktiga som stöd 

(8). 

 

Barn förstår ofta mycket väl att de är sjuka och ska dö, även de barn som är väldigt små. Skillnaden 

är att de inte har förmågan att uttrycka sina känslor på samma sätt som vuxna har. Barn upplever 

ofta sina känslor via symboler. De kan ha svårt att skilja mellan fantasi och verklighet. Många barn 

tror att de själva har orsakat sin sjukdom och att alla sjukhusvistelser och undersökningar är 

bestraffningar, här bör sjuksköterskan vara extra uppmärksam om detta är fallet (8). 

 

Omvårdnad 

Vad som anses som god omvårdnad inom den palliativa vården varierar beroende på vem som 

svarar. Några definitioner på god omvårdnad har dock framställts. God omvårdnad innefattar: vård 

av hela människan, lyhördhet, att få dö en fridfull död, att närstående tas omhand på ett fint sätt, att 

personalen arbetar med hjärtat, vården ges utifrån patientens behov, samtal med och till patient, en 

helhetssyn på människan, att visa medmänsklighet och hänsyn, att patienten behåller sin integritet 

så långt det är möjligt, att tystnadsplikt hålls, att vårdpersonalen arbetar flexibelt och fantasifullt (8). 

Enligt hälso - och sjukvårdslagen 1982 (HSL) ska vården ges med respekt för alla människors lika 

värde oavsett nationalitet, kön eller bakgrund. Omvårdnaden ska bevara patientens autonomi och 

värdighet och bygga på patientens självbestämmande. Den ska vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och vid behandling. Vården ska vara lättillgänglig. Vid 

dödsfall ska den avlidne behandlas med respekt. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke 

(12-13). 
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Problemformulering 

Många av de svårigheter som sjuksköterskor och annan vårdpersonal ställs inför inom den 

palliativa vården av ett barn är till stor del outforskad (7). Den kliniska forskningen gör att för- och 

nackdelar kring nya metoder kan diskuteras på ett mer professionellt sätt. Utan den vetenskapliga 

kunskapen riskerar patienter att vården inte använder de bästa metoderna, vilket kommer att 

påverka patientens livskvalitet negativt. Forskningen har fyra viktiga uppgifter: att synliggöra 

eftersatta områden, att beskriva dagsläget, att skapa förståelse och att förbättra metoder (14). 

Eftersom palliativ vård av barn är ett outforskat och mycket viktigt område krävs det att 

vetenskaplig kunskap läggs fram så att en så god omvårdnad som möjligt kan ges på en tydlig 

vetenskaplig grund (2,14). När ett barn dör är det en ofattbar sorg för familjen. I denna situation 

krävs ett professionellt förhållningssätt hos sjuksköterskan och övrig vårdpersonal för att kunna 

bemöta det sjuka barnet och dess familj. 

 
Syfte  
Syftet var att beskriva familjens och det sjuka barnets upplevelse av palliativ vård. Studien syftade 

dessutom till att beskriva vad familjen ansåg var mest betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i 

den palliativa vården.  

 

Frågeställningar 

Hur upplevde familjen den palliativa vården av det sjuka barnet? 

Hur upplevde det sjuka barnet den palliativa vården? 

Vad upplevde familjen var mest betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i den palliativa vården? 

 

Definitioner 

I denna studie definierar uppsatsförfattarna nedanstående begrepp enligt följande: 

Barn: 0-18 år (3)  

Familj: Det sjuka barnets biologiska- eller adoptivföräldrar och eventuella syskon.  

Palliativ vård: Palliativ vård i hemmet eller på sjukhus. 

Vårdgivare: De som medverkar i vården av det sjuka barnet.  

Sjuksköterska: De specifika uppgifter som avser sjuksköterskans yrkesprofession. I uppsatsen 

uttrycks sjuksköterskan i feminin form men uppsatsförfattarna är medvetna om att även män 

förekommer som sjuksköterskor.  
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Metod 

 

Design 

Studien var en deskriptiv systematisk litteraturstudie. 

 
Urval av litteratur 

Den första sökningen av material till föreliggande litteraturstudies introduktion utfördes manuellt 

via Högskolan Dalarnas bibliotek och databaserna Blackwell synergi, Elin@dalarna, och Pub Med. 

Följande sökord användes: children, dying children, nursing,  palliative care och sökorden 

kombinerades. Genom denna sökning fann uppsatsförfattarna att det troligen fanns tillräckligt med 

material för litteraturstudiens genomförande. En vetenskaplig artikel hittades som kunde användas 

i introduktionen. Vid den manuella sökningen hittades litteratur som väl motsvarade uppsatsens 

syfte samt olika vetenskapliga internetsidor som hade god relevans för kommande uppsats.  

Inför resultatdelen har vetenskapliga artiklar i följande databaser sökts: Elin@dalarna och Pub 

Med. Sökorden som användes var: children, dying children,  family,  nursing, palliativ care,  

parents, pediatric och siblings i olika kombinationer ( tabell 1).   

 
Tabell 1: Översikt över databas, sökord, antal träffar och utvalda artiklar 
 
Sökord 

 
Databas 
 

 
Antal träffar 

 
Antal lästa 
titlar 

 
Antal lästa 
abstrakt 

 
Antal lästa 
artiklar i 
fulltext 

 
Antal utvalda 
och 
granskade 
artiklar 

Nursing+ 
Palliative 
care+ 
children 
 
 

elin@dalarna 
 
87 

 
87 

 
10 

 
7 

 
4 

 
Nursing+  
Dying 
children 
 

 
elin@dalarna 

 
67 

 
67 

 
5 

 
3 

 
3 

Pediatric+ 
Palliative  
Care+ 
nursing 
 
 

 
PubMed 

 
109 

 
9 

 
7 

 
5 

 
5 

Pediatric+        
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Palliative 
care+ 
Family 
 
 

elin@dalarna 23 23 4 2 2 

Palliative 
care+ 
children 
 
 

 
elin@dalarna 

 
236 

 
236 

 
5 

 
3 

 
3 

Pediatric+ 
Palliataive 
care+ 
Family 
 
 

 
PubMed 

 
268 

 
7 

 
7 

 
4 

 
4 

 

Vid sökning i databas PubMed syntes det tydligt vilka artiklar som fanns i fulltext, det var inte så 

många därför är antalet lästa titlar betydligt mindre än antal träffar.  

Inklusionskriterierna för uppsatsen var att endast använda vetenskapliga artiklar i fulltext skrivna 

på engelska eller ett nordiskt språk. Artiklarna skulle vara relevanta till studiens syfte och 

frågeställningar och vara publicerade mellan åren 1998-2008 samt vara primärkällor. I studien 

begränsades också begreppet barn till att vara 0-18 år. Studier där vuxna ingick exkluderades.  

 
Datainsamlingsmetod 

De vetenskapliga artiklarna valdes först ut genom läsning av de mest intressanta titlarna. Artiklarna 

bearbetades sedan genom att först läsa abstrakt för att uppsatsförfattarna skulle bilda sig en 

uppfattning om respektive artikels relevans och hur väl den motsvarade studiens syfte och 

frågeställningar. De artiklar som ansågs intressanta granskades av uppsatsförfattarna med hjälp av 

granskningsmallar.  Därefter följde individuell inläsning av artikeln där intressanta och relevanta 

uppgifter noterades inför resultatdelen. Efter detta diskuterades artikelns innehåll och resultat 

gemensamt av uppsatsförfattarna. Resultatet jämfördes mellan uppsatsförfattarna för att minimera 

risken för eventuella tolkningsfel. 

 

Analys 

Använda granskningsmallar var den av Högskolan Dalarna modifierade versionen av Forsberg & 

Wengström  (2003) och Willman , Stolz & Bahtsevani  (2006) (bilaga 1). Den kvalitativa 

granskningsmallen bestod av 25 frågor och den kvantitativa granskningsmallen bestod av 29 frågor. 
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Vid artikelgranskningen bedömdes artiklarna utifrån procent av maxpoäng. Uppsatsförfattarna har 

bestämt riktlinjer för gradering av artiklarnas kvalitet, 0-60% = Låg kvalitet  >60-80%= medelhög 

kvalitet > 80-100% = Hög kvalitet. 

Artiklarnas kvalitet avgjordes utifrån hur frågorna besvarats utifrån mallarna. Exempel på frågor 

kunde vara hur väl studiens syfte var representerat och om populationen var representativ för 

studiens syfte, andra frågor kunde vara om den kvalitativa metoden för studien var väl beskriven, 

och om studiens resultat var trovärdigt beskrivet. Utifrån antalet jakande svar på frågorna 

bedömdes kvaliteten utefter procent av maxpoäng, (se ovan). Endast studier av medelhög och hög 

kvalitet inkluderades i resultatet. 

 

Etisk granskning 

Då detta var en systematisk litteraturstudie behövdes ingen etisk granskning av etiska rådet vid 

Högskolan Dalarna. Artiklarna, där kunskap hämtades från, bygger på ett tidigare etiskt 

godkännande. Däremot har artiklarna återgivits objektivt och hänsyn har tagits till forskningsetiska 

regler under uppsatsskrivningen. 

 
Resultat 
I resultatdelen användes 19 vetenskapliga artiklar varav tre med kvantitativ ansats och 16 med 

kvalitativ ansats. Angående familjens upplevelse av den palliativa vården av det sjuka barnet 

framkom följande teman: föräldrarnas upplevelse, kommunikation, familjens sorg, föräldrarnas 

sorg, faderns sorg, moderns sorg, syskonets sorg och hopp. Beträffande det sjuka barnets 

upplevelser framkom följande teman: kommunikation och relationer. Avseende familjens 

upplevelse om vad som var mest betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i den palliativa vården 

framkom följande teman: kontinuitet och tillgänglighet, kommunikation och slutfasen av palliativ 

vård. 
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Tabell 2: Översikt över artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
Referens 
nummer 
 
 

Författare 
Publicerings 
år 
Nation 

            Syfte      Design      Metod    Urval Vetenskaplig
het 

 
15 

Laakso H, 
Paunonen- 
Ilmonen M 
År 2001 
Finland 

Att analysera hur 
mödrar som förlorat 
ett barn sörjde och 
vilka coping 
strategier de 
använde. Detta blir 
ett hjälpmedel för 
sjukvårdspersonal 
för att kunna ge stöd 
till dessa mödrar.  

Kvalitativ 
Semistrukt-
urersde 
intrvjuer 

Enkäter  
och  
Intervjuer 

140 
mödrar 

Medel 
16/25 
64% 

16 Vickers J.L, 
Carlisle C 
År 2000 
England 

Att beskriva hur 
familjen upplever 
det att vårda ett 
döende barn i 
hemmet 
 
 
 
 
 
 
 

 Kvalitativ 
Explorativ 

Djup 
       
intervjuer 

   10 
   
Familjer 

Medel 
19/25 
76% 

17 
 

Monterosso 
L, 
Kristjanson 
L.J 
År 2005 
Australien 

Att få en överblick 
av föräldrarnas 
behov, förståelse, 
erfarenheter och 
förväntningar av 
palliativ vård.  

Kvalitativ 
Semistrukt-
urersde 
intrvjuer 

Intervju 24  
föräldrar 

Hög 
21/25 
84% 

18 Davies R 
År 2005 
England 

Att belysa mödrars 
upplevelse när deras 
barn dött på sjukhus 
eller hospice. Samt 
identifiera deras 
behov. 

Kvalitativ
Hermenutis
k 

Intervju 10 mödrar Hög 
23/25 
92% 

19 
 
 

Holmberg. L 
År  2007 
Sverige 

Att beskriva en 
moders 
sorgeprocess efter 
att ha förlorat sitt 
barn 

Kvalitativ 
Deskreptiv 

Genom 
dagboks 
anteckning
ar 

Forskaren 
själv 

Hög 
22/25 
88% 

20 Spencer L, 
Battye L 
År 2001 
England 

Att kunna utveckla  
den palliativa vården

Kvalitativ 
Deskreptiv 

Individ 
-uella 
intervjuer  
Och grupp 
Diskus- 
sioner 

40 
Vård- 
givare 

Medel 
16/25 
64% 

21 
 

Hsiao J.L, 
Evan E.E , 
Zeltzer L.K 
År 2007 

Att studera 
kommunikationen 
mellan vårdpersonal 
och barn och 

Kvalitativ 
Grounded 
theory 

Intervju 20 föräldrar 
och deras 
barn 

Hög 
21/25 
84% 
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USA föräldrar inom den 
palliativa vården.  

22 Contro N.A 
& 
Larson J, 
Scofield S, 
Sourkes B, 
Cohen H.J 
År 2004 
USA 

Att få kunskap om 
vad som kan 
förbättras inom den 
palliativa vården. 

Kvanti 
tativ 

Frågeform
ulär till 
sjukvårds 
Personal 
och 
intervjuer 
med 
familjerna 

446 
sjukvårdsp
ersonal 
och 68 
familje- 
medlemma
r som 
förlorat ett 
barn 

Hög 
27/29 
93% 

23 
 
 

Pontin D, 
Lewis M 
År 2007 
England 

Att belysa hur 
sjuksköterskor 
hanterar att jobba 
med palliativ vård.  

Kvalitativ 
Djupgåend
e intervjuer 

Intervju 6 sjuk- 
sköterskor 

Medel 
16/25 
64% 

 
24 

Heller K.S, 
Solomon M.Z
År 2005 
USA 

Att genom föräldrars 
åsikter om den 
palliativa vård deras 
barn fått ge 
sjukvårds personal 
kunskaper som kan 
förbättra vården.  

Kvalitativ  
Deskreptiv 

Intervjuer 36  
föräldrar 

Hög 
21/25 
84% 

25 Lehna C 
År 2001 
USA 

Att studera faderns 
och syskonens roll i 
familjer som vårdar 
ett döende barn i 
hemmet.  

Kvalitativ  
Deskreptiv 

Intervju 
och 
Observa- 
tion 
 

4 pappor 
och 8  
syskon 

Medel 
16/25 
64% 

26 Meyer E.C, 
Ritholz M.D 
& 
Burns J.P, 
Truog R.D 
År 2006 
USA 

Att från föräldrarnas 
perspektiv 
identifiera och 
beskriva vad som 
kan göras bättre 
inom den palliativa 
vården. 

Kvalitativ 
Deskreptiv 

Fråge 
formulär 

56 
Föräldrar 

Hög 
22/25 
88% 

27 Monterosso 
L, 
Krisjanson 
L.J, 
Auon S, 
Phillips M.B 
År 2007 
Australien 

Att förstå behovet av 
palliativ vård i 
västra Australien 
samt att förbättra 
vården. 
 
 
 
 

Kvalitativ 
Deskreptiv 

Fråge- 
Formulär  
och 
intervju 
 
 
 

134 
föräldrar 
och 
20 vård 
givare 

Medel 
17/25 
68% 

28 
 

Hale C, 
Long T, 
Sandeson L, 
Carr K 
År 2008 
England 

Att genom 
patienternas och 
sköterskornas 
upplevelse av 
vården kunna höja 
standarden i den 
vård som ges.  

Kvalitativ 
Deskreptiv 

Observatio
ner 
Som video 
filmades. 
Intervjuer 

18 barn  
och deras  
föräldrar  
samt 7 
sjuksköters
kor 

Medel 
20/25 
80% 

29 
 

Laakso H, 
Paunonen-Ill
monen M 
År 2000 
Finland 

Att studera mödrars 
sorg   
och coping strategier 
Vid förlusten av ett 
barn.  

Kvalitativ 
Semistrukt
urerad 
intervju 

Fråge- 
Formulär 
och  
intervju 

140 
mödrar 

Hög 
23/25 
92% 
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30 
 

Nolbris M, 
Hellström 
A-L 
År 2005 
Sverige 

Att belysa problem 
och behov hos 
syskon till barn som 
dött i cancer. 

Kvalitativ  
Fenomenol
ogisk 

Intervjuer 10  
syskon 

Medel 
18/25 
72% 

31 
 

Feudtner C, 
Santucci G 
et.al 
År 2005 
USA 

Att se om 
sjuksköterskor  med 
en känsla av 
hoppfullhet var mer 
kompetenta och 
bekväma att ge 
palliativ vård 

Kvantitaiv Fråge- 
formulär 

410 
sjuk- 
sköterskor 

Medel 
21/29 
72% 

32 
 

Bagatell R, 
Meyer R, 
Herron S, 
Berger A, 
Villar R 
År 2002 
USA 

Att ge sjukvårds 
personal redskap för 
att bäst kunna ge 
vård till barn i livets 
slut. 

Kvanti 
tativ 
 

Fråge  
formulär 

12 
studenter 
som 
vidareutbil
dade sig 
inom 
pediatrik 

Medel 
18/29 
62% 

33 Andresen 
E.M, 
Seecharan 
G.A, 
Toce S.S 
År 2004 
USA 

Att jämföra 
sjuksköterskors och 
läkares uppfattning 
av vad som är god 
kvalitet i palliativ 
vård 

Kvanti 
tativ 

Fråge  
formulär 

71 sjuk- 
sköterskor 
och läkare 

Medel 
21/29 
72% 

 

Familjens upplevelse av den palliativa vården kring det sjuka barnet 

När ett barn dör, dör även en del av familjens hopp och drömmar (15). Att förlora ett barn var det 

värsta som kunde hända en förälder, både emotionellt och psykologiskt (16). Behovet hos barn och 

föräldrar inom den palliativa vården var väldigt unikt och ska bemötas med respekt utifrån de 

behov som fanns. Att ha ett barn med livshotande sjukdom påverkade familjen både emotionellt, 

psykosocialt och ekonomiskt (17). Studier har visat att det optimala stället att få dö på var i hemmet 

(16, 18). Palliativ vård av barn i hemmet krävde stora vårdinsatser av såväl föräldrar som 

vårdpersonal (19). Den palliativa vårdfilosofin skulle tillämpas hela tiden från att diagnos fastställs 

tills döden inträffade (20).  

 

Föräldrarnas upplevelse 

Föräldrar ansåg det som viktigt att ansvarig läkare respekterade deras beslut rörande det sjuka 

barnets behov även om läkaren hade en annan åsikt. Föräldrarnas beslut grundade sig ofta i att ha 

gjort allt de bara kunde för sina barn och viktigt var att inte behöva känna att de svikit barnet och 

gett upp hoppet. Betydelsefullt var att ha samma vårdgivare till barnet så långt det var möjligt 

eftersom det var en förutsättning för att kunna bygga upp en långvarig relation. Personal som var 

 14



involverad i barnets palliativa vård skulle vara kompetenta och ha god kunskap om barnets aktuella 

vårdbehov. Detta skapade en trygghet i familjen och ett förtroende byggdes upp mellan familjen 

och vårdgivaren. Det var viktigt för föräldrarna att de kunde lita på vårdgivarna och att deras barn 

fick den bästa vården (21-22). 

 

Betydelsefullt för föräldrarna var att det sjuka barnet hade det så bra som möjligt och inte behövde 

uppleva smärta. Att behöva se sitt barn lida var en oerhörd påfrestning för båda föräldrarna (17,22). 

Föräldrarna ville ha möjlighet att spendera så mycket tid som möjligt med det sjuka barnet och 

önskade medverka så långt det gick i vården. Genom att få medverka i vården upplevde föräldrarna 

att de fick möjlighet att göra något värdefullt för barnet. Detta blev även ett sätt att svetsa familjen 

mer samman. Andra föräldrar upplevde det otäckt att vårda då de var rädda att skada barnet om de 

skulle göra någonting fel, speciellt vad gällde medicineringen. Oavsett vilket beslut föräldrarna tog 

önskade de att sjuksköterskan respekterade dem i deras beslut (16). Att vårda sitt barn hemma 

gjorde att föräldrarna blev de primära vårdgivarna. Känslan av maktlöshet minskade och de blev 

även försäkrade om att deras barn fick den bästa vården. Vid vård i hemmet upplevdes vårdgivarna 

som gäster och maktförhållandet minskade mellan vårdgivare och patient. Båda föräldrarna 

önskade få gemensam information kring barnets vård så de hade samma förutsättningar att vara 

delaktiga (16-17,19, 23-26).  

 

Det var psykiskt påfrestande för föräldrarna att ett av deras barn var döende. Dels att delta i vården 

av det sjuka barnet och dels det ständigt dåliga samvetet gentemot de friska syskonen som blev 

åsidosatta. Det var även väldigt påfrestande för föräldrarna att ständigt vara hos sitt barn och aldrig 

få en paus (27). I de fall där sjuksköterskan kunde hjälpa familjen att leva ett så normalt familjeliv 

som möjligt, trots omständigheterna, ansågs detta värdefullt. Vid vård i hemmet kunde det dagliga 

livet i familjen störas om det fanns mycket personal som var involverad i vården.  Vid för mycket 

personal inblandad i vården påverkades familjen negativt genom att de hela tiden fick repetera hur 

de ville att vården skulle utföras. Flera vårdgivare involverad i barnets vård kunde upplevas som 

stressande både för det sjuka barnet och för föräldrarna (21). Familjen ansåg att skiftet mellan 

kurativ och palliativ vård blev lättare att hantera om det redan fanns en etablerad relation med 

vårdgivarna (16, 23). Det var viktigt att övergången mellan kurativ och palliativ vård förtydligades 

så att alla visste vad som gällde. Aktiva behandlingar skulle avslutas för att istället inriktas på 
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behandlingar som främjade god livskvalitet (20). Då den palliativa vården pågick under en längre 

tid fördjupades ofta relationen mellan familjen och sjuksköterskan. Relationen fick en annan 

dimension (19). När barnet dog och vårdrelationen avslutades kunde föräldrarna komma att känna 

sig övergivna då de upplevde ännu en förlust av någon som de haft nära kontakt med och litat på 

(22). Möjligheter att få göra egna val utifrån den aktuella situationen var mycket betydelsefullt ur 

föräldrarnas synvinkel då de därigenom upplevde en känsla av kontroll (16). 

 

Kommunikation 

Information som gavs till familjen skulle vara rak, tydlig, ärlig, adekvat och lättförståelig samt ge 

komplett information kring det som var aktuellt. Det ansågs som viktigt att inte undanhålla viss 

information från föräldrarna. Föräldrarna önskade att få veta allt, därmed kunde deras beslut lättare 

fattas (26). När sjuksköterska och läkare gav medicinsk information var det viktigt att den gavs på 

ett enkelt och anpassat sätt utan för många medicinska facktermer (21, 26,28). Ett hinder i 

kommunikationen var om det fanns för många olika vårdgivare som skulle informera familjen. 

Informationen kunde då sägas på olika sätt och familjen kände en viss osäkerhet om vad som sagts 

och vad som var rätt. Betydelsefullt var att vårdgivarna inom teamet kommunicerade så att alla 

strävade mot samma mål. Detta kunde leda till större trygghet för familjen (20, 21,26). Några 

föräldrar uppskattade att en och samma personal i vårdteamet förmedlade all information medan 

andra ansåg att det var viktigt att få ta del av allas åsikter och synvinklar (26). 

 

Sorgens påverkan på familjen 

Relationen mellan familjemedlemmarna kunde endera stärkas eller försvåras när en kris uppstod i 

familjen, och de olika sätten att sörja på framkom (19,29). Det framgick inga skillnader i sorg 

mellan könen även om sorgen uttrycktes olika av män och kvinnor. Hur sorgen uttrycktes var 

individuellt och styrdes av individens bakgrund, värderingar, könsroller, familjerelation och kultur. 

Varje relation var unik och sorgen speglade detta (19). Hur sorgen upplevdes påverkades inte av 

socio- ekonomisk tillhörighet eller utbildningsgrad. Sorgen hade både fysiska och psykosociala 

aspekter. Med detta menas att sorgen kunde yttra sig på olika sätt som till exempel genom fysiska 

åkommor eller att familjen drog sig undan det sociala livet.  En vändpunkt i sorgen inträffade ofta 

vid begravningen. En central del i sorgearbetet var att återvända till arbetet igen, ta upp gamla 

hobbies och att ha fina minnen bevarande av barnet. När sjuksköterskan gjorde det möjligt för 
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familjen att få vara tillsammans med sitt döda barn så länge de önskade upplevdes detta som 

värdefullt i sorgearbetet efter barnets död. Sorgearbetet underlättades även när familjen fick tala 

med personer som varit med om samma sak. Det kändes lättare att tala om svåra saker med någon 

som delade samma känslor och erfarenheter (15, 19).  

 

Familj och vänner var mycket viktiga i sorgearbetet som stöd och praktisk hjälp, till exempel att ta 

hand om de friska syskonen. Ett sätt att hantera sjukdomen och det som kom efteråt var att 

föräldrarna tog en dag i taget och levde i nuet och koncentrerade sig på att klara av de praktiska 

göromål som fanns (17). Genom att familjen fick prognosen förklarad för sig så tidigt som möjligt 

ledde det till minskat lidande. Familjen fick då mer tid över till förberedelse inför framtiden (27). 

Föräldrarna klandrade ofta sig själva och kände skuld vid förlusten av ett barn. Frågan om 

föräldrarna kunnat göra något mer eller annorlunda för barnet väcktes ofta. Eftersom föräldrarna 

ville göra allt som stod i deras makt för att hjälpa sitt barn kunde vissa beslut te sig ”märkliga” för 

vårdgivarna. Så länge dessa beslut inte var till direkt skada för barnet kunde sjuksköterskan ändå 

stötta föräldrarna i dessa beslut (29). Det var viktigt som sjuksköterska att uppmärksamma det som 

föräldrarna gjorde för sitt barn och att ge dem uppskattning för detta. Föräldrarna måste få en chans 

att känna sig värdefulla (26). Sorgen är en normal process som sjuksköterskan kunde hjälpa 

föräldrarna att ta sig igenom. Från den första svåra sorgen i samband med att barnet dog till det 

senare stadiet då föräldrarna tagit sig igenom det värsta och kunde gå vidare med fina minnen i 

behåll och vetskapen om att deras barn inte längre behövde lida. Ofta kunde sjuksköterskan hjälpa 

föräldrarna genom att finnas till hands, lyssna, visa omtanke och empati (15, 29). Tro var för 

många en viktig del i att bemästra sorgen då den gav trygghet och något att falla tillbaka på i 

jobbiga situationer, tron beskrevs som en av de viktigaste copingstrategierna. Palliativ vård väcker 

många både andliga och existentiella frågor och funderingar. Många började också ifrågasätta sin 

tidigare tro och känna en viss bitterhet mot det de hade trott på. (26). 

 

Faderns sorg 

Faderns sorg var mer komplicerad då han ofta hade andra förväntningar på sig från samhället. Han 

ansågs vara den starke som utgjorde basen och tryggheten i familjen (17,25). Faderns sorg kunde 

inte visas lika öppet som moderns då hans sorg inte var lika socialt accepterad i samhället. När 

barnet dog fick ofta fadern frågan om hur modern mådde. En känsla av att vara åsidosatt uppstod 
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hos mannen (17). Inom sorgearbetet behålls ofta de könsroller som finns i samhället. Fadern 

fortsatte ofta med det praktiska i familjelivet som att fortsätta arbeta och ta hand om eventuella 

syskon och se till att det dagliga livet fungerade. Ofta hjälpte det fadern om han kunde vara delaktig 

i de beslut som rörde det sjuka barnets vård och behandling. Detta var viktigt för sjuksköterskan att 

tänka på även i de fall där modern tillbringade mest tid tillsammans det sjuka barnet (25) 

 

Moderns sorg 

Ofta var det modern som slutade arbeta för att ta hand om det sjuka barnet. Hon uppskattade att 

tillbringa så mycket tid som möjligt med barnet både under sjukdomstiden och efter dödsfallet 

(18,25). Modern upplevde en stark känsla av att pendla mellan hopp och förtvivlan under barnets 

sjukdomstid (17). Mödrar som vet att deras barn ska dö börjar ofta sin sorgeperiod redan innan 

dödsfallet. Det här kunde leda till att sorgen som kom efter dödsfallet var mer förväntad hos 

modern. Mödrarna fick mest stöd hos sin partner, barn, sina föräldrar, vänner och kollegor. Både 

emotionellt och praktiskt stöd efterfrågades. Sjuksköterskan borde uppmärksamma behovet av 

stöd och utifrån detta erbjuda kontakt med andra professioner om hennes egen kompetens inte var 

tillräcklig. Forskning har visat att mödrar lättare kunde bemästra sin sorg om de fått möjlighet att se, 

röra och hålla i sitt döda barn. Mödrar var i större behov av information och råd än fäderna om hur 

de på bästa sätt kunde hantera sorgen de upplevde. Här var sjuksköterskan viktig då det gällde att 

ge information (29). 

 

Syskonens sorg 

Syskonens sorg uttrycktes ofta genom ilska och svartsjuka gentemot det sjuka barnet, föräldrar 

eller personal. Här kunde det bli nödvändigt för sjuksköterskan att ta hjälp av andra kompetenser 

för att tillgodose syskonens behov (25, 30). Syskonen kunde lätt känna sig utanför familjen då 

föräldrarnas uppmärksamhet oftast riktades mot det sjuka barnet (20). När ett barn fick palliativ 

vård i hemmet kunde de andra syskonen lättare förbereda sig på barnets död och kunde lättare 

bemästra den kommande sorgen (16). Syskonens sorg yttrade sig ofta som fysiska åkommor så 

som huvudvärk och magproblem. Även psykiska påfrestningar förekom med symtom som stress 

och oro. Syskonen kunde också utveckla en rädsla för att själva bli sjuka. De upplevde ofta känslor 

av ensamhet och isolering. Syskon, som sedan fick egna barn, oroades mer över att deras barn 

skulle drabbas av en livshotande sjukdom än syskon till barn som inte dött av en livshotande 
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sjukdom. Om det sjuka barnet vårdades palliativt på sjukhus kände många syskon sig förbisedda av 

vården då de inte fick ta del av informationen i samma utsträckning som föräldrarna. Eftersom 

syskonen fick mindre information kände de sig mindre förberedda på barnets död. Något som 

hjälpte syskonen att hantera sorgen var att få prata med andra syskon i samma situation. Att få 

komma ifrån hemmet gav syskonen en behövlig andningspaus. Stöd från vänner betydde mycket 

för syskonen. Syskonens sorg varierade över tid, de gick in och ut ur sorgen. Mycket av syskonens 

oro riktade sig mot hur deras föräldrar skulle klara av situationen. För att skapa goda minnen var 

det viktigt att de friska syskonen fick tid tillsammans med det sjuka barnet innan dödsfallet. Tiden 

tillsammans innan dödsfallet var också en hjälp i att förbereda sig för syskonets kommande död 

(30). 

 

Att känna hopp 

Hopp upplevdes vara en viktig faktor för att kunna bemästra sjukdomen, sorgen och dödsfallet. 

Information som gavs kring barnets tillstånd skulle vara ärlig och rak men ändå innefatta en del 

hopp så länge barnet var i livet (15, 26,29). Hopp som inte var rimligt borde uteslutas i 

informationen då föräldrarna kunde känna sig besvikna och lurade och ha ingivits falska 

förhoppningar (17). Sjuksköterskor som hade ett positivt och hoppfullt tänkande var mer tillfreds 

med att ge palliativ vård (31). Genom forskning har det framkommit att känna hopp var en av de 

viktigaste copingstrategierna (26). 

 
Det sjuka barnets upplevelse av den palliativa vården 

I flera studier ansåg barnen att hemmet var den bästa platsen att vårdas i för att sedan också avsluta 

livet där. Studier har visat att barn som vårdats hemma inte blev lika isolerade som de som 

vårdades på sjukhus. I hemmet kunde de ha sin familj och sina vänner omkring sig. Detta betydde 

mycket för barnen och gjorde att livskvaliteten för det sjuka barnet bevarades (16,20-21,23). 

Barnet ville bli respekterat av sina vårdgivare och att vårdgivarna inte skulle ifrågasätta barnets ord. 

Att sjuksköterskan lyssnade till barnets vilja ansågs viktigt av barnen för att deras behov skulle 

tillgodoses. Det lite äldre barnet uppskattade att få information om sitt tillstånd direkt från läkaren 

och inte genom föräldrarna då de ansåg att det var deras eget liv det handlade om. Flera av barnen 

ansåg också att de ville samtala med läkaren i enrum. Vissa saker ville de inte att föräldrarna skulle 

höra, till exempel smärta då de ville skydda föräldrarna. I flera fall hade föräldrarna och barnen 
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olika åsikter om huruvida informationen skulle ges direkt till barnet eller om informationen först 

skulle ges till föräldrarna, vilket kunde försvåra situationen.  Några barn ansåg att det kändes bättre 

när föräldrarna fungerade som informationsmedlare för barnet (21). Barnet ville känna sig som en 

viktig person och inte bara en av alla patienter som sjuksköterskan träffade (24,28). Leken hade en 

viktig betydelse för de yngre barnen inom den palliativa vården för att bearbeta det som hände. Här 

kunde sjuksköterskan ta hjälp av lekterapi eller låta barnet rita när de beskrev sina känslor (20,28). 

Alla barn hade olika behov att prata om det som hände beroende på mognad och utvecklig samt var 

de befann sig i sin sjukdom. Sjuksköterskans ansvar var att lyssna in vilka individuella behov 

barnet hade och anpassa sig efter dem (20). 

 

Kommunikation och relationer 

Betydelsefullt var att sjuksköterskan inte visade sin egen stress så att detta blev ett hinder i 

kommunikationen med barnet. Barnet ville ha en direkt kommunikation med vårdgivarna. 

Kommunikation var en viktig komponent i en relation. Barn som kände sig trygga i 

kommunikationen med vårdgivarna ansågs dra fördel av detta då de kom vårdteamet närmare. 

Detta kom att underlätta barnens vård i det långa loppet. Centrala delar i kommunikationen innebar 

också att sjuksköterskan tog sig tid, skapade en känsla av närhet och visade empati samt tillit till 

barnet (21). 

 

En majoritet av barnen uppskattade när en relation med vårdgivaren skapades. När relationen 

byggts upp kände barnen mer förtroende för vårdgivarna och barnen kände att de kunde anförtro 

sig på ett helt annat sätt. Tonåringarna ansåg vänskapsrelationen med sjuksköterskan och att bli 

lyssnade till som extra betydelsefull i vården (20-21). Barnet uppskattade även om familjelivet 

kunde vara så likt sig som möjligt trots sjukdom då detta skapade en trygghet. Även relationer med 

kamrater uppskattades om detta kunde fortsätta som förut (23). 

 

Familjens upplevelse av vad som var mest betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i den 

palliativa vården 

Föräldrarna ansåg att ärlig och komplett information var en mycket viktig del i sjuksköterskans 

ansvar. Sjuksköterskans omtanke betydde mycket för föräldrarna så att en varm och trovärdig 

relation kunde byggas upp. Relationen skulle omfatta både föräldrar och barn. Föräldrarna och 
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barnen ansåg att det var viktigt att kunna lita på sjuksköterskan och att hela familjen blev 

behandlade med respekt men även med ett känslofullt och varmt bemötande. Med ett empatiskt 

förhållningssätt kunde sjuksköterskan lättare komma familjen nära (21,24).  

 

 

Det ansågs mycket betydelsefullt när sjuksköterskan behandlade det sjuka barnet som en egen 

individ och om möjligt kunde utveckla en vänskapsrelation. Den professionella kompetensen var 

viktig för föräldrarna men den fick inte ta överhand då föräldrarna uppskattade sjuksköterskan när 

hon fungerade som en medmänniska och vän (21,28). Genom att lära känna familjen och dess 

familjestruktur kunde sjuksköterskan ta del av barnets bakgrund och livsvärld och inkludera den 

vetskapen i barnets vård (29). Önskvärt från många föräldrar var när sjuksköterskan gav av sig 

själv och vågade släppa fram sin personlighet. Sjuksköterskans vilja till öppenhet samt att visa sina 

känslor bevisade hennes omtanke inför barnet och familjen samt fick dem att känna sig 

betydelsefulla (8,16). Vissa föräldrar ansåg det som betydelsefullt att få information kring barnets 

tillstånd utan att barnet var med i syfte att skydda barnet (21). 

 

En erfaren och kompetent sjuksköterska var tryggare i sig själv och kunde därmed ge en bättre 

omvårdnad och stöd till barnet och dess familj (15, 31,32). För att kunna hantera barnets och 

familjens sorg var det viktigt att sjuksköterskan också hade möjlighet till stöd från kollegor genom 

samtal och genom att reflektera över det som hände. Även sjuksköterskorna påverkades av det som 

hände i familjen (22,32). Som sjuksköterska var det viktigt att tänka på att familjen befann sig i ett 

chocktillstånd vid tillfället då prognosen först fastställdes och att många föräldrar hade svårt att tala 

om det här i barnens närvaro. Viktigt var också att komma ihåg att familjens reaktioner var 

individuella. Vissa föräldrar ville ha svar på varför just deras barn drabbats medan andra anpassade 

sig till den nya situationen och fokuserade på det dagliga livet.  Det samma gällde vid övergången 

mellan kurativ till palliativ vård där sjuksköterskan hade en viktig roll i att finnas till och stödja 

familjen, att bara vara där (17,28). Föräldrarna behövde bli försäkrade om att deras barn fick den 

bästa möjliga vården. Detta gjordes genom klar och tydlig information om vad palliativ vård 

innebar och dess vårdfilosofi samt vem som kom att utföra vården när den övergick till att bli 

palliativ. Här uppskattades det att samma sjuksköterskor som varit med från början vid 

sjukdomsbeskedet även fanns med i den palliativa fasen fram till livets slut och sedan i 
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sorgeperioden (17,24).  

 

När sjuksköterskan agerade vänligt och med spontana handlingar ansågs värdefullt av barnet och 

familjen (17). Att sjuksköterskan var väl insatt i vården runt barnet och även i tidigare vårdtillfällen 

gjorde att hon lättare kunde vara en länk mellan familjen samt andra vårdgivare och instanser. Bra 

överrapportering mellan instanserna gav trygghet till föräldrarna som då kunde släppa kontrollen 

(23,24). Samtidigt fick inte sjuksköterskan ta över helt från föräldrarna utan ge dem utrymme att 

vara delaktig i det som berörde deras barn. Sjuksköterskan kunde uppmuntra de föräldrar som ville 

och hade möjlighet att hjälpa till i vården utan att känna det som ett eget misslyckande att inte få 

utföra sina sysslor (23). Sjuksköterskan bör ta tillvara på barnets och familjens kunskaper för att 

lära sig utifrån detta och att kunna vårda på bästa sätt (24,28). Humor kunde vara en del i en god 

omvårdnad men här måste sjuksköterskan känna av stämningen, när det passade eller inte (28). 

Något som ansågs värdefullt av föräldrarna var när sjuksköterskan engagerade sig utöver det som 

krävdes av hennes yrkesprofession. Det kunde till exempel vara att skicka ett kort efter dödsfallet 

eller att delta vid barnets begravning (24,29). 

 

Kontinuitet och tillgänglighet 

Sjuksköterskan och hennes kollegor skulle vara lätta att få kontakt med då detta ansågs som en 

mycket viktig del i den palliativa vården (21, 26). God tillgänglighet via telefon och mail ansågs 

betydelsefullt av familjerna (21,29).  Det var viktigt att alla berörda var villiga att hjälpa till och 

vara tillgängliga. Det som behövde göras skulle tillgodoses så snart som möjligt för barnets och 

familjens skull. De olika yrkeskategoriernas möjlighet att vara flexibla uppskattades mycket av 

familjen (20). Kontinuitet och planering av vårdinsatser ansågs som en mycket viktig del inom den 

palliativa vården av ett barn. Avsaknad av kontinuitet i vården både inom och mellan avdelningar 

skapade förvirring och frustration hos föräldrar. Eftersom både föräldrar och barn mådde bäst av att 

om möjligt ha samma vårdgivare var detta viktigt (24).  

 

Kommunikation 

Bra kommunikation ansågs som en absolut förutsättning för att den palliativa vården kring barnet 

skulle fungera på ett tillfredsställande sätt ansåg både föräldrar och vårdpersonal (21). 

Sjuksköterskan hade möjlighet att fungera som en länk mellan barn och föräldrar när det gällde att 
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tala om svåra saker. Centralt för sjuksköterskan var att bidra med verktyg för att en god 

kommunikation skulle uppstå (19). Sjuksköterskan hade en viktig uppgift när hon informerade 

angående bieffekter och svåra undersökningar. Genom att i förväg veta vad som skulle hända och 

hur det kunde kännas gjorde det svåra mindre skrämmande. Sjuksköterskan fick även många 

gånger undervisa föräldrarna angående medicinska och omvårdnadsmässiga färdigheter som 

behövdes för att sköta barnet. Även där var en rak och enkel kommunikation av största värde för att 

ge föräldrarna den trygghet som behövdes för att kunna utföra dessa sysslor (28). Information till 

föräldrar och barn skulle hela tiden vara uppdaterad, alla förändringar skulle meddelas (27). I 

kommunikationen kring svåra besked bör sjuksköterskan tänka på att lägga fram budskapet med 

medkänsla gentemot familjen och barnet. Därigenom visade sjuksköterskan sitt stöd till familjen 

och underlättade då det svåra innehållet i budskapet (22). Sjuksköterskor med kortare klinisk 

erfarenhet av palliativ vård kunde ha svårigheter att ta upp känsliga frågor om barnets förestående 

död. Det underlättade om sjuksköterskan var trygg i sig själv och i sin yrkesprofession och hade 

insikt om sina egna känslor kring döden (31,32). 

 

Den palliativa vårdens slutfas 

Även om den palliativa fasen varat en längre tid var det viktigt att som sjuksköterska tänka på att 

dödsfallet kunde komma som en chock för föräldrarna (26).  Viktigt för barnet och familjen var att 

sjuksköterskan lät familjen vara tillsammans så mycket det gick under barnets sista dagar i livet. 

Möjlighet för familjen att vara i enskildhet skulle finnas (18,19). Detsamma gällde när barnet hade 

dött. Studier har visat att det fanns ett stort behov att få umgås med det döda barnet efteråt för att 

lättare kunna sörja barnet i efterhand och att fina minnen skapats av barnet. Till exempel kunde 

fotografier tas eller avtryck av händer och fötter (21,29). Samtidigt som sjuksköterskan lämnade 

familjen i fred var det betydelsefullt att hon tydligt visade att hon fanns till hands när som helst om 

de behövde hennes hjälp och stöd. Sjuksköterskan skulle främja och ge förutsättningar för ett så 

fint slut som möjligt utifrån familjens önskan varför det var viktigt med sjuksköterskans lyhördhet. 

Sjuksköterskan borde ge familjen den tid som krävdes för att ta farväl av det döda barnet (18). När 

döden närmade sig var det en fördel om personalen som fanns kring barnet och familjen redan hade 

en relation till varandra. På detta sätt behövde inte föräldrarna förklara hur de ville ha det. De 

gånger då det ändå var ny personal med i slutfasen var det extra viktigt att de lyssnade på 

föräldrarna för att kunna tillgodose deras behov och bevara föräldrarnas känsla av kontroll (24). Ett 
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bra verktyg kunde vara om familjen tillsammans med sjuksköterskan redan från början hade gjort 

en vårdplan för att beskriva hur vården skulle utföras. En vårdplan gav bra förutsättningar för en 

god vård trots ny personal (33). Uppföljningssamtal efter dödsfallet ansågs som viktigt för familjen 

för att få ett bra avslut. Detta var också viktigt för den sjuksköterska som hade kommit familjen 

nära då även hon önskade att få ett bra avslut. De föräldrar som förlorat ett barn uppskattade att ha 

kontakt med vårdteamet även efter att barnet dött eftersom de ofta blivit som en extra familj (15, 

22). I de fall där barnet vårdats i hemmet påverkades familjen sätt att bemästra sorgen på ett 

positivt sätt. Genom att de själva styrt över vården och kontrollerat att god livskvalitet uppnåtts, 

upplevde de sig även mindre hjälplösa. När barnet vårdades på sjukhus var detta inte lika självklart 

eftersom föräldrarna kände att personalen övertog vården mer då (16). 

 

Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva familjens och det sjuka barnets upplevelse av den 

palliativa vården. Studien syftade dessutom till att beskriva vad familjen ansåg var mest 

betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i den palliativa vården.  

Beträffande huvudresultatet har följande framkommit: Föräldrarna ansåg att sjuksköterskan hade 

en central roll i den palliativa vården kring ett barn. Betydelsefullt var att ha en och samma 

vårdgivare från sjukdomsbeskedet tills den palliativa vårdens slutfas för att kunna bygga upp en 

långvarig relation där trygghet och förtroende skapades (21,22). Det ansågs viktigt för föräldrarna 

att det sjuka barnet fick den bästa vården varför många föräldrar ville vara med och utföra en stor 

del av vården själva (16-17,22). Information som gavs till familjen var mycket betydelsefull då den 

var rak, tydlig, ärlig, adekvat och lättförstålig (26). Kontinuitet och tillgänglighet upplevdes som 

värdefullt av många familjer då de kände ett större förtroende för vården och att deras barns 

intresse togs tillvara (24). I de fall där sjuksköterskorna agerade vänligt och även med spontana 

handlingar uppskattades detta av familjen. Betydelsefullt var också när sjuksköterskorna hörde av 

sig till familjen efter dödsfallet vilket visade sjuksköterskans förmåga till empati (15, 17,22). 

Sjuksköterskans vilja till att ge familjen egen tid tillsammans med barnet för att kunna skapa fina 

minnen och förutsättningar att lättare kunna bemästra sorgen i efterhand uppskattades av 

familjerna. 
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Resultatdiskussion 

 

Familjens upplevelse av den palliativa vården kring det sjuka barnet 

Föräldrarna ansåg det viktigt att bli respekterade utifrån deras beslut kring barnet av både läkare 

och sjuksköterska. Besluten grundade sig ofta i att de ville göra allt de bara kunde för sitt sjuka barn. 

Föräldrarna ville gärna bibehålla en känsla av kontroll (16). För att kunna bygga upp en långvarig 

relation var det betydelsefullt för föräldrarna att ha samma vårdgivare till barnet under 

sjukdomstiden. Det här skapade en trygghet och ett förtroende mellan familj och vårdgivare, 

speciellt när det gällde övergången från kurativ till palliativ vård (21-22, 23). 

Uppsatsförfattarna anser att det är viktigt att som sjuksköterska respektera föräldrarnas beslut även 

om de ibland kan tyckas märkliga. Besluten grundar sig i en önskan att göra allt för sitt barn. Likaså 

anser uppsatsförfattarna att relationen mellan sjuksköterskan och familjen är mycket viktigt för att 

den palliativa vården ska bli så bra som möjligt utifrån familjens behov. I de fall där behoven och 

föräldrarnas beslut inte tillgodosetts tror författarna att sorgen kan bli svårare att bemästra i 

efterhand. 

 

Det var en oerhörd påfrestning för föräldrarna att se sitt barn lida. Målet för föräldrarna var att 

deras barn hade det så bra som möjligt och att de var smärtfria så långt det var möjligt. Genom att 

medverka i vården kände föräldrarna att de försäkrade sig om att deras barn fick den bästa möjliga 

vården samt att deras känsla av maktlöshet minskade (16-17, 22).  

Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd inför familjens önskan om hur den palliativa 

vården ska utformas. Detta stärker föräldrarnas känsla av kontroll vilket har visat sig vara en 

central del för föräldrarna i den palliativa vården. Genom att se sitt barn lida på grund av 

sjukdomen upplever föräldrarna en kris. Denna kan yttra sig på olika sätt vilket sjuksköterskan bör 

ha i åtanke anser uppsatsförfattarna.   

 

Hela familjen ansåg det som betydelsefullt att få tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans 

med det sjuka barnet (27). Så långt det gick ville familjen ha ett så normalt dagligt familjeliv som 

möjligt (21).  

Sjuksköterskan kan med fördel uppmuntra familjen att tillbringa extra mycket tid tillsammans 

under sjukdomstiden. Detta kan ge goda förutsättningar för att fina minnen skapas och att sorgen 

 25



lättare kan bemästras efter dödsfallet. Uppsatsförfattarna anser att detta är värt att lägga tyngdpunkt 

på trots att det ibland kan råda ett stressat arbetsklimat för sjuksköterskor. I det långa loppet 

kommer detta att vara betydelsefullt för familjen. 

 

Den palliativa vårdfilosofin måste tydligt klargöras för familjerna så att de vet vad som gäller från 

början (20). Information som ges till familjen är en viktig del i palliativ vård. Den ska ges med 

respekt och omtanke samt vara rak, tydlig, ärlig, adekvat och lättförstålig. Eftersom 

kommunikation är en av de mest centrala delarna är det viktigt att den utförs på rätt sätt så att inga 

missförstånd uppstår (26).  

Författarna till uppsatsen anser att det är mycket viktigt och en absolut förutsättning för att den 

palliativa vården ska fungera att familjen är väl insatt i vad den palliativa vården innebär och vad 

familjen kan förvänta sig av vården. Här är kommunikation och information centrala delar. 

Vetskapen om vad som pågår med barnet gör förmodligen att föräldrarna känner större trygghet 

inför vården. Tryggheten leder till ett ökat lugn för föräldrarna. 

 

Sorgen som uppstod i familjen kunde påverka familjestrukturen olika genom att antingen stärka 

familjen eller att bryta ned den genom våra olika sätt att hantera sorgen (19,29). Det har visat sig att 

sorg kan yttra sig på olika sätt mellan män och kvinnor. Sorgens uttryck påverkas av de olika 

könsroller som finns i samhället (17, 25,29). Att känna hopp var en av de viktigaste coping- 

strategierna som hjälpte familjen att orka ta sig igenom sjukdomstiden. Så länge föräldrarna 

förmedlade ett visst hopp för barnet visade de också att de inte gett upp (26). 

Sjuksköterskan kan inte påverka familjens sorg, däremot kan hon hjälpa till med att stödja familjen 

i det svåra som de upplever samt ge goda förutsättningar och verktyg för att kunna bemästra sorgen. 

Sjuksköterskan kan ge familjen förutsättningar genom att låta dem få egen tid tillsammans med 

barnet både innan men också efter dödsfallet för att fina minnen ska kunna skapas inom familjen. I 

de fall där sjuksköterskans kompetens inte räcker till kan hon med fördel ta hjälp av andra 

professioner till exempel med samtalsstöd. Uppsatsförfattarna anser också att de är viktigt att ta 

hänsyn till de olika sätten som familjen väljer att hantera sin sorg på.  
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Det sjuka barnets upplevelse av den palliativa vården 

Forskning har visat att barn anser hemmet vara den bästa platsen att vårdas på för att sedan också få 

avsluta livet där (21). Beroende av barnens ålder, mognad samt sjukdomsfas hade de olika 

vårdbehov. Det lite äldre barnet uppskattade att få direkt information kring sitt tillstånd och ville 

gärna utveckla ett slags vänskapsförhållande till sjuksköterskan. Många gånger ville det äldre 

barnet bara ha någon att prata med och anförtro sig åt. Det yngre barnet var mer i behov av en mer 

lekfylld relation där det allvarliga kunde glömmas bort för en liten stund (20-21, 28). 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan måste anpassa sina insatser utefter barnets behov och 

var i utvecklingen det befinner sig. Om sjuksköterskan inte når fram till barnet och ser barnets 

behov kan det bli svårt att kunna ge barnet adekvat vård. Alla barn är olika som individer och 

vården måste därför utformas olika. Det här är viktigt att tänka på som sjuksköterska. Det kan 

skapa hinder både i relationen och i kommunikationen då sjuksköterskan inte anpassar sig efter 

barnets situation tror uppsatsförfattarna. 

 

Sjuksköterskans egna upplevelser av stress får inte föras över till barnen då det kan bli ett hinder i 

kommunikationen. Betydelsefullt för barnen var när de tillsammans med sjuksköterskan kunde 

bygga upp en relation där de kunde lita på varandra (21). Barnen ansåg det värdefullt att det dagliga 

livet med familj och vänner kunde fortsätta som vanligt (23). 

Relationen mellan barnet och sjuksköterskan bör inte bara vara yrkesmässig utan även utvecklas 

till en personlig relation. Detta kommer att ha betydelse för barnets förmåga att kunna lita på 

sjuksköterskan för att sedan också kunna anförtro sig åt henne anser uppsatsförfattarna. En annan 

viktig aspekt är att när barnet vårdas i hemmet blir det lättare att bilda en personlig relation där 

patienten inte blir en i mängden utan en enskild individ, anser uppsatsförfattarna.   

 

Familjens upplevelse av vad som var mest betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan i den 

palliativa vården 

Betydelsefullt i mötet med sjuksköterskan var att hon bildade en varm och trovärdig relation med 

föräldrar och barn. En förutsättning för att bilda en djupare relation var att sjuksköterskan hade lärt 

känna familjen och deras livsvärld samt att familjen fick möjlighet att lära känna sjuksköterskan. 

Detta kunde uppnås genom att sjuksköterskan hade ett empatiskt förhållningssätt. På så sätt kunde 

både föräldrar och barn lita på sjuksköterskan. När sjuksköterskan visade respekt inför barnet och 
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familjen ansågs det som en mycket värdefull handling (21, 24, 26,28-29). 

Uppsatsförfattarna anser att detta är en av de viktigaste delarna i palliativ vård. Utan en bra relation 

kan inte familjens önskan tillgodoses och samarbetet mellan sjuksköterskan och familjen blir 

försvårad. Ett förtroende för sjuksköterskan är en absolut förutsättning för att den palliativa vården 

ska fungera tillfredsställande för familjen.  

 

Sjuksköterskan skulle ha en hög kompetens men också finnas till för familjen i egenskap av 

medmänniska och vän. Fungerade den här balansen så ansågs det betydelsefullt för familjen 

(21,28). Värdefullt för familjen var att ha en erfaren och kompetent sjuksköterska då hon var mer 

trygg i att ge palliativ vård samt hade bättre förutsättningar för att kunna ge gott stöd till familjen 

(15, 31-32). Vänligt bemötande med inslag av spontana handlingar ansågs som värdefullt av 

familjen. Sjuksköterskans humor var också en uppskattad egenskap för familjen. Här måste 

sjuksköterskan känna av när det passar och inte (17,28). I de fall där sjuksköterskan engagerade sig 

extra mycket i barnet och familjen uppskattades detta av föräldrarna, exempel på detta kunde vara 

när sjuksköterskan kom på barnets begravning (24,29).  

En önskvärd egenskap hos sjuksköterskan inom den palliativa vården är att både kunna gå in i en 

professionell yrkesroll med allt vad det innebär men att även kunna fungera som medmänniska. 

Det här tror uppsatsförfattarna kommer genom erfarenhet och personlig mognad. Sjuksköterskan 

kan med fördel dra nytta av kunskaper som finns i personalgruppen. Att dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter inom personalgruppen tror uppsatsförfattarna kan vara av stor 

betydelse för utvecklingen av den palliativa vården.  

 

Familjer såg det som betydelsefullt att sjuksköterskan uppmuntrade de familjer som kunde och 

ville medverka i vården kring sitt sjuka barn (23). Det sjuka barnet och familjen sitter inne med 

mycket värdefulla kunskaper. Dessa kan med fördel sjuksköterskan ta vara på för att kunna ge den 

bästa möjliga vården (24,28).  

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan bör ta till vara på familjens kunskaper och erfarenheter 

och visa tillit till och ödmjukhet inför dessa. Därigenom kan sjuksköterskan på bästa sätt tillgodose 

familjens önskningar och behov. 

 

 

 28



Tillgänglighet och kontinuitet upplevdes som mycket betydelsefullt av familjen. När familjen 

behövde hjälp uppskattade de att sjuksköterskan var lätt att få tag i. Detta skapade en trygghet för 

familjen (21,29). Flexibilitet och snabba åtgärder vid behov ansågs som värdefullt. Detta gällde för 

alla yrkeskategorier inom den palliativa vården (20). Att skapa en gemensam målsättning och 

planering av vården ansågs betydelsefullt. De olika vårdgivarna strävade då mot samma mål och en 

tydlig struktur genomsyrade vården (33). Inom palliativ vård är det en självklarhet att alltid vara 

tillgänglig och att arbeta genom kontinuitet med patient och familj. Uppsatsförfattarna anser det 

som önskvärt att detta skulle eftersträvas i all vård som utförs. Likaså är en tydlig planering av 

vården mycket viktigt för att alla ska kunna sträva mot samma mål. Eftersom föräldrarna ansåg att 

ha samma vårdgivare var en av de viktigaste delarna i palliativ vård är det speciellt vikigt att 

upprätta vårdplaner. När en vårdplan finns underlättas arbetet både för befintlig personal samt ny 

personal. Uppsatsförfattarna anser att det är en fördel om familjen kan vara med i utförandet av en 

vårdplan då deras kunskaper är mycket värdefulla. 

 

Information kring barnets aktuella tillstånd skulle vara uppdaterad, alla förändringar som skedde 

skulle meddelas på en gång (27). Eftersom informationen som sjuksköterskan gav ofta var fylld av 

känslor skulle sjuksköterskan framföra den med medkänsla. På så vis visade sjuksköterskan sitt 

stöd gentemot familjen och underlättade det svåra som kom ur budskapet (22).  

Uppsatsförfattarna anser att eftersom information är en central del i den palliativa vården är det 

viktigt att informationen som ges är så uppdaterad som möjligt. Informationen kan ges både 

muntligt och skriftligt om behov finns. I de fall där föräldrarna ska ta beslut kring barnets vård är 

det av speciell vikt att information kring barnet är uppdaterad för att föräldrarna ska kunna grunda 

deras beslut på bästa sätt. Som vårdpersonal är det av extra betydelse att inte undanhålla 

information för familjen anser uppsatsförfattarna. 

  

Även efter barnets död var det viktigt att som sjuksköterska uppmuntra föräldrarna att vara nära 

deras döda barn då studier har visat att sorgen då blir lättare att hantera i efterhand (18-19,21, 29). 

Även när sjuksköterskan drar sig tillbaka i vården och ger familjen sin välbehövda avskildhet bör 

hon samtidigt visa att hon alltid finns tillhands när familjen behöver henne. Skapandet av fina 

minnen tillsammans med det döda barnet var mycket viktigt för familjen varför sjuksköterskan 

hade en central del i att skapa förutsättningar för detta. Genom att vara lyhörd för familjens behov 
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kunde detta uppnås (18). I den mån det gick ville familjen ha samma vårdgivare vid dödsfallet som 

de haft kontakt med under barnets sjukdomstid eftersom dessa visste bäst vad familjen hade för 

önskan kring dödsfallet (24). Uppföljningssamtal efter barnets död ansågs viktigt av familjerna 

men även för sjuksköterskan då detta främjade ett gott avslut av vårdtiden (15,22). Sorgen efter 

barnets död kunde lättare hanteras i de fall där familjen var nöjda med den vård som givits deras 

barn och att de fick den tid de ville ha tillsammans med barnet efter barnets död (16).       

Sjuksköterskan kunde underlätta för familjen genom att låta dem få egen tid tillsammans med sitt 

döda barn samtidigt som hon tydligt visade att hon fanns till hands om de behövde henne anser 

uppsatsförfattarna. Kulturella skillnader eller andra övertygelser kan göra att föräldrarna inte vill 

att syskonen ska behöva se det döda barnet. Här kan ett dilemma uppstå då sjuksköterskan vet att 

det genom forskning visat sig att tillbringa tid med det döda barnet var det bästa sättet att kunna 

hantera sorgen på i efterhand. Dödsfallet bör inte ses som ett avslut av vårdtiden utan istället 

anpassa vården efter nästa fas, sorgeperioden. Här kan sjuksköterskan med sin yrkeskompetens 

hjälpa familjen eller koppla in andra yrkesprofessioner där hennes egen kompetens inte räcker till. 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan behöver tid för reflektion inom arbetsgruppen eller 

med andra kompetenser för att kunna bearbeta vad som hänt kring sina patienter. Ofta kan ett barns 

vårdtid pågå en längre tid vilket gör det mer påfrestande för sjuksköterskan att avsluta relationen. 

Samtal med och stöd från arbetskollegor kan vara till stor hjälp tror uppsatsförfattarna.  

 

Metoddiskussion 

De sökord som använts av uppsatsförfattarna ansågs som tillräckliga för att få fram vetenskapliga 

artiklar som väl besvarade litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Granskningsmallarna som 

var den modifierade versionen av Forsberg  & Wengström  (2003) och Willman , Stolz , 

Bahtsevani C (2006) (se bilaga 1), har på ett vetenskapligt sätt utvärderat artiklarnas grad av 

vetenskaplighet. Granskningsmallarna ansågs av uppsatsförfattarna som väl utförliga och att de 

hade en hög validitet. Endast artiklar med medel och hög kvalitet användes i resultatet vilket gör att 

detta resultat anses ha fått hög trovärdighet. Ämnet var väl lämpat till att göra en systematisk 

litteraturstudie på, eftersom det valda ämnet var av känslig natur och många etiska aspekter fanns 

att ta hänsyn till. Då flertalet studier som artiklarna bygger på är gjorda i USA och England har 

uppsatsförfattarna ställt sig frågan huruvida det finns vissa kulturella skillnader kring vissa delar av 

resultatet. Till exempel när det i resultatet framkom att det oftast var mödrarna som tillbringade 
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mest tid med det sjuka barnet. Uppsatsförfattarna ifrågasätter om detta är fallet i Sverige då 

uppsatsförfattarna tror att föräldrarna i Sverige delar lika på den palliativa vården kring barnet.  

Trots att artiklarna varit skrivna på engelska har inte översättningen varit något hinder för 

uppsatsförfattarna, viss reservation för tolkningsfel kan dock förekomma. Eftersom båda 

uppsatsförfattarna har granskat och läst igenom alla artiklar både var för sig och tillsammans har 

resultatet som framkommit hög reliabilitet.  

 

Uppsatsförfattarna upplevde det som svårt att hitta artiklar som rörde det sjuka barnets upplevelser. 

En trolig orsak till detta kan vara att det inte gjorts så många studier på barn med livshotande 

sjukdom på grund av etiska aspekter. Då uppsatsförfattarna valt att fokusera på själva upplevelsen 

av palliativ vård har både artiklar som beskriver palliativ vård på sjukhus och i hemmet använts. 

Ingen skillnad har gjorts på dessa eftersom själva upplevelsen har varit det centrala. Beträffande 

begreppet sorg som beskrivs i resultatet har uppsatsförfattarna valt att dela in upplevelsen av sorg i 

olika kategorier. Familjens sorg beskrivs först generellt, sedan går uppsatsförfattarna djupare in 

och beskriver moders, faderns och syskonets sorg för sig. En svårighet för uppsatsförfattarna har 

varit att dela in resultatet i de olika teman som finns då mycket av innehållet har passat in under 

flera teman.  

 

Angående begreppet copingstrategier som berördes i introduktionen har uppsatsförfattarna valt att 

inte utveckla detta närmare i resultatdelen eftersom detta inte var relevant för syfte och 

frågeställningar. Ålderspannet på barnen i resulatdelen är något som uppsatsförfattarna är 

medvetna om. Begreppet äldre och yngre barn har använts för att få resultatet så tydligt som 

möjligt.  

I uppsatsen har begreppet palliativ vård använts, uppsatsförfattarna anser att palliativ vård även 

inkluderar omvårdnad men för att det inte ska uppstå missförstånd har bara det ena begreppet 

använts. I introduktionen beskrivs dock omvårdnad specifikt, omvårdnad ingår i palliativ vård 

vilket är ordet som senare använts i resultatet. I uppsatsen har författarna även använt sig av 

begreppen vårdgivare samt sjuksköterska. Människor som arbetar i vården kring barnet och dess 

familj har vi benämnt som vårdgivare. När ordet sjuksköterska nämnts menas specifika uppgifter 

som rör sjuksköterskans specifika kompetens. Resultatet bekräftade mycket som 

uppsatsförfattarna hittat i litteraturen inför introduktionen speciellt avseende kommunikation.  
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Konklusion 

Uppsatsen i sin helhet har givit uppsatsförfattarna en stor och bred kunskap kring palliativ vård 

med en specifik inriktning mot barn och dess vårdfilosofi. Författarna har fått möjlighet att få en 

inblick i familjers livssituation när de lever med ett barn som har en livshotande sjukdom och 

befinner sig i ett skede när ingen kurativ behandling finns. Uppsatsförfattarna har också fått 

möjlighet att ta del av familjers upplevelser kring vad som anses betydelsefullt i mötet med 

sjuksköterskan inom den palliativa vården. I resultatet framkom att det var värdefullt att familjen 

kände tillit till sjuksköterskan och att en relation byggdes upp så att en närhet uppstod mellan 

familjen och sjuksköterskan. Centrala delar i den palliativa vården var kommunikation. När 

sjuksköterskan tog sig tid med familjen och vårdade barnet med medkänsla och utifrån ett 

empatiskt förhållningssätt ansågs detta som värdefullt av familjerna. Föreliggande litteraturstudie 

anser uppsatsförfattarna ha mycket stor klinisk relevans genom att viktiga delar i mötet med 

sjuksköterskan har berörts. Både sjuksköterskans sätt att bemöta barn och familj har belysts men 

också handfasta situationer som visat sig vara värdefulla inom palliativ vård. Familjens egna 

upplevelser av den palliativa vården har väl framkommit. Uppsatsen berör palliativ vård av barn 

men resultatet kan likväl till vissa delar användas i palliativ vård generellt, i mötet med patienter 

och deras närstående utifrån deras unika behov. 

 

Fortsatta studier 

Efter att ha genomfört denna litteraturstudie efterfrågar uppsatsförfattarna mer forskning kring det 

sjuka barnets upplevelse av den palliativa vården. En metod som skulle kunna vara relevant är att 

göra observationer på de yngre barnen och att göra djupintervjuer med de äldre barnen. Syftet 

skulle kunna vara att undersöka barnens upplevelse av palliativ vård på ett mer djupgående sätt.  
 Det kan bli svårt att genomföra sådan forskning då det uppstår etiska dilemman kring studier av 

barn, speciellt ett barn som redan är sjukt och mycket sårbart. Författarna antar att det inte finns så 

många föräldrar som är villiga att låta sina barn delta i sådan forskning. Palliativ vård är ett viktigt 

ämne, alla människor har rätt till en värdig död (3). Genom forskning kan sjuksköterskor bidra till 

en god och vetenskapligt grundad palliativ vård varför uppsatsförfattarna efterfrågar ytterligare 

forskning i ämnet.  
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
 

Kvantitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
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29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
    
 

Bilaga 2 

Kvalitativa studier 
 
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
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