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Sammanfattning    

Palliativ vård betyder att en människa inte längre vårdas för att botas utan istället vårdas 

för att få ett så bra slut i livet som möjligt. Vid all palliativ vård, inklusive den palliativa 

vården av barn, står patienten och dennes närstående inför en svår tid med många 

utmaningar och motgångar. Många funderingar framkommer då de närstående många 

gånger ej besitter likvärdig facklig kunskap om medicin och omvårdnad, som 

sjuksköterskan gör. Situationer som uppstår blir svårhanterliga för den drabbade 

patienten och dess föräldrar när kommunikationen brister med vårdpersonalen. För 

vårdpersonalen förekommer många laddade möten med patient, föräldrar och 

närstående då vårdpersonalens kommunikationsförmåga utsätts för hårda prövningar. 

 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av god kommunikation vid palliativ 

pediatrisk vård. 

 

Examensarbetet är en litteraturstudie baserad på åtta artiklar med kvalitativ inriktning, 

varav en också delvis använde kvantitativa data. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver vad föräldrar upplever som viktigt vad gäller 

kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen angående vården av patienten, det 

vill säga det sjuka barnet. Resultatet presenteras i fem teman; vikten av ärlig 

kommunikation, individanpassad kommunikation, organiserad kommunikation, 

relationens betydelse för god kommunikation samt sjuksköterskans empati. Föräldrarna 

menar att kommunikationen behöver anpassas till deras språkliga- och kunskapsmässiga 

nivå. Informationen de får angående barnet bör präglas av ärlighet; vårdpersonalen 

behöver visa upp egenskaper som gör att relationen mellan dem och föräldrarna bygger 

på tillit och förtroende.  

 

Hur en god kommunikation underlättas för patient och föräldrar och hur den goda 

kommunikationen kan upprätthållas är något som diskuteras i denna litteraturstudie. Det 

vårdande samtalets funktion diskuteras också, samt hur allmänsjuksköterskan kan bli 



bättre på att integrera aktuell forskning gällande kommunikation i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. 

 

Nyckelord:  kommunikation, palliativ vård, barn, omvårdnad, familj och anhörig 
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INLEDNING 

När en person drabbas av en sjukdom där palliativ vård behövs, ställs alla inblandade 

inför många svårigheter och utmaningar. I palliativ vård är det viktigt att sjuksköterskan 

stöttar patienten men det är också viktigt att närstående till patienten får stöttning. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ha en vårdande relation till både patient och närstående; 

en viktig del av den vårdande relationen utgörs av kommunikationen mellan de 

inblandade.   

 

Som sjuksköterskestuderande har vi, i samband med praktik, mött patienter som vårdas 

palliativt. Många gånger har vi upplevt att kommunikationen, det vill säga samtal med 

förmedling av information mellan sjuksköterskan och de närstående till patienten, har 

varit otillräcklig eller bristfällig. Kommunikationens betydelse för patienter och 

närstående är något som är viktigt i all typ av vård för att öka deras upplevelse av 

välbefinnande och trygghet. Vi har valt att exemplifiera detta genom att beskriva 

kommunikationens betydelse i en vårdkontext som båda författarna är intresserade av 

att ha som en framtida arbetsplats, nämligen pediatrisk palliativ vård. 

 

I denna uppsats kommer kommunikationen mellan sjuksköterskan och föräldrar som har 

ett barn som vårdas palliativt utgöra det centrala. Kommunikation handlar om ett bra 

bemötande från vårdpersonalen och är viktigt för att informationen ska nå fram till 

patienter och närstående. Fossum (2013, s. 30) förklarar att artighet, hjälpsamhet och 

vänlighet är grunden till ett gott och respektfullt bemötande. Det handlar om hur 

vårdpersonal agerar i samtal och hur de tar emot patient och närstående. Ett bra verktyg 

för vårdpersonal att använda sig av är kroppsspråket. Hur vårdpersonalen hälsar, 

placerar sig gentemot patienten och använder sig av ögonkontakt påverkar respekten i 

bemötandet (Fossum 2013, s. 30).  

 

BAKGRUND 

Bakgrunden beskriver vad palliativ vård är och hur det fungerar inom den pediatriska 

palliativa vården. Vi kommer beskriva både barnet och de närståendes behov samt 

sjuksköterskans relation till föräldrarna och sjuksköterskans ansvar.  

 

I denna litteraturstudie kommer begreppen föräldrar och närstående att användas. 

Framför allt kommer begreppet föräldrar att användas som även ingår i begreppet 

närstående. I resultatdelen kommer ordet barn att användas; då åsyftas det sjuka barnet, 

alltså patienten.  

 

Vad är palliativ vård? 

Palliativ vård innebär att man inte längre blir behandlad för att botas. Ordet palliation 

betyder lindring och innebär att patienten inte vårdas i syfte att botas från sin sjukdom; 

istället syftar vården till att lindra dessa symptom i livets slutskede. World Health 

Organization (WHO) beskriver att palliativ vård är en typ av vård som ska förbättra 

livskvaliteten hos individer – och närstående – som har drabbats av någon form av 

livshotande sjukdom (WHO 1998a). Det handlar om att tidigt identifiera fysiska, 

psykosociala och existentiella problem hos den drabbade och att behandla dessa för att 
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minska lidandet. WHO:s riktlinjer beskriver att den drabbade ska få adekvat 

smärtlindring, och ges behandling för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt under 

den sista tiden. Vidare ska vården inte sträva efter att varken påskynda eller dra ut på 

tiden innan döden träder in; patientens psykosociala och existentiella behov ska bejakas 

och närstående inkluderas och göras delaktiga i vården.  

 

Socialstyrelsen har arbetat fram generella riktlinjer för vårdpersonal i Sverige angående 

palliativ vård; dessa riktlinjer kallas för kunskapsstöd (Socialstyrelsen 2012). 

Kunskapsstödet innefattar vägledning, nationella riktlinjer och kartläggning. 

Kunskapsstödets syfte är att ge stöd åt såväl landsting och kommuner som privata 

vårdgivare och enskilda omsorgsgivare: Kunskapsstödet ska ge vägledning åt 

vårdpersonal gällande etik och bemötande men också öka samarbetet mellan olika 

instanser i vården. Nationella riktlinjer används för att förenkla fördelningen av resurser 

för beslutsfattarna. För att få reda på hur vården i livets slutskede idag ser ut används 

kartläggning och uppföljning som verktyg (Socialstyrelsen 2012).  

 

Den palliativa vården i Sverige bedrivs på flera olika platser. Patienten har själv ett val 

angående var vården ska bedrivas, antingen kan den ske i hemmet eller så kan patienten 

vårdas på sjukhus eller så kallat ”hospice”, ett slags korttidsboende vid livets slut. Som 

patient har man även rätt att tacka nej till vård (Palmberger 2012).  

 

Palliativ vård av barn 

WHO beskriver att palliativ vård av barn ska skilja sig något från den palliativa vården 

för vuxna. Barn är beroende av vuxna, vilket innebär att sjuksköterskan bör sträva efter 

att göra de närstående vuxna delaktiga, till skillnad från i den generella palliativa 

vården, där det är patienten som får en beslutsfattande roll angående vem han eller hon 

vill göra delaktig. Med delaktighet menas i denna litteraturstudie att föräldrar och 

närstående tillåts vara med i vården av barnet, både vad gäller utförandet av vården och 

att de får sitta med när vårdpersonal vårdar barnet. Den palliativa pediatriska vården har 

principer som tillämpas vid såväl cancersjukdom som annan kronisk sjukdom (WHO 

1998a).  

 

Enligt WHO:s principer innebär den palliativa pediatriska vården att barnet som helhet 

vårdas, vilket innebär att allt från barnets sjukdom till barnets välbefinnande och hälsa 

tas hänsyn till samt att barnets närstående inkluderas i vården. Vården påbörjas när 

barnet får sin sjukdomsdiagnos och fortsätter oberoende av huruvida behandling mot 

sjukdomen påbörjas eller inte. Med detta menas att även fast inte barnet får någon 

medicinsk behandling vid en speciell tidpunkt så ska vården fortsätta. WHO (1998a) 

menar att en effektiv palliativ vård av barn kräver breda tvärvetenskapliga insatser 

vilket betyder att vårdpersonalen samarbetar emellan de olika professionerna som 

medverkar i vården av barnet genom att deras specifika kunskaper och metoder används 

tillsammans. Närstående bör göras delaktiga i vården av barnet, och samhälleliga 

resurser bör förklaras och tillhandahållas av vårdpersonal för närstående så att de kan 

utnyttjas. Vården kan utföras på sjukhus, med hjälp av vårdcentralen eller i barnets hem.  

 

Vårdguiden (2013) beskriver att hemsjukvården i Sverige tillhandahåller möjligheten 

till vård i hemmet för patienter generellt där även palliativ vård ingår. Som patient kan 
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man både få hjälp med den basala hemsjukvården men även med avancerad sjukvård i 

hemmet (ASiH). ASiH sätter ihop ett team som hjälper patienten i hemmet med dennes 

fysiska, sociala, psykiska och existentiella behov. Speciellt för barn är att föräldrarna 

ofta vill vårda barnet i hemmet och det finns möjlighet för detta i Sverige. De kan 

vårdas antingen växelvis mellan hemmet och sjukhus, enbart på sjukhus eller enbart i 

hemmet hela tiden till livets slut. 

 

Familj innefattar föräldrar och de personer som är närstående till barnet. ”Familjer idag 

kan bestå av mamma, pappa, barn, bonusbarn, plastmammor/pappor, ensamstående och 

av mor/farföräldrar och av andra släktingar” (Knutsson 2006).  

 

Enligt Widger och Wilkins (2004) har vården av barn och ungdomar vid livets slut 

förbättrats avsevärt på senare tid. De menar att detta beror på tillgången till studier där 

information om närståendes erfarenheter och upplevelser beskrivs har ökat och därmed 

har också förståelsen om hur det som närstående kan vara att förlora ett barn förbättrats.  

 

Vetskapen om att inte ha lång tid kvar att leva eller vetskapen om att en familjemedlem 

snart ska dö leder ofta till ett lidande för den drabbade personen samt dennes 

närstående. Wiklund (2006, s. 99) beskriver lidandet som att människan känner en plåga 

när hans eller hennes helhet hotas eller faller sönder av till exempel en kronisk obotlig 

sjukdom. En typ av lidande som påverkas betydligt vid ett palliativt vårdande av en 

patient med en kronisk obotlig sjukdom är dennes och dennes närståendes livslidande. 

Livet förändras drastiskt för både patient och närstående. Wiklund (2006, s. 108) 

beskriver livslidandet genom att förklara att det berör människan som helhet och hur 

individen förhåller sig själv och sin verklighet. Livslidandet på görandets nivå beskrivs 

av Wiklund (2006, s.108) genom att hon förklarar hur lidandet sätts i relation till 

aktivitet, där fokus läggs på begränsningar som uppkommer i samband med sjukdom. 

Widger och Wilkins (2004) belyser vikten av att ge det sjuka barnet samma 

förutsättningar för att utföra aktiviteter som friska barn. Detta kan till exempel innebära 

att det sjuka barnet ges möjlighet att få gå i skolan, leka med andra barn och i så många 

avseenden som möjligt bli behandlat som andra, friska, barn. När vården av det sjuka 

barnet övergår till palliativ vård är det viktigt att utforma vården med fokus på barnets 

välmående. Vården ska gå ut på att förebygga och lindra symtom, stötta närstående och 

tillgodose närståendes önskemål gällande vården (Aschenbrenner, Winters & Belknap 

2012). 

 

Närståendes behov vid pediatrisk palliativ vård 

Närstående har också behov av stöd när någon familjemedlem blir sjuk. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 118-119) beskriver att ett stort värde ligger i att göra närstående 

delaktiga i vården, speciellt då det gäller barn. Widger och Wilkins (2004) skriver att 

föräldrar bör vara delaktiga i vården av sitt döende barn eftersom det förbättrar 

föräldrarnas kontroll genom att delaktigheten ger ökad insikt och kunskap i barnets 

sjukdom. Många föräldrar vill kunna vara hos sitt döende barn dygnet runt. I palliativ 

vård av barn är det viktigt att föräldrar får resurser, stöd och information för att kunna 

hantera den utsatta situationen (Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012). Föräldrar 

upplever trygghet i samband med barnets sjukhusvistelse om de har fria besökstider och 

möjlighet till övernattning. Ytterligare skapas trygghet för familjen om det finns 
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aktiviteter för eventuella syskon och om vårdpersonalen kan se efter dem då föräldrarna 

är upptagna med det sjuka barnet. Det viktigaste för föräldrarna är att få tillräckligt med 

tid för att fatta beslut angående vårdinsatserna för barnet. Vissa beslut kan föräldrarna ta 

på egen hand medan andra beslut fattas i samråd med vårdpersonalen (Widger & 

Wilkins 2004).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

För sjuksköterskan är det viktigt att veta vad som ligger under dennes ansvar för att 

kunna utföra sitt arbete på ett för patient och närstående tillfredsställande sätt. I svåra 

situationer är det en hjälp att som sjuksköterska kunna stödja sig på lagar och 

förordningar. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2007) beskriver sjuksköterskans grundläggande ansvar: 

”[…] att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. 

Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten.” Således ska 

sjuksköterskan sträva efter att lindra lidande och främja hälsa hos såväl patient som 

närstående.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, 2 a §) beskriver bland annat vilka krav som ställs 

på vårdpersonalen. Sjuksköterskan ska ge patienten en vård som bygger på respekt för 

patientens självbestämmande och integritet.  

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2007) skriver man 

att sjuksköterskan ”ger omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter och tar hänsyn 

till människors värderingar, vanor och tro”.  

 

Sjuksköterskans relation till föräldrarna 

 

Inom all form av vård är det alltid viktigt att se till patientens livsvärld. Fokus bör ligga 

på att ta reda på hur patienten upplever vad hälsa och välbefinnande är samt att ta reda 

på vad det betyder och hur det upplevs för patienten att vara sjuk (Dahlberg & Segesten 

2010 ss. 126-127). Eftersom både föräldrar och närstående oftast är inblandad i 

patientens vård, är det viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn till varje individs 

respektive livsvärld och förstå hur lidande, sjukdom och hälsa påverkar 

familjemedlemmarna (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 126-127).  

 

Widger och Wilkins (2004) beskriver ett barns död som en stor förlust för samhället 

eftersom barnen inom de flesta kulturer representerar hopp för framtiden. Ett barns död 

är en omskakande händelse; Widger och Wilkins (2004) tar upp vikten av att 

vårdpersonalen handskas med situationen på ett intelligent, kärleksfullt och mänskligt 

sätt genom en fungerande kommunikation och ett bra bemötande. 

 

Aschenbrenner, Winters & Belknap (2012) beskriver att föräldrar kan uppleva 

avståndstagande och bristande respekt från vårdpersonal, vilket gör relationen mellan 

föräldrar och vårdpersonal komplicerad. Vården i det palliativa skedet kan av 

närstående minnas som något negativt; föräldrar beskriver att minnesbilderna från de 
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negativa händelserna överskuggar de positiva. Föräldrarna upplever varierande känslor 

under vårdtiden, bland annat känslor som handlar om barnets trygghet och välmående. 

De beskriver att vårdpersonalen emellanåt inte har tid för att bemöta dessa känslor på ett 

bra sätt då merparten av tiden går åt till den medicinska behandlingen av barnet 

(Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012).  

 

Widger och Wilkins (2004) beskriver vad föräldrar uppskattar för egenskaper hos 

vårdpersonalen. Det framkommer att de viktigaste egenskaperna hos vårdpersonalen är 

förmåga att visa passion, värme och empati samt vilja att ge den drabbade familjen vård. 

Föräldrar beskriver att vårdpersonalens sätt att vara som människa påverkade kvaliteten 

på vården mer än vad vårdpersonalen har för profession. Vårdpersonal anses kompetent 

när de kan påvisa kunskap och skicklighet samtidigt som de utför vården med omsorg. 

Föräldrar är oroliga över att barnet inte ska vara adekvat symtomlindrat under den 

palliativa fasen. Forskning poängterar därför vikten av att vårdpersonalen lyssnar till- 

och svarar på föräldrarnas frågor gällande barnets symtom (Widger & Wilkins 2004). 

 

 

Sjuksköterskeyrket är känslomässigt påfrestande och sjuksköterskan kan uppleva 

känslor som liknar de föräldrarna har, till exempel oro, ilska, sorg och hjälplöshet. 

Sjuksköterskorna beskriver att stress och belöning är två ord som präglar deras arbete 

med palliativ vård av barn. Enligt Morgan (2009) associerar sjuksköterskor ett barns 

död med misslyckande. Misslyckandet är enligt sjuksköterskorna ofta förknippat med 

tre olika faktorer: de fallerade i sin vuxenroll genom att inte lyckas skydda barnet, de 

svek föräldrarna genom att vara delaktiga i förlusten av det värdefullaste i deras liv och 

de misslyckades i sin yrkesroll där det handlar om att rädda liv. Studien tar upp att 

sjuksköterskor upplever ett moraliskt och etiskt lidande i situationer där de blir tvungna 

att agera på ett sätt de varken känner sig trygga eller bekväma med. Det kan leda till 

känslor som hjälplöshet och ilska. Studien visar att sjuksköterskor upplever brist på stöd 

i den extrema situation som ett barns bortgång innebär. Istället för att handskas med sina 

känslor på ett adekvat sätt, gömmer de sig bakom mer arbete för att undvika ytterligare 

lidande. Dessa känslor som sjuksköterskan upplever kan leda till utbrändhet vilket i sin 

tur leder till att sjuksköterskor inom den palliativa pediatriska vården ofta byter jobb till 

något mindre krävande och påfrestande arbete inom vården (Morgan 2009). 

 

Det vårdande samtalet 

Det vårdande samtalet handlar om att som sjuksköterska samtala med patient och 

närstående. Grunden för ett vårdande samtal är det allmänmänskliga samtalet (Dahlberg 

& Segesten 2010, s. 200). I det vårdande samtalet är både kommunikation och 

bemötande viktigt. Som sjuksköterska handlar det ofta om att våga stå kvar i jobbiga 

situationer och samtal. Det handlar också om att våga prata om det jobbiga, allt för att 

göra situationen mer uthärdlig för patienten och dennes närstående. Dahlberg och 

Segesten (2010, s.202) beskriver att i ett vårdande samtal är det viktigt med en 

tvåvägskommunikation där vårdaren använder sig utav ett sådant språk som är anpassat 

för den individuella patienten eller dennes närstående. I det vårdande samtalet har 

vårdaren som uppgift att kommunicera på ett sådant sätt att det stärker individens 

välbefinnande och hälsa. Ordens kraft innebär att ju mer sårbar patienten eller familjen 

är, ju större kraft ligger i vårdarens val av ord (Dahlberg & Segesten 2010, s. 202).  
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I det vårdande samtalet är det viktigt att relationen mellan sjuksköterskan och patienten, 

är ett ömsesidigt förhållande men att maktfördelningen ändå syns. Wiklund (2003, 

s.156) menar att sjuksköterskan befinner sig i en maktposition i och med sitt yrke. I 

denna vårdande relation handlar denna maktfördelning om att sjuksköterskan har en 

större kunskap inom vårdvetenskapen och den medicinska vetenskapen. Wiklund (2003, 

s.156) beskriver vidare vikten av att sjuksköterskan reflekterar över hur sin makt ser ut 

och används. Detta för att relationen ska främja patientens bästa, samt för att vården inte 

ska bli oetisk.  

 

Enligt Klang Söderkvist (2013, ss. 51-52) är det främsta syftet med kommunikationen 

mellan vårdpersonal och patient, att öka förmågan till egenvård och hälsa för patient och 

närstående. Välinformerade patienter och närstående får bättre förutsättningar för att 

fatta- och delta i beslut gällande vården. Widger och Wilkins (2004) menar att 

informationen skall ske regelbundet och vid rätt tidpunkt, i syfte att underlätta för den 

drabbade familjen gällande förståelse för sjukdomens påverkan på den drabbade, beslut 

kring vården gällande den drabbade och vad det finns för hjälp- och stödinsatser.  

 

Stor vikt bör ligga kring förberedelse för efterspelet kring barnets död vid den palliativa 

vården enligt Widger och Wilkins (2004) eftersom situationen för föräldrarna redan är 

tillräckligt tuff och då bör man underlätta det som går att underlätta. Aschenbrenner, 

Winters och Belknap (2012) beskriver att föräldrar är missnöjda med informationen 

kring barnens sjukdomstillstånd och saknar kunskap om var korrekt information kan 

inhämtas. Föräldrarna uppfattar det som att informationen blir sämre när barnet närmar 

sig livets slut (Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012). Detta kan dels härledas till 

användande av otydligt fackspråk bland de olika yrkeskategorierna inom vården vilket 

innebär att vårdpersonal talar på ett sådant sätt att föräldrarna inte förstår vad som 

menas.  Det beror också på att föräldrarna har svårt att formulera relevanta frågor för att 

förstå situationen (Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012; Widger & Wilkins 2004).  

 

PROBLEMFORMULERING 

All palliativ vård innebär en påfrestande situation för alla inblandade, såväl för 

patienten själv som för närstående och inblandade sjuksköterskor. Att upprätthålla en 

god kommunikation mellan vårdpersonal, patient och närstående är otroligt viktigt för 

att optimera vården och minimera risken för lidande. Forskning (Widger & Wilkins 

2004; Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012; Morgan 2009) som beskriver föräldrars 

upplevelser av kommunikation vid palliativ vård av barn visar att kommunikation 

upplevs som något svårt, och utgör ett problem vid pediatrisk palliativ vård. Problem 

som kan uppstå är att föräldrar till barnet får otillräcklig information av vårdpersonal, att 

de blir ignorerade av vårdpersonal, att deras behov inte uppfylls och att de inte får 

chansen att vara delaktiga i vården av sitt obotligt sjuka barn. Sjuksköterskan ställs inför 

svåra situationer där kommunikationen ofta blir bristfällig. Forskning (Widger & 

Wilkins 2004; Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012; Morgan 2009) har författarna 

funnit att kommunikationen har en tendens till att bli mer bristfällig ju närmre livets slut 

patienten kommer vilket ofta beror på att pressen på både vårdpersonal och närstående 

ökar. För att minska närståendes lidande och förbättra deras livssituation krävs större 

kunskaper hos sjuksköterskan om betydelsen av god kommunikation.  
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SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av god kommunikation vid palliativ 

pediatrisk vård.  

 

METOD 

I metoden kommer vi beskriva hur litteratursökningen gått till väga, hur urvalet har 

gjorts samt hur analysen är gjord.  

Litteratursökning 

Litteraturstudiens sökningsprocess gjordes i enlighet med Axelsson (2012). 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Medline, Pubmed och Psycinfo. I de 

inledande sökningarna användes sökorden palliative, children, nurses, caring encounter 

och next of kin i olika kombinationer, men de gav ett för stort antal träffar. Därför 

begränsades sökningarna med hjälp av fler ämnesord som var relevanta för studiens 

syfte. För att finna dessa sökord användes Medical Subject Headings (MeSH) som är ett 

verktyg för att hitta medicinskt vetenskapliga ämnesrubriker. Sökorden communication, 

pediatric palliative, children, nursing och parent användes vid sökningarna. Dessa 

sökningar ledde till att fem artiklar inkluderades. För att kontrollera att inga relevanta 

artiklar uteblev kombinerades dessa sökord med good communication, information, 

parent experience och parent perspective, detta utan att resultera i fler artiklar som 

svarade mot syftet. Sökningen gjordes även utan sökordet children; detta genererade 

inte heller ytterligare artiklar. Manuell sökning i de till bakgrunden utvalda artiklarnas 

referenslistor gjordes. Abstract i dessa artiklar lästes igenom och av dessa valdes tre 

artiklar ut som granskades, dessa artiklar svarade mot studiens syfte. 

För utförlig sökhistorik, se bilaga 1.  

Urval 

De artiklar som valdes ut var åtta till antalet, sex artiklar är från USA och två artiklar är 

från Kanada. Inga artiklar från Europa hittades. Sökordet nursing valdes med i 

sökningen för att förstå hur föräldrar upplever sjuksköterskan i den vårdande 

situationen. Efter genomgång av referenslistor i valda artiklar, inkluderades ytterligare 

tre artiklar. Sju av artiklarna var kvalitativa. I en artikel användes både kvalitativa och 

kvantitativa data. 

 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle:  

 svara mot syftet 

 vara publicerade mellan år 1997 – 2013  

 vara ”peer review”-granskade 

 finnas tillgängliga i fulltext   

 vara skrivna på svenska eller engelska 

 föräldraperspektiv 

 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle:  

 ha ett patient- eller sjuksköterskeperspektiv 
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Analys 

Valda artiklar lästes igenom för att få ett sammanhang av artiklarna och för att kunna 

identifiera teman i artiklarna som sedan kunde användas i föreliggande litteraturstudies 

resultat. Inkluderade artiklar granskades enligt Fribergs (2012, ss. 138-139) 

granskningsmallar, där både granskningen av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

beskrevs. För bedömning av inkluderade artiklar, se bilaga 2. Intervjuerna med 

föräldrarna i de inkluderade artiklarna genomfördes efter barnets bortgång. 

 

Analysen utfördes genom att författarna först läste de valda artiklarna självständigt 

upprepade gånger för att få en tydlig bild av dess innehåll. Därefter lästes artiklarna 

tillsammans av författarna, och bärande delar av resultaten markerades. 

Överstrykningspennor i olika färger användes som hjälp för att skapa struktur under 

arbetet med att konstruera teman för att bilda en ny helhet.  

 

Vid analys av de inkluderade artiklarna identifierades fem teman: vikten av ärlig 

kommunikation, individanpassad kommunikation, organiserad kommunikation, 

relationens betydelse för god kommunikation samt sjuksköterskans empati. Dessa 

teman representerar vad närstående, vars barn vårdades palliativt, i de aktuella 

artiklarna, värderade som viktigt i kommunikationen med vårdpersonalen.  

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver vad föräldrar till barn som vårdas palliativt upplever är en god 

kommunikation med vårdpersonalen. Resultatet utgörs av fem teman från åtta artiklar. I 

temat ”Vikten av ärlig kommunikation” beskrivs hur föräldrar till barn som vårdas 

palliativt värdesätter att sjuksköterskans kommunikation är korrekt och sanningsenlig. I 

temat ”Individanpassad kommunikation” förklaras det att det sjuka barnets föräldrar 

uppskattar att kommunikationen anpassas efter till exempel föräldrarnas förkunskap. I 

temat ”Organiserad kommunikation” beskrivs att föräldrarna uppskattar när 

sjukvårdspersonalen är samstämmiga och planerar sin kommunikation. I temat 

”Relationens betydelse för god kommunikation” beskrivs att föräldrarna upplever att 

kommunikationen fungerar bättre om relationen till sjuksköterskan är välfungerande. I 

temat ”Sjuksköterskans empati” förklaras att föräldrar till barn som vårdas palliativ 

upplever att kommunikationen fungerar bättre om sjuksköterskan har god empatisk 

förmåga, och hur detta tar sig uttryck.  

Vikten av ärlig kommunikation 

Weidner, Cameron, Lee, McBride, Mathias & Byczkowski 2011; Meyer, Ritholz, Burns 

& Truog 2006; Meert, Briller, Schim, Thurston & Kabel 2009; Davies, Contro, Larson 

& Widger 2010 påvisar i sina studier att föräldrar och närstående till ett barn som vårdas 

palliativt tycker att ärlig kommunikation är av stor vikt. Föräldrarna i dessa studier 

värderar ärligheten kring kommunikationen väldigt högt. Föräldrarna önskar raka och 

korrekta besked och svar från vårdpersonalen. När föräldrarna får återberätta 

upplevelsen av hur det var i det palliativa skedet av deras barns liv, är denna typ av 

information något som värderas högt (Meyer et al 2006). Vidare fastslår Meyer et al 

(2006) att föräldrar kan hantera att få sanningsenliga besked om barnets tillstånd, trots 

att dessa besked ofta är av negativ art.  



 9 

 

Davies et al (2010) fastställer att föräldrarna känner sig mindre stressade, då de får 

korrekt information och när kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen präglas 

av ärlighet. När vårdpersonalen kommunicerar på ett ärligt sätt och föräldrarna får 

korrekt information, känner de mindre oro samt en lättnad över att de inte behöver hitta 

på egna förklaringar för vad som händer med deras barn (Davies et al 2010). Meyer et al 

(2006) beskriver att ärlig kommunikation och fullständig information ofta är tillräckligt 

för att föräldrarna ska känna sig fria från skuld för det hemska som inträffat deras barn. 

Föräldrarna uppger att viktiga egenskaper för vårdpersonalen är att vara lyhörda 

gentemot familjen och att vara tålmodiga och lyssna på de frågor och funderingar som 

uppkommer (Meyer et al 2006). Föräldrarna kan med hjälp av denna fullständiga 

informationen sätta sig in i situationen och förstå vad som händer med barnet; detta 

underlättar också för föräldrarna att fatta viktiga beslut kring barnets vård (Davies et al 

2010). Även Meyer et al (2006) beskriver att föräldrarna upplever en god 

kommunikation när nödvändig information ges i samband med beslutsfattande; för en 

välinformerad förälder ökar förutsättningarna för att kunna fatta ett så bra beslut som 

möjligt. Detta gör att föräldrarna slipper falska förhoppningar kring sitt barns prognos. 

 

Enligt Robert, Zhukovsky, Maurici, Gilmore, Morriso och Palos (2012) värdesätter 

föräldrarna när vårdpersonalen på ett ärligt sätt kan tala om döden både med barnet och 

med de närstående. När de drabbade barnen får möjlighet att prata med vårdpersonal om 

döden, framkommer det ofta vad barnen är rädda för i samband med sin sjukdom och 

det förväntade sjukdomsförloppet. Föräldrarna upplever att samtalen om döden är 

nyttigt för barnet och att barnet blir mer bekvämt med sin situation. För föräldrarna 

innebär detta att möjlighet ges för dem själva att samtala med sitt barn om döden. 

Robert et al (2012) menar att föräldrarna får en närmare relation till sitt sjuka barn 

genom att tillsammans samtala om- och bearbeta tankarna kring döden på ett ärligt sätt. 

Enligt Robert et al (2012) upplever föräldrar en god kommunikation när barnet blir 

delaktig i samtalen kring sin sjukdom. Föräldrarna värdesätter när informationen 

anpassas efter barnets kognitiva nivå. När barnet görs delaktigt i kommunikationen 

underlättar det för dialogen mellan föräldrar och barn, eftersom barnet då får mer insikt 

i sin situation (Robert et al 2012). Enligt Meert et al (2009) uppskattar föräldrarna om 

vårdpersonalen pratar med barnet och inte om barnet, även vid de tillfällen då barnet 

inte är vid medvetande.  

 

Individanpassad kommunikation 

Språklig anpassning av kommunikationen värderas högt av föräldrarna till de sjuka 

barnen (Widger & Picot 2008; Weidner et al 2011; Robert et al 2012; Meert et al 2009; 

Meyer et al 2006). Föräldrarna påpekar att den språkliga nivån varierar mycket mellan 

olika individer; om vårdpersonalen anpassar sitt språk efter föräldrarnas nivå, är det 

lättare att förstå informationen, och kommunikationen förbättras. Till exempel kan 

vårdpersonalen istället för att använda fackspråk och svåra medicinska termer vid 

kommunikation med föräldrarna, som saknar medicinska kunskaper, använda sig av ett 

förståeligt vardagsspråk (Weidner et al 2011; Davies et al 2010; Robert et al 2012). När 

kommunikationen mellan vårdpersonal och föräldrar anpassas efter föräldrarnas nivå, 

kan föräldrarna lättare tillgodogöra sig information (Widger & Picot 2008).  
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Språket och förekomsten av olika modersmål är något som gör kommunikationen i 

vårdsituationer skör. Davies et al (2010) menar att föräldrar som inte talar språket i det 

aktuella landet upplever att kommunikation brister mellan dem och vårdpersonalen och 

att information uteblev på grund av dessa språkbarriärer. Det kom fram att föräldrar ofta 

är rädda för att ställa frågor när de inte förstår. Tolkar är därför viktigt för att 

vårdpersonalen ska kunna tillhandahålla en god kommunikation där informationen 

förstås även av föräldrar som inte talar samma språk som används på det aktuella 

sjukhuset (Davies et al 2010).  

 

Meert et al (2009) och Widger och Picot (2008) beskriver att föräldrarna visar 

uppskattning när vårdpersonalen säkerställer att föräldrarna förstår informationen. Detta 

görs bäst med hjälp av frågor; vårdpersonalen kan ställa frågor till föräldrarna för att få 

bekräftat att att de förstått informationen korrekt. Dessutom bör föräldrarna få tillfälle 

att ställa frågor till vårdpersonalen. Robert et al (2012) poängterar att föräldrar 

uppskattar när de får både muntlig och skriftlig information.  

 

Organiserad kommunikation 

Meyer et al 2006; Meert et al 2009; Davies et al 2010 beskriver koordinationen av 

kommunikationen. Att vårdpersonalen samarbetar och pratar med varandra så att de 

besked som ges till patient och närstående från olika personer ur vårdpersonalen 

stämmer överens, är något som föräldrarna ser som positivt (Meert et al 2009). Meyer et 

al (2006) menar att koordinationen av kommunikationen är något som måste fungera på 

ett professionellt sätt för att föräldrarna ska kunna känna ett förtroende för vården. En 

väl fungerande koordination av kommunikationen kan leda till att föräldrarna känner 

mindre oro och stress över situationen. Vidare beskriver Meyer et al (2006) att 

föräldrarna önskar att antalet personer ur vårdpersonalen som vårdar deras barn är så få 

som möjligt. Detta leder enligt föräldrarna till att vårdpersonalen lär sig hur 

kommunikationen ska anpassas till den aktuella familjen, vilket gör att överföringen av 

information kan hålla en hög standard.  

 

Davies et al (2010) beskriver att föräldrarna uppskattar när informationen kring deras 

barns diagnos, prognos och kommande död är regelbunden och kontinuerlig. Vidare 

menar Davies et al (2010) att föräldrarna vill ha information om vad som förväntas av 

dem; föräldrarna önskar få information om på vilket sätt och i vilken utsträckning de 

kan vara delaktiga i vården av sitt barn och vilka specifika moment av vården de kan 

utföra. Enligt Davies et al (2010) uppskattar även föräldrarna när de får information av 

vårdpersonalen om hur planeringen kan se ut för familjens del både under 

sjukhusvistelsen och vid eventuell vård av barnet i hemmet.  

 

Enligt Meyer et al (2006) beskriver föräldrarna att det är lättare för dem att knyta an till 

vårdpersonalen om de är lagom många till antalet som ansvarar för vården av deras 

barn. Detta underlättar vården eftersom föräldrarna upplever att de behöver kunna lita 

på de människor som ger deras barn vård och det sker lättast genom att se till att så få 

som möjligt är inblandade i vården (Meyer et al 2006). Föräldrarna beskriver att 

kommunikationen fungerar bäst med vårdpersonal som de litar på (Robert et al 2012; 

Davies et al 2010).  
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Vissa föräldrar beskriver vikten av att bestämma specifika möten då vårdpersonalen 

delger föräldrarna information rörande deras barn (Meyer et al 2006). När den planerade 

tiden för informationsmötet hålls, känner föräldrarna att de kan lita på vårdpersonalen, 

vilket i sin tur skapar känslor, lugn och trygghet. Föräldrarna uppskattar när 

vårdpersonalen tar sig tid för föräldrarna och håller sina löften gällande tidpunkt för 

information och återkoppling om barnets tillstånd. Det leder också till minskad stress 

för föräldrarna (Meyer et al 2006).  

 

Weidner et al (2011) menar vidare att det är viktigt att vårdpersonalen förstår vid vilken 

tidpunkt det kan vara lämpligt att ge viss information. Föräldrarna beskriver hur 

vårdpersonalen behöver vara observanta på när närstående är mottagliga för 

information. Föräldrarna beskriver att alla individer reagerar olika i pressade situationer, 

vilket gör att en viss typ av kommunikation inte fungerar för alla. Vårdpersonalen måste 

därför kunna läsa av situationen och genom att anpassa sitt agerande, vara flexibla i 

kommunikationen med föräldrarna Weidner et al (2011). Ett gott samarbete mellan 

olika professioner inom vårdpersonalen gynnar föräldrarna, vars chanser till korrekt och 

genomtänkt information ökar. 

 

Relationens betydelse för god kommunikation 

Föräldrarna är överens om att god kommunikation kräver tillit och förtroende till 

vårdpersonalen. Detta är nödvändigt för att familjen ska kunna hantera och ta sig 

igenom den extrema livssituation som det innebär att ha ett sjukt barn som vårdas 

palliativt (Davies et al 2010; Gilmer, Foster, Bell, Mulder & Carter 2012; James & 

Johnson 1997; Meyer et al 2006; Robert et al 2012; Weidner et al 2011). Eftersom 

vårdpersonalen kommer den drabbade familjen väldigt nära, krävs det ett gott samarbete 

och nyckeln till det är tillit och förtroende. När föräldrarna känner tillit till 

vårdpersonalen, kan de fatta sina beslut med övertygelsen att de fått all nödvändig 

information (Meert et al 2009). 

 

James & Johnson 1997; Weidner et al 2011 beskriver att föräldrarna värderar att få 

information kring hur den sista tiden i barnets liv kommer att se ut. Föräldrarna 

uppskattar när vårdpersonalen ser till att de förstår och kan förbereda sig på hur deras 

barns sista tid kommer att te sig gällande symtom, fysiskt utseende och förmågor och 

möjlighet till välbefinnande. Föräldrarna litar på att vårdpersonalen utifrån sin kunskap 

kan bidra med sådan information. En anledning till att föräldrarna har svårt att ta till sig 

information i dessa situationer är enligt James och Johnson (1997) att föräldrarna ofta 

känner en stor förnekelse när deras barn närmar sig livets slut vilket gör att de inte alltid 

tar till sig den information de får från vårdpersonalen. Enligt föräldrarna är god 

kommunikation när vårdpersonal kommunicerar på ett sådant sätt att kommunikationen 

hjälper till att skapa en god relation mellan vårdpersonal och föräldrar. 

 

Weidner et al (2011) påtalar att de många svåra beslut som föräldrar till palliativt sjuka 

barn tvingas ta, speciellt när barnet närmar sig livets slut, är en enormt tung börda att 

bära. Det är nödvändigt att föräldrarna får stöd och vägledning av vårdpersonalen för att 

kunna fatta svåra beslut, som till exempel att avbryta aggressiv behandling och istället 

påbörja palliativ vård. Föräldrarna menar också att vårdpersonalen måste visa stöd och 

respekt för närstående oavsett vilka beslut de väljer att ta.  
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James & Johnson 1997; Meert et al 2009; Meyer et al 2006; Weidner et al 2011 

beskriver att en god relation mellan vårdpersonal och den drabbade familjen är en viktig 

del i upplevelsen av en god kommunikation. Föräldrarna beskriver att vårdpersonal som 

är med under större delen av sjukdomsförloppet blir som en extra familjemedlem för 

dem eftersom de får en nära relation till varandra (Meert et al 2009). James och Johnson 

(1997) menar att det förekommer att föräldrar upplever separationsångest en tid efter att 

deras barn gått bort och föräldrarna uppskattar när det sker någon form av uppföljning 

från vårdpersonalen angående deras tillstånd. Denna uppföljning visar på medkänsla hos 

vårdpersonalen, vilket föräldrar upplever som god kommunikation. Föräldrarna 

beskriver att vårdpersonalen bör ha egenskaper så som medlidande, ärlighet och 

pålitlighet när det gäller kommunikationen vilket underlättar beslutsfattandet gällande 

barnets vård (Meert et al 2009). Vidare tar Meert et al (2009) upp att medlidande är 

något vårdpersonalen visar genom att kommunicera på ett sådant sätt att närstående 

känner sig hörda och sedda. Det handlar om att vårdpersonalen gör rätta ordval, rätta 

handlingar och använder rätt kroppsspråk.  

 

Sjuksköterskans empati  

Både Gilmer, Foster, Bell, Mulder & Carter (2012) och Weidner et al (2011)  förklarar 

att tiden under sjukhusvistelsen i det palliativa skedet enbart är hanterbar för föräldrarna 

om de får stöd och hjälp av vårdpersonalen. Weidner et al (2011) menar vidare att när 

vårdpersonalen visar omtanke och bryr sig om närstående uppskattas detta. Denna 

omtanke visar på medlidande från vårdpersonalen vilket föräldrar upplever som god 

kommunikation. Vårdpersonalen kan visa detta på flera sätt, såsom att de hjälper 

föräldrarna till att, efter barnets bortgång, minnas sina barn genom att till exempel 

skicka ett vykort för att visa att de tänker på dem eller att de ringer upp föräldrarna för 

att se hur de mår. Weidner et al (2011) menar vidare att ett värdigt slut för barnet är när 

vårdpersonalen bryr sig om dennes närstående och verkligen tar sig tid till att bland 

annat göra barnet vackert efter att barnet gått bort. Föräldrarna uppskattar också när 

vårdpersonalen finns där för alla närstående. Att vårdpersonalen ser på föräldrarnas barn 

som unikt och inte bara ett barn som var sjukt är något som föräldrarna också 

uppskattar. Weidner et al (2011) talar också om vikten att stötta syskonen till det döende 

barnet.  

 

Föräldrarna beskriver ett kommunikationsmönster som de upplever exemplifierar vad 

god kommunikation är (Davies et al 2010). Vad som kännetecknar detta 

kommunikationsmönster är att föräldrarna upplever att vårdpersonalen tar hänsyn till 

deras känslor, funderingar och frågor. Vidare upplever de att vårdpersonalen bryr sig 

och dem och deras upplevele av situationen. När kommunikationen sker enligt detta 

mönster, får föräldrarna information med tydliga förklaringar av informationens 

innebörd. De får även tillfälle att ställa frågor (Davies et al 2010). Föräldrarna känner 

sig nöjda med kommunikationen när vårdpersonalen tar sig tid och visar medlidande 

och empati för dem och deras barn (Davies et al 2010; Meert et al 2009; Weidner et al 

2009).  

 

När vårdpersonalen visar medkänslor, respekt, empati och när de var konsekventa 

gällande informationen som gavs om barnet, upplever föräldrarna att de blir väl 
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omhändertagna (James & Johnson 1997). Även Meyer et al (2006) beskriver att 

föräldrarna uppskattar när vårdpersonalen uttrycker vänlighet och medlidande. Vidare 

uppskattar också föräldrarna när vårdpersonalen är sig själva och visar sina känslor. 

Föräldrarna värdesättar när vårdpersonalen visar att de bryr sig och inte bara ser det som 

ett jobb att vårda deras sjuka barn. Vårdpersonal som visar verkliga känslor, är de som 

hjälper föräldrarna mest i deras svåra tillvaro. Föräldrarna beskriver att enkla 

handlingar, som att dämpa belysningen eller att stänga av monitorerna när barnet gått 

bort, visar på stor empati hos vårdpersonalen (Meyer et al 2006). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Medline och Cinahl gav inga träffar med de valda sökorden. De databaser som slutligen 

visade sig vara relevanta för syftet var Pubmed och Psycinfo. I föreliggande 

litteraturstudie var ett inklusionskriterium att artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska, för att författarna skulle kunna förstå innehållet i artiklarna. Nackdelen 

med detta kan vara att artiklar som motsvarade syftet men var skrivna på ett annat språk 

än svenska och engelska exluderades; dock resulterade sökningen ej i artiklar på annat 

språk. För att ta del av den senaste forskningen gjordes sökningar inom den senaste 10-

årsperioden, dock gjordes en utökad sökning av artiklar under den senaste 20-

årsperioden för att se om det uppkom något ytterligare material. Detta kan ge ett 

missvisande resultat. Artikeln från 1997 inkluderades då den fortfarande ansågs aktuell 

och svarade mot syftet. Efter jämförelse med de övriga inkluderade artiklarna ansåg 

författarna att den aktuella artikeln kunde användas då resultatet visade på liknande svar 

om vad som anses viktigt för en god kommunikation. Databaserna som användes valdes 

då de tillhandahåller artiklar som rör omvårdnad. Valet av att endast inkludera artiklar 

tillgängliga i fulltext innebar att sökningarna begränsades.  

 

De inkluderade artiklarna var alla från USA och Kanada. Detta väcker frågan angående 

huruvida resultatet är överförbart till svensk sjukvård. Föräldrarna i artiklarna vi fann 

var mestadels mödrar vilket kan tyda på att fäder i Nordamerika inte är så delaktiga i 

vården av sina svårt sjuka barn. I Sverige är det troligt att fler fäder skulle delta i 

liknande studier och att det då skulle ge en ökad kunskap om fäders upplevelser av god 

kommunikation. 

 

Eftersom intervjuerna genomfördes efter barnets bortgång skulle det kunna medföra att 

känslorna av upplevelserna har ändrats vilket kan påverka resultatet i denna studie. 

Valet att göra en litteraturstudie enligt Axelsson (2012) istället för en empirisk studie 

gjordes dels på grund av rekommendationer från skolans institution samt på grund av 

tidsbrist. Valet att inte använda en enkätstudie gjordes eftersom författarna ville 

undersöka föräldrars upplevelser av god kommunikation, vilket ej kan fångas genom en 

enkätstudie. Att genomföra en litteraturstudie gav ett resultat som är relevant för 

sjuksköterskor som möter föräldrar till svårt sjuka barn och som visar på vad föräldrar 

till barn som vårdas palliativt upplever vara en god kommunikation, däremot hade det 

varit intressant att gör en empirisk studie.   
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att en god kommunikation mellan sjuksköterska och föräldrar är viktigt 

vid all palliativ vård. Det visar sig tydligt i resultatet att en väl fungerande 

kommunikation underlättar denna svåra tid för den drabbade familjen. Resultatet visar 

på olika teman gällande god kommunikation.  

 

God kommunikation handlar om att göra sig förstådd i samtal med andra människor. I 

den palliativa vården handlar det om att sjuksköterskan kommunicerar på ett sådant sätt 

att den drabbade familjen förstår vad som händer. Begreppen ärlighet, medlidande och 

tillit är viktiga för vårdpersonalen att ha med sig i kommunikationen. Som vårdpersonal 

är det viktigt att i påfrestande vårdsituationer ha redskap för att kunna hantera dessa 

situationer. Ett redskap för att underlätta situationen för patienten och dess närstående är 

att som vårdpersonal använda sig av det vårdande samtalet, som kan stärka relationen 

mellan dem och vårdpersonalen. Denna goda relation är en förutsättning för god 

kommunikation.   

  

Betydelsen för föräldrar av god kommunikation 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och den drabbade familjen kan leda till att familjens tillvaro förbättras 

avsevärt. Resultatet visar också att föräldrarna känner en större trygghet och får en ökad 

förståelse för situationen då kommunikationen är god. Tidigare forskning (Widger & 

Wilkins 2004; Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012; Morgan 2009) visar att 

föräldrarna upplever det som påfrestande när kommunikationen mellan dem och 

sjuksköterskan brister.  

 

Resultatet visar på att föräldrarna har ett uppenbart behov av ärlig kommunikation. 

Tidigare litteraturstudier (Widger & Wilkins 2004; Aschenbrenner, Winters & Belknap 

2012; Morgan 2009) visar på negativa händelser kring kommunikationen när det gäller 

ärlighet, det påvisas exempel där föräldrarna till de drabbade barnen får falska 

förhoppningar angående barnets prognos. I föreliggande litteraturstudie beskrivs vad 

föräldrarna vinner på den ärliga dialogen, då undviks falska förhoppningar och orimligt 

hopp i denna pressade situation. En annan viktig orsak till att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och familjen ska vara korrekt och ärlig är att underlätta beslutsfattandet. 

Eftersom det inom palliativ vård är väldigt många svåra beslut som ska tas bör ärlig 

kommunikation alltid eftersträvas. Beslut som fattas grundade på felaktig information, 

kan leda till att de skuldbelägger sig själva.  

 

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur kommunikationen kan anpassas till 

patienterna och de drabbade familjerna, vilket leder till en ökad förståelse för vad som 

händer med det sjuka barnet. Tidigare studier (Widger & Wilkins 2004; Aschenbrenner, 

Winters & Belknap 2012; Morgan 2009) beskriver olika situationer när 

kommunikationen är dåligt anpassad till olika individer i de drabbade familjerna vilket 

leder till att dessa föräldrar inte förstår vad som sägs till dem. Detta visar att anpassad 

kommunikation ökar föräldrarnas kunskap gällande den aktuella situationen och detta 

leder till en större trygghetskänsla. 
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Resultatet visar att föräldrar vill kunna känna tillit och förtroende till sjuksköterskan. 

Detta kan uppnås genom att de punkter som tidigare diskuterats, ärlig och anpassad 

kommunikation, används av sjuksköterskan på ett sådant sätt att föräldrarna känner tillit 

och förtroende till sjuksköterskan. Det finns i tidigare forskning (Widger & Wilkins 

2004; Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012; Morgan 2009) många exempel på när 

föräldrarna inte känner tillit och förtroende till sjuksköterskan, både när 

kommunikationen brister och när det är för många individer som är inblandade i vården 

vilket leder till att det blir svårt att skapa nära relationer. Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att tillit och förtroende är en förutsättning för god kommunikation 

mellan sjuksköterskan och föräldrar. Föräldrarna måste känna tillit till att 

sjuksköterskan verkligen besitter den kunskap som krävs för att ta hand om deras sjuka 

barn, men även att sjuksköterskan kan överföra kunskap till föräldrarna så att de blir 

delaktiga i vården av barnet. Föräldrarna menar att när en sjuksköterska är ärlig, 

anpassar sitt språk till föräldrarnas nivå och visar medlidande för den drabbade familjen 

så känner föräldrarna en tillit för denna person.  

 

Denna tillit och detta förtroende till sjuksköterskan underlättar en god kommunikation. 

För att uppnå en god kommunikation krävs även att det finns en vårdande relation 

mellan sjuksköterskan, patienten och föräldrarna. Resultatet beskriver att en bra relation 

är när föräldrarna känner en tillräcklig tillit och närhet till sjuksköterskan för att kunna 

dela med sig av sina känslor. En mindre bra relation innebär att föräldrarna har svårt att 

lita på sjuksköterskan, svårt att förstå språket samt att föräldrarna upplever avsaknad av 

medlidande från sjuksköterskan. Betydelsen av en god vårdrelation är att föräldrarna 

kan koncentrera sig på att vara nära barnet och lägga sin kraft på det istället för att 

bekymra sig om hur sjuksköterskan sköter sitt arbete. Föräldrarna behöver känna att 

sjuksköterskan bryr sig om dem och att de inte är ensamma i den pressade situation som 

de befinner sig i.  

 

I dessa svåra situationer är det av stor vikt att sjuksköterskan känner till vilket ansvar 

som ligger på henne och vilka riktlinjer hon ska följa. HSL (1982:763, 2 a §) ställer 

kravet att vårdpersonalen ska främja goda kontakter mellan dem själva och patienten 

samt patientens familj. Detta gör att kommunikationen troligtvis förbättras mellan 

sjuksköterska och närstående. Vi som blivande sjuksköterskor känner en trygghet i att 

ha tillgång till dessa lagar och riktlinjer. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening 2007) måste sjuksköterskan ansvara för att 

utöva yrket på ett säkert och måste hela tiden uppdatera sig med senaste forskning, lagar 

och riktlinjer för att på så sätt bibehålla sin yrkeskompetens. 

 

När föräldrarna känner tillit och närhet till sjuksköterskan beskriver Wiklund (2003, s. 

159), att patienter och närstående har lättare att göra sjuksköterskan delaktig i en 

relation. Den vårdande relationen innebär enligt Wiklund (2003, s. 156) att relationen 

har ett ömsesidigt och asymmetriskt förhållande. Relationen speglas av tillit och respekt 

till sjuksköterskan. Sjuksköterskan möjliggör i största mån för individen att tillvarata 

sina egna resurser och på så sätt utvecklas. Det viktiga i en vårdande relation är att hitta 

balansen mellan en Jag-Du-relation och en Jag-Det-relation. Wiklund (2003, s. 157) 

menar då att en Jag-Du-relation är när en total ömsesidighet finns mellan sjuksköterskan 

och patient eller närstående. Med en Jag-Det-relation menar Wiklund att sjuksköterskan 

ser patienten eller närstående som ett objekt att bestämma över. Nyckeln till att hitta rätt 
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i denna balansgång är att samtala med patienten eller närstående, på så sätt kan 

sjuksköterskan stödja och positivt inverka på individens beslut gällande sin 

livssituation. Resultatet visar att detta är användbart för att uppnå en god 

kommunikation, då relationen mellan patient, närstående och sjuksköterska är av stor 

vikt.  

 

Upprätthållande av god kommunikation 

Att upprätthålla en god kommunikation inom den palliativa vården är svårt om 

sjuksköterskorna inte har tillräcklig kunskap. Att visa empati, förståelse, ärlighet, 

medlidande och respekt för den drabbade familjen är handlingar som beskrivs vara av 

stor vikt för att upprätthålla och gynna en god kommunikation. Det är viktigt för 

föräldrarna att känna tillit och tilltro till sjuksköterskan samt att känna sig hörda och 

sedda. Det är till stor hjälp att ha förvärvad kunskap om vad närstående till patienter 

uppskattar och även om vad de inte uppskattar. Att på sjuksköterskans arbetsplatser ha 

tillgång till den senaste forskningen om vad föräldrar upplever vara en god 

kommunikation inom vården bör vara till stor hjälp för sjuksköterskan. Sjuksköterskor 

kan inte enbart genom teori lära sig hur det känns att möta patienter i svåra, pressade 

situationer, utan de lär sig även genom erfarenheter av sådana möten. Det är viktigt att 

ha rätt kunskap för att kommunicera på ett för patient och närstående tillfredsställande 

sätt. 

 

Resultatet påvisar hur krävande det är att som sjuksköterska arbeta inom den pediatriska 

palliativa vården vilket Morgan (2009) beskriver kan leda till en utbrändhet och tenderar 

till att sjuksköterskor inom den pediatriska palliativa vården ofta byter jobb. 

Föräldrarnas krav på sjuksköterskans handlingar i form av medlidande, omtanke och 

ärlighet kan leda till känslomässiga påfrestningar som i sin tur kan leda till en 

utbrändhet. Det är viktigt att sjuksköterskor får tid till reflektion samt stöttning från 

kollegor och chefer, eftersom den pediatriska palliativa vården tar mycket kraft av 

sjuksköterskan.  

 

För att kunna utföra ett vårdande samtal, som är en viktig komponent i den vårdande 

relationen, behöver sjuksköterskan kunna integrera vårdvetenskapen och den senaste 

forskningen inom det vårdvetenskapliga ämnet i vården på sin arbetsplats. Detta innebär 

att den kunskap sjuksköterskan inhämtar från kurslitteratur och forskning används i det 

dagliga omvårdnadsarbetet med patienterna och deras familjer. Wiklund (2003, s. 34) 

beskriver orsaker till varför integreringen av vårdvetenskaplig teori och praktik är 

bristfällig på många arbetsplatser inom vården. Exempel på sådana orsaker är bristande 

kommunikation mellan forskare och vårdpersonal och att vårdpersonalen tycker det är 

svårt att ta till sig forskningen på grund av att den är svårförståelig, irrelevant och 

svårtillgänglig. Detta är något som vården i Sverige behöver förbättra för att nå en god 

standard samt för att den ska upprätthållas på ett bra sätt. Det ställer höga krav på 

vårdpersonalen eftersom det inte är helt enkelt att integrera teori och praxis. Wiklund 

(2003, s. 35) förklarar att när balansen mellan empiri och teori fungerar, vilket innebär 

att sjuksköterskan gör observationer i den kliniska verkligheten och kopplar ihop detta 

med teoretiska begrepp, uppnås en fördjupad förståelse för den specifika 

vårdsituationen.  

 



 17 

Vad som behövs för att integrera vårdvetenskaplig forskning i det dagliga arbetet är 

något som bör diskuteras oftare. Allt från schemalagda seminarier på vårdarbetsplatser 

där den senaste forskningen inom det aktuella vårdämnet diskuteras, till att vårdpersonal 

får tid för egen fördjupning inom ämnet. Förbättringspotentialen är stor och förslagvis 

något som varje vårdenhet bör lägga tid och kraft på.  

 

Med tanke på att denna studie tar upp vikten av en fungerande kommunkation mellan 

sjuksköterskor och föräldrar så berör denna studie alla sjuksköterskor i deras dagliga 

arbete; kommunikation är ständigt aktuellt och oerhört viktigt för att vården ska fungera 

optimalt. Oavsett vilken typ av vårdinrättning en sjuksköterska arbetar på, uppkommer 

situationer där sjuksköterskan behöver kommunicera med närstående till patienter. Att 

som sjuksköterska ha kunskap om vad närstående upplever som god kommunikation 

och vad de värdesätter i kommunikationen med vårdpersonal underlättar i dessa 

situationer.  

 

Kliniska implikationer.  

 

 Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar sin kommunikation till patient och 

närstående så att kommunikationen blir förståelig för dem. Detta gör att patient 

och närstående känner en större trygghet inför patientens sista tid. 

 

 Inom vården är den fungerande relationen mellan sjuksköterska, patient och 

närstående av stor vikt för att kommunikationen ska upprätthållas på en god 

nivå. 

 

 Det är viktigt med en ärlig kommunikation från sjuksköterskan till patient och 

närstående. Föräldrars upplevelser visar på att ärlig kommunikation leder till att 

de lättare kan ta svåra beslut och inte får falska förhoppningar. 

 

 För många sjuksköterskor är det en självklarhet att göra sig förstådd av patienten 

genom att anpassa sin kommunikation, men dessvärre är det inte alltid så. För att 

säkerställa kompetensen avseende kommunikation med patienter och närstående 

är det därför av största vikt att sjuksköterskor får adekvat utbildning i 

kommunikation och samtalskonst. Detta leder förhoppningsvis till en ökad 

trygghet och säkerhet vad gäller den egna kommunikationsförmågan, vilket i sin 

tur leder till en bättre kommunikation mellan sjuksköterskan och föräldrar i de 

pressade situationer som kan uppkomma i samband med palliativ vård.    

 

Framtida forskning 

Denna litteraturstudie kan användas för framtida förbättring inom området 

kommunikation till patient och närstående vid all form av palliativ vård. Den pediatriska 

palliativa vården skiljer sig från den allmänna palliativa vården på flera sätt, men 

behovet av en välfungerande kommunikation är gemensamt för de båda. Förslag på 

framtida forskning från författarnas sida är svensk forskning inom området 
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kommunikation vid palliativ vård samt att även och fäders upplevelser av god 

kommunikation i större utsträckning studeras. 

 

SLUTSATSER 

Denna litteraturstudie visar på hur viktig en välfungerande kommunikation är i 

sjukvården. För att kunna utveckla och förbättra sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga, behöver aktuell forskning fortlöpande integreras i 

omvårdnaden av patienter och deras närstående. Empiriska studier där familj och 

närstående till patienten får berätta vad de tycker och tänker kring kommunikationen är 

ett bra verktyg att använda för att lyckas med denna förbättring. I Sverige behövs det 

mer forskning gällande vad god kommunikation är och framförallt inom den palliativa 

vården. Författarna till denna litteraturstudie menar att forskning kring närståendes 

upplevelser av kommunikation med vårdpersonal behöver göras mer tillgänglig för 

allmänsjuksköterskorna på deras olika arbetsplatser. Det kan göras genom att avsätta tid 

för sjuksköterskan till att söka och studera den senaste forskningen. Närståendes behov 

av god kommunikation kommer alltid finnas oavsett vilken typ av vårdsituation det 

gäller; resultatet av denna litteraturstudie är därför troligtvis applicerbart vid de flesta 

situationer generellt i den palliativa vården. 
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Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda artiklar 

Cinahl Communication AND  

Pediatric palliative AND  

Children AND  

Nursing AND 

Parent 

0 0 

Medline Communication AND  

Pediatric palliative AND  

Children AND  

Nursing AND 

Parent 

0 0 

Pubmed Communication AND  

Pediatric palliative AND  

Children AND  

Nursing AND 

Parent 

10 1 

Psycinfo Communication AND  

Pediatric palliative AND  

Children AND  

Nursing AND 

Parent 

11 4 

Manuell 

sökning 

 

Från referenslistan  

i artikeln:  

Integrative Review: 

Parent Perspectives on 

Care of Their Child at the 

End of Life 
 

 2 

Manuell 

sökning 

Från referenslistan I 

artikeln: What Are the 

Key Components of 

Quality Perinatal and 

Pediatric End-Of-Life 

Care? A Literature 

Review 

 1 
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Artikel Syfte Metod Urval 

Bereaved Parents’ 

Perspectives on 

Pediatric 

Palliative Care 

Robert et al., 2012, 

USA 

 

Syftet är att 

beskriva och börja 

förstå föräldrars 

upplevelse vid 

deras barns 

bortgång när de 

fått pediatrisk 

onkologisk 

behandling på ett 

cancercenter. 

 

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupper 

med föräldrar 

vars barn avlidit 

där de kunde 

diskutera sina 

upplevelser kring 

denna händelse. 

 

Barnen som avlidit 

skulle vara minst 10 år 

gamla. Det var 14 

föräldrar som valdes ut.  

Ett kriterium vid urvalet 

för deltagande var att det 

skulle gått max ett år 

efter barnets bortgång. 

Medelåldern (±SD) för 

föräldrarna som deltog 

var 51 år  (±6) och 

medelåldern för de 

avlidna barnen var 15 år 

(±3). 

Culturally-

Sensitive 

Information-

Sharing in 

Pediatric 

Palliative Care 

Davies et al., 2010, 

USA 

Syftet är att 

beskriva 

uppleveser av 

mexikanska och 

kinesiska familjer 

boende i USA som 

kräver pediatrisk 

palliativ vård. 

Artikel beskriver 

föräldrars 

perspektiv av 

information från 

vårdpersonal 

under deras barns 

sjukhusvistelse 

och vid barnets 

död. 

Kvalitativ studie. 

Studien har en 

retrospektiv 

design och i 

analysen 

användes 

”grounded 

theory”. 

Studien inkluderade 36 

föräldrar (26 mexikaner 

och 10 kineser) från 28 

familjer vars barn avlidit 

mellan sex månader och 

fem år före deltagande i 

studien. I denna studie 

beskrevs barn som 

personer under 20 år. 

Deltagarna rekryterades 

från två olika 

universitetssjukhus i 

USA. 
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End-of-Life Care 

for the Dying 

Child: What 

matters most to 

parents 

Weidner et al., 

2011, USA 

Syftet är att 

identifiera och 

definiera 

dimensionerna av 

pediatrisk palliativ 

vård som är 

viktiga för 

föräldrarna. 

Kvalitativ data 

från 

semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalyser. 

Föräldrar till barn som 

avlidit till följd av 

sjukdom, på sjukhus 

eller i hemmet mellan 

åren 2004-2005. 

Föräldrar till 133 barn 

deltog varav 114 dog på 

sjukhus och 19 dog i 

hemmet när de erhöll 

palliativ vård. 

Parental 

Perceptions of 

Care of Children 

at End of Life 

Gilmer et al., 2012, 

USA 

Syftet är att 

beskriva föräldrars 

upplevelse av 

vården för deras 

barn som 

behandlas 

palliativt på 

sjukhus. 

Upplevelserna 

delas in i tre olika 

områden. 

Både kvalitativ 

och kvantitativ 

data behandlades. 

Semistrukturerade 

intervjuer varifrån 

data analyserades. 

Frågeformulär.  

Femton föräldrar 

inkluderades (14 

kvinnor). Barnen låg på 

intensivavdelningar 

under den sista tiden och 

var under 20 år när de 

avled. 

Parents` 

Perceptions of the 

Quality of 

Pediatric and 

Perinatal End-of-

Life Care 

Widger & Picot., 

2008, Kanada 

Syftet är att 

beskriva kvalitén 

av vården given 

för, under och 

efter barnets 

bortgång ur ett 

föräldraperspektiv. 

Kvalitativ studie. 

Data samlades in 

genom intervjuer 

öga mot öga eller 

via 

telefonintervju. 

Problemområden 

identifierades 

utifrån 

intervjuerna. 

38 familjer till 40 barn 

(25 pojkar) deltog i 

studien.  Dödfödda barn 

eller barn som gått bort 

mellan 12-24 månader 

prioriterades för 

deltagande i studien.  

Examining the 

Needs of Bereaved 

Parents in the 

Pediatric 

Intensive Care 

Unit: A 

Qualitative Study 

Meert et al., 2009, 

Syftet är att få en 

djupare förståelse 

av föräldrars 

behov kring deras 

barns bortgång. 

Kvalitativ studie 

med tematiska 

analyser. Studien 

delades in i tre 

faser. Intervjuerna 

transkriberades i 

ett kvalitativt 

analysprogram 

33 föräldrar till 26 barn 

som dog på pediatriska 

intensivvårdsavdelningen 

mellan 1999-2000 

inkluderades. 

Föräldrarna rekryterades 

mellan 18 månader och 

tre år efter barnets 

bortgång. Medelåldern 
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USA (NUD-IST6). hos föräldrarna var 40 år 

vid barnets bortgång (21 

kvinnor). 

Improving the 

Quality of End-of-

Life Care in the 

Pediatric 

Intensive Care 

Unit: 

Parents`Priorities 

and 

Recommendations 

Meyer et al., 2006, 

USA 

Syftet är att 

identifiera och 

beskriva 

prioriteringar och 

rekommendationer 

för palliativ vård 

och 

kommunikation 

från föräldrarnas 

perspektiv. 

Kvalitativ studie, 

retrospektiv 

studie med 

frågeformulär 

som föräldrarna 

svarade på. 

Analyserades 

genom att 

använda 

standardiserade 

kvalitativa 

metoder. 

56 föräldrar (36 

kvinnor), medelålder 

42,3 år (±8,4). Föräldrar 

till barn som hade dött 

efter intensivvård 

inkluderades. Det hade 

gått 12-18 månader från 

barnens bortgång till 

intervjuerna ägde rum. 

The Needs of 

Parents of 

Pediatric 

Oncology Patients 

During the 

Palliative Care 

Phase 

James & Johnson., 

1997, Kanada 

Syftet är att 

identifiera 

föräldrars 

perspektiv av 

deras egna behov 

under den palliativ 

fasen av deras 

barns sjukdom. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

transkriberades. 

12 föräldrar (8 kvinnor) 

till 8 avlidna barn 

inkluderades. 

Föräldrarna var 35-54 år. 

Kriterierna var att barnen 

skulle avlidit av cancer 

antingen i hemmet eller 

på sjukhus 1-3 år innan 

studien påbörjades. 

Barnens ålder var mellan 

1-19 år. 

 


