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Sammanfattning    
Att vårda palliativa barn är en utmaning för sjuksköterskan. En viktig del i 
sjuksköterskans roll är att se till att barnet uppnår livskvalitet, att lindra lidande samt 
finnas som stöd både för barnet och barnets familj. En annan betydande del är att göra 
barnet delaktig i sin vård. Den palliativa vården för barn är lik den som ges vuxna men 
skiljer sig åt i hur barns tillstånd uppfattas och skillnader finns inom etik och 
självbestämmande. Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 
att vårda barn i ett palliativt skede. Studien är en litteraturöversikt som är baserad på nio 
kvalitativa vetenskapliga artiklar och en vetenskaplig tvärsnittsstudie. Resultatet är 
uppdelat i fem teman. I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever sorg, 
empati samt bristande kommunikation. Dessa är några av de största utmaningarna 
sjuksköterskan ställs inför. Utmaningarna kan leda till att sjuksköterskor uppfattar att 
deras yrkesprofession kan påverkas. Betydelse av stöd samt definitionen av kunskap 
och kompetens lyftes fram. Den palliativa vården är psykiskt påfrestande för 
sjuksköterskor och behovet av stöttning är omfattande. Kunskap inom palliativ vård är 
av stor betydelse för sjuksköterskan och bidrar till en god och säker omvårdnad. 
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INLEDNING 

Varje dag avlider över 15 000 barn runt om i världen (UNICEF 2018). Trots att 
barnadödligheten minskar är det fortfarande cirka 500 barn varje år som avlider i 
Sverige (Socialstyrelsen 2019a). I den palliativa vården har sjuksköterskan en viktig roll 
för att se till att barnets sista tid i livet blir så bra som möjligt. Vi båda är intresserade av 
att arbeta med barn och ungdomar och vill därför fördjupa oss i sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda barn inom palliativ vård. 

BAKGRUND 

Nedan kommer definitionen av palliativ vård, sjuksköterskans roll i den palliativa 
vården samt barns upplevelser och delaktighet att belysas. 

Palliativ vård 
World Health Organization (WHO) (1998) definierar palliativ vård som ett 
tillvägagångssätt att ge livskvalitet för patienter i ett livshotande tillstånd. Enligt 
Vårdhandboken (2016) handlar den palliativa vården om två faser, en tidig och en sen 
fas. Den tidiga fasen är tidsmässigt lång och den sena fasen är kort och omfattar dagar, 
veckor eller månader. När den palliativa vården övergår till den sena fasen är målet inte 
längre att förlänga livet utan att ge patienten så bra livskvalitet som möjligt fram till 
livets slut (ibid). Den palliativa vården för barn, där barn räknas som alla mellan 0 - 18 
års ålder är nära relaterat till den vuxna palliativa vården (UNICEF 1989). Den 
palliativa fasen börjar vid diagnostisering med en livshotande sjukdom och fortskrider 
oavsett om behandling sätts in eller inte. Barnets bästa ska alltid beaktas. Det ska ha 
tillgång till hälso-och sjukvård samt rehabilitering för att kunna uppnå bästa möjliga 
hälsa, då varje barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad (WHO 1998). Det finns 
dock en del skillnader i den palliativa vården som ges till vuxna jämfört med den som 
ges till barn (Socialstyrelsen 2013). Dessa inkluderar till exempel hur barnets tillstånd 
uppfattas och tolkas olika mellan föräldrar, vårdpersonal och barnet själv. Ett annat 
särdrag är skillnader i etiken kring självbestämmandet.  Det är viktigt att inte se barn 
som vuxna, även om de drabbas av samma fysiska, etiska, psykologiska och andliga 
aspekter som en obotlig sjukdom och döden kan föra med sig. Föräldrar och anhöriga är 
oftast aktivt delaktiga i vården och vid ett dödsfall påverkas både föräldrar, syskon, 
anhöriga och även vårdpersonal. Sorgen när ett barn dör är ofta mer intensiv och 
komplicerad (ibid). Enligt Castor, Hallström, Hansson och Landgren (2017) är det både 
unikt och komplext att vårda ett svårt sjukt barn då det inte har samma vårdbehov som 
vuxna. Vården av ett barn i ett palliativt skede kan väcka känslor som sjuksköterskorna 
inte vet om de kan hantera professionellt. Personliga omständigheter som till exempel 
att ha egna barn kan leda till svårigheter att bibehålla den professionella förmågan 
(ibid).  
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Palliativ vård är en värdefull tid för den enskilda människan och dess familj 
(Socialstyrelsen 2013). God palliativ vård lever upp till patientens behov utifrån ett 
palliativt förhållningssätt. Behoven omfattar självbestämmande, god symtomlindring, 
möjlighet att skapa mening och se sammanhang samt bevara självbilden, sociala 
relationer och integriteten. Oavsett diagnos eller ålder syftar palliativa förhållningssättet 
till att främja värdighet och komfort utan att förlänga eller påskynda döden. Genom 
tidig upptäckt kan förebyggande åtgärder som lindring av lidande och fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella problem behandlas (ibid).  Ett svårt sjukt barn upplever ofta 
lidande utifrån ett dubbelt trauma, dels smärta från sjukdomen men även rädsla och 
ensamhet. När barn söker vård möter de personal som för dem är okända. Plötsligt 
hamnar de i en utsatt situation och en främmande miljö. När sjukvårdspersonalen börjar 
prata och vidröra barnet kan detta upplevas som skrämmande och som ett försök till 
skada. Barnet och föräldrar lider när barnet blir svårt sjukt (Classen 2012). Lidandet 
delas in i tre kategorier, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 
Sjukdomslidande kan uppstå vid sjukdom eller smärta. Vårdlidande uppkommer till 
följd av kränkning av människans värdighet eller vid utebliven vård. Livslidande är 
relaterat till allt vad livet bär med sig, som till exempel ett hot mot människans existens. 
Orsaken till lidandet kan alltså bero på bland annat sjukdom, skam, kränkning, utebliven 
vård eller förändrad livssituation (Eriksson 1994, ss. 77-94). 

Perspektiv och delaktighet 
Barnperspektivet omfattar iakttagelser och beaktande av barnet. Ökad kunskap och 
förståelse för barnets perspektiv skapar större förutsättningar för sjuksköterskor att 
kunna anpassa vården utifrån behov och önskningar. Att utgå från ett barns perspektiv 
innebär att göra barnet delaktig i vården (Söderbäck 2010). För att öka delaktigheten 
behöver barnet uppleva säkerhet och trygghet. Sjuksköterskan bör agera lugnt i mötet 
samt stödja och stärka barnet. Genom att aktivt lyssna, individanpassa informationen 
och ta barnet på största allvar ökar deras delaktighet och självförtroende (Gilljam, 
Arvidsson, Nygren & Svedberg 2016). När sjuksköterskan intresserar sig utifrån barnets 
perspektiv kan en förtroendefull relation och trygghet skapas (Socialstyrelsen 2015). 
Inom vården har barn rätt till delaktighet som baseras på deras mognadsgrad. De har rätt 
till information, att få komma till tals, bli lyssnade på samt rätten till att ha ett inflytande 
och självbestämmande kring sin vård (Socialstyrelsen 2015; Söderbäck 2010). När 
yngre barns förmåga att fatta egna beslut är reducerad, får föräldrarna träda in och fatta 
beslut i barnets ställe (Socialstyrelsen 2015). Jämfört med äldre barn som uttrycker sig 
verbalt använder sig yngre barn av kroppsspråk när de vill förmedla något. Barn och 
unga ska ha möjlighet att vara delaktiga i och ha inflytande över sitt eget liv (SOU 
2016:19). 
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Sjuksköterskans roll 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns fyra grundläggande ansvarsområden. 
Dessa innefattar att lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa 
(Svensk sjuksköterskeförening 2012). Lidande är unikt för varje patient och uppstår till 
följd av en situation där känslor av kontrollförlust, hot eller kränkningar kan upplevas 
(Svensk sjuksköterskeförening 2016a). Lidandet kan även uppkomma vid maktutövning 
där vårdaren driver en patient att handla mot sin vilja eller påtvingar vårdhandlingar. 
Detta leder till att patienten berövas sin rätt att vara patient. En vårdare som orsakar 
lidande har svårt att sätta sig in situationen utifrån patientens tankevärld (Eriksson 1994, 
ss. 86-87). I mötet med en patient bör vårdaren möta patienten på ett sätt som inte 
trycker ner personens värdighet samt möta patienten på ett mellanmänskligt plan för att 
kunna skapa en god relation (Wiklund 2003). Allt lidande kan inte lindras, däremot är 
lidandet som går att lindra en viktig del av omvårdnaden och kräver bekräftelse. 
Lindring av lidandet bekräftas genom tillgänglighet och närvaro. Försoning med 
lidandet sker med insikt i situationen (Svensk sjuksköterskeförening 2016a). 

Sjuksköterskan och annan vårdpersonal har som uppgift att vårda barnets kropp och själ 
samt ge stöd till både barnet och barnets familj. De ska finnas där och vårda barnets 
psykiska, fysiska och sociala besvär (WHO 1998). Sjuksköterskan ska även kunna 
hantera hälsoproblem och olika sjukdomar samt hjälpa patienter i livets slutskede att 
uppnå välbefinnande och livskraft (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Vården ska 
vara holistisk, familjecentrerad och kunna tillgodose både barnets och familjens olika 
behov. Inom palliativ vård för barn bör vårdpersonalen ha kunskap och kompetens inom 
kommunikation med barn (Socialstyrelsen 2013). Sjuksköterskans roll i den palliativa 
vården utgår från en teoretisk modell där människans autonomi, kommunikation med 
patienten och närstående, att ge stöd, identifiera patientens behov samt fokuset på livet 
och acceptansen av döden är väsentliga delar (Sektionen Sjuksköterskor för palliativ 
omvårdnad (SFPO) & Svensk sjuksköterskeförening 2008). 

PROBLEMFORMULERING 

Barn kräver en anpassad vård efter deras specifika ålder och mognadsgrad, därför anses 
vård av barn vara utmanande för sjuksköterskor. Tidigare forskning visar att barnets 
döende och död är emotionellt krävande, vilket kan påverka sjuksköterskornas 
yrkesprofession. De har en viktig roll i vårdandet, då de är den profession som arbetar 
närmast barnet och barnets familj. De ska finnas där som ett stöd och hjälpa barnet att 
uppnå livskvalitet samt lindra lidande. Krav ställs på sjuksköterskornas hantering av 
deras känslor i samband med barnets död. Förutom att vård av palliativt sjuka barn är 
emotionellt krävande för sjuksköterskor är upplevelsen av känslor olika från person till 
person. Ökad kunskap och förståelse inom palliativ vård kan leda till en förbättring i 
omvårdnadsarbetet och hanteringen av sjuksköterskornas känslor. Skäl finns därför att 
studera sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i ett palliativt skede. 
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SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede. 

METOD 

Metoden som användes i studien var en litteraturöversikt med nio kvalitativa artiklar 
och en tvärsnittsstudie. Enligt Friberg (2017a, ss. 142-144) innebär litteraturöversikt att 
få en uppfattning om vad som studerats i tidigare forskning. Motiven för att skriva en 
litteraturöversikt är att författarna ska avgränsa ett område för att skapa en överblick, 
göra en deskriptiv sammanställning, träna struktur genom sammanställning av artiklar 
samt kunna göra en kritisk granskning av ett begränsat område. 

Datainsamling 
Initialt genomfördes en bred sökning i databasen CINAHL (se bilaga 1). Sökord som 
användes vid sökningen översattes av Svensk MESH för att få fram rätt term på 
engelska, till exempel översattes begreppet upplevelse till experience och perception. 
Sökorden var nurse, experiences, child och palliative care. Östlundh (2017, ss. 71-73) 
beskriver Boolesk söklogik och trunkeringar. Boolesk söklogik används för att 
kombinera sökord. I studien användes operatorn “AND” och “OR”. Trunkering gjordes 
på ordet nurse till nurs*, så att alla böjningar inkluderades. För att få fram information 
om sjuksköterskors upplevelse spelar det i flertalet fall ingen roll om texten innehåller 
sjuksköterska, sjuksköterskan eller sjuksköterskors upplevelser (ibid). 
  
Efter sökningen i CINAHL användes samma sökord och avgränsningar vid sökning i 
databaserna PubMed och Medline för att jämföra sökresultatet. Databaserna CINAHL 
och Medline innehåller i flertalet fall samma artiklar varpå en sökning även 
genomfördes i Medline för att undersöka eventuella avvikelser. Sökorden och 
avgränsningarna ändrades efter hand (se bilaga 1). Vid granskning av artiklarnas 
abstrakt tillämpades helikopterperspektivet för att få en överblick över artiklarnas 
innehåll (Friberg 2017a, s. 146). Artiklarna färgkodades med rött, gult och grönt efter att 
abstraktet hade lästs. De röda artiklarna uppfyllde inte studiens syfte, de gula uppfyllde 
syftet till viss del och de gröna uppfyllde syftet helt. Majoriteten av sökresultaten var 
kvalitativa artiklar men det förekom även enstaka kvantitativa. De kvantitativa 
artiklarna svarade inte an till syftet, vilket medförde att endast kvalitativa artiklar och en 
tvärsnittsstudie inkluderades i studien. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan år 2009–2019, peer reviewed, engelskspråkiga, tillgängligt abstrakt 
och inkluderas utifrån ålder ”all child”, vilket innebar att alla barn 0–18 år inkluderades. 
Alla sjuksköterskor, även de med vidareutbildning inkluderades i litteraturstudien. 
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Översiktsartiklar exkluderades, lika så artiklar som handlade om barns, föräldrars eller 
studenters upplevelser samt andlig hälsa, då de inte uppfyllde studiens syfte. 

Dataanalys 
De utvalda artiklarna granskades och analyserades med hjälp av Fribergs (2017b, ss. 
187-188) granskningsmall (se bilaga 2). Artiklarna som valdes ut delades upp mellan 
författarna som läste tilldelade artiklar var för sig och gjorde en kort sammanfattning. 
Alla artiklar lästes sedan flera gånger av båda författarna för att få en helhet över 
artiklarnas innehåll och för att se att båda författarna uppfattat det väsentliga. Enligt 
Friberg (2017a, s. 148) ska artiklarna läsas flera gånger för att förstå artiklarnas innehåll 
och sammanhang. En översiktstabell med granskning framställdes och artiklarnas 
huvudområden skrevs in i tabellen (se bilaga 3). Jämförelse av alla lästa artiklar skedde 
genom identifiering av likheter och skillnader. Till sist sammanställdes och delades 
artiklarna upp efter innehåll och placerades under utvalda rubriker i resultatet. 

RESULTAT 

Resultatet är baserat på tio vårdvetenskapliga artiklar som genererat i fem teman. De 
känslomässiga upplevelserna, betydelsen av stöd och hantering av sorg, sjuksköterskans 
roll och skapandet av relationer, kunskaper och erfarenheter samt kommunikation, 
relation och familjens betydelse. 

De känslomässiga upplevelserna  
Sjuksköterskorna upplevde att de kunde känna sig försonade med ett barns bortgång 
men att de trots detta brottades med de emotionella känslorna (Reid 2013a). Genom att 
de vant sig vid barnets försämrade tillstånd förväntades inte alltid ett dödsfall, men när 
det väl inträffade uppstod chock och känslor av emotionell stress (Hendricks-Ferguson 
et al. 2015; MacDermott & Keenan 2014). Det första dödsfallet tog alltid hårdast och 
känslor av förtvivlan uppkom då sjuksköterskorna menade att barn inte ska behöva 
vårdas palliativt då de inte har fått uppleva livet (Chen et al. 2013; Hendricks-Ferguson 
et al. 2015).  

De olika upplevelserna kring sorghantering definierades. Meningarna var delade kring 
om det var rätt eller fel att inte gråta efter ett barn avlidit. Ett professionellt handlande 
och att inte visa känslor förväntades av sjuksköterskorna samtidigt som deras profession 
och yrkesval ifrågasattes om de inte visade empati (Cook et al. 2012; Neilson, Kai, 
MacArthur & Greenfield 2010). MacDermott och Keenan (2014) beskriver att 
sjuksköterskorna inte upplevde sig ha rätten till att sörja, att det endast var barnets 
familj som hade den rättigheten. De förväntades vara professionella (ibid). När de inte 
kunde uppfylla barnens behov och önskningar uppstod känslor av sorg, besvikelse och 
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otillräcklighet. Däremot när ett barn avled, där dess önskningar och behov hade 
uppfyllts uppstod en blandad känsla av glädje och sorg (Suryani, Allenidekania & 
Rachmawati 2018; Hendricks-Ferguson et al. 2015). Flertalet förluster kunde resultera i 
en långvarig sorg samt psykisk påfrestning för sjuksköterskorna (Chen et al. 2013; 
MacDermott & Keenan 2014). Känslor av förtvivlan uppstod vid upprepade 
inläggningar och då barnets tillstånd försämrades. Likaså om ett barn genomgått en 
smärtsam död vilket skedde tidvis (Hendricks-Ferguson et al. 2015; MacDermott & 
Keenan 2014). Dödsfall genererade känslor av skuld och ånger trots medvetenheten om 
att god vård givits. Ett barns bortgång var svårt att acceptera, men vetskapen om att 
barnet inte längre led gjorde det mindre komplicerat (Cursio 2017; Hendricks-Ferguson 
et al. 2015). Sjuksköterskorna fann tröst i förståelsen om att de inte kan rädda alla. Cook 
et al. (2012) menar att sjuksköterskor bör uppleva känslor och att när de slutar göra det 
bör de fundera över sin yrkesroll och profession. 

Betydelsen av stöd och hanteringen av sorg  
Hanteringen av ett barns bortgång upplevdes som svårt. Sjuksköterskorna menade på att 
barn inte ska dö, att de är alldeles för unga och egentligen borde ha ett helt liv framför 
sig. Det var inte en del av den naturliga processen (Reid 2013b; Cursio 2017). 
Meningarna var delade kring behovet av stöd efter att ett palliativt barn avlidit. Sorgen 
hanterades olika och stöd var att föredra men förväntades inte alltid att tillgå vilket till 
viss del berodde på arbetsplatsens inställning till denna resurs (Chen et al. 2013; 
Hendricks-Ferguson et al. 2015; MacDermott & Keenan 2014). Sjuksköterskorna 
menade att deras kollegor har stor betydelse i hanteringen av de känslomässiga 
upplevelserna. Ett socialt stöd uppstod relaterat till att de kunde prata om händelserna 
kring barnets bortgång i personalgruppen. (MacDermott & Keenan 2014). 
Sjuksköterskorna sökte sig till varandra för tröst och reflektion vilket grundade sig i att 
det var mer naturligt att samtala med kollegorna än med sina vänner och partners som 
inte förstod eller kunde sätta sig in i situationen. Att de sedan fick bekräftelse av 
varandras arbete generade känslor av uppmuntran och ökade förtroendet och 
gemenskapen kollegorna emellan (Cook et al. 2012).  

Alla sjuksköterskor hade olika strategier för att kunna hantera sorgen kring barnets 
bortgång. Att tänka på de positiva minnena av barnet samt att kunna flytta sitt fokus från 
det avlidna barnet till familjen och de andra på avdelningen var några av de olika 
strategierna som användes (Cursio 2017). Efter ett barns bortgång behövde 
sjuksköterskorna fokusera på att vara närvarande och vårda de barn som ännu fanns 
kvar i livet samt ge tröst och stöd till det avlidna barnets familj (Cook et al. 2012; 
Cursio 2017). De kunde uppleva en skyldighet i att inte gråta då det förväntades av dem. 
Att inte gråta kunde dock vara ett sätt att behålla fokus och kunna hantera sorgen på sitt 
sätt (Cook et al. 2012). Känslorna som upplevdes kring barnets död kunde också skjutas 
upp och svårigheter upplevdes i att inte ta med sig känslorna hem (Reid 2013a). 
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Sjuksköterskorna försökte dock hålla isär arbete och privatliv så långt det var möjligt 
(Cook et al. 2012). 

Sjuksköterskans roll och skapandet av relationer  
Sjuksköterskans roll beskrevs som mångfaldig, den upplevdes bland annat som “luddig” 
och “flytande”. Diskussioner kring vad och hur sjuksköterskan skulle arbeta lämnade 
otydligheter i uppfattningen av yrkesrollen (Cook et al. 2012; Quinn & Bailey 2011). 
Den professionella rollen var ibland svår att bibehålla och relationer skapades vilket inte 
alltid kunde hjälpas. Ibland sågs barnet som en närstående, vilket resulterade i att 
sjuksköterskorna blev överbeskyddande (Cook et al. 2012; Cursio 2017; MacDermott & 
Keenan 2014; Neilson et al. 2010). Att ett speciellt band skapades barnen och 
sjuksköterskorna emellan kunde ha sin grund i att det var just svårt sjuka barn som 
vårdades (MacDermott & Keenan 2014). Långvariga inläggningar resulterade i att 
relationerna befästes, vilket sågs som naturligt (Cook et al. 2012; Cursio 2017; 
MacDermott & Keenan 2014). Ibland lät det palliativa barnet endast en specifik 
sjuksköterska närma sig vilket resulterade i en fördjupad relation dem emellan. Att 
favorisera patienter var inte tillåtet men upplevdes vara oundvikligt (MacDermott & 
Keenan 2014). Långvariga inläggningar och upprepade vårdtillfällen medförde att 
sjuksköterskorna lärde känna barnet och barnets familj (Neilson et al. 2010). De kunde 
lätt fastna i familjedynamiken och känna sig som en i familjen (Reid 2013a; Reid 
2013b). När gränsdragningar gjordes i relationen upplevdes det kunna skapa hinder för 
omsorgen och empatin. Det kändes ibland nödvändigt att gå över gränserna för att 
kunna ge stöd till barnet och barnets familj (Cook et al. 2012; MacDermott & Keenan 
2014). Att ge stöd, råd och assistans för barnet i deras vård förväntades av 
sjuksköterskorna. Ibland kunde de uppleva att de skulle vara tillgängliga dygnet runt 
(Quinn & Bailey 2011).  

Kunskap och erfarenheter  
Upplevelsen av kunskap och erfarenheter varierade mellan sjuksköterskorna. Brist på 
kunskap, erfarenhet och självkännedom berodde huvudsakligen på avsaknad av 
utbildning och kurser inom den palliativa vården (Chen et al. 2013; Hendricks-Ferguson 
et al. 2015). Bristande kunskap ledde till en känsla av att inte kunna utföra bästa möjliga 
vård och osäkerhet uppstod till följd av diskontinuitet i vårdandet av palliativt sjuka 
barn (Neilson et al. 2010; Quinn & Bailey 2011). Att veta vad som händer under och 
efter ett dödsfall samt ha kunskap om metoder för att hjälpa familjen att förbereda sig 
var av stor betydelse för sjuksköterskorna (Chen et al. 2013; Hendricks-Ferguson et al. 
2015). Däremot upplevdes svårigheter i att se fysiska tecken på att döden var nära vilket 
bringade känslor av otillräcklighet och osäkerhet (Hendricks-Ferguson et al. 2015).  

De erfarna sjuksköterskorna upplevde att både de och ibland även barnen kunde förutse 
utgången. Att barnet kunde förutse utgången berodde delvis på att de hade sett andra 
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barn i ett liknande tillstånd, till exempel de som var inlagda på samma vårdavdelning 
(Cursio 2017). De erfarna sjuksköterskorna som tidigare arbetat med palliativ vård 
ansåg att det var mer utmanande att vårda palliativt sjuka barn. Avsaknad av praktisk 
erfarenhet, kunskap och självförtroende satte press på dem (Quinn & Bailey 2011). De 
upplevde det omöjligt att vara expert inom palliativ vård oavsett deras tidigare 
erfarenheter. Vård av palliativt sjuka barn kommer alltid anses komplext, än mer om 
vidareutbildning inom ämnet saknas (Neilson et al. 2010; Quinn & Bailey 2011). 
Specialiserade barnsjuksköterskor ansågs som en viktig resurs och borde anställas på 
alla vårdavdelningar som behandlar palliativt sjuka barn. Varje patient är unik och varje 
möte ger lärdom om något nytt (Quinn & Bailey 2011). 

Kommunikation och familjens betydelse i vården  
En viktig del i omvårdnaden av barn som vårdas palliativt var att respektera integriteten 
och ge barnen och barnens familjer avskildhet. Sjuksköterskorna beskrev ett starkt 
engagemang i att ge god och meningsfull vård både under den palliativa fasen och efter. 
Att stödja familjen, finnas där och försöka uppfylla barnets behov men samtidigt inte 
vara i vägen för familjen upplevdes som meningsfullt (Hendricks-Ferguson et al. 2015). 
Deras personliga syn på döden kunde dock påverka deras inställning att tillhandahålla 
god palliativ vård, detta gavs till exempel i uttryck när sjuksköterskorna såg döden som 
något naturligt som inte kunde undvikas (Chen et al. 2013) Sjuksköterskorna ansåg att 
föräldrarna gav upp hoppet när deras barn vårdades palliativt. Föräldrarna upplevdes ha 
ett kontrollbehov och agerade därför som “portvakter” vilket medförde att 
sjuksköterskorna upplevde det svårt att närma sig barnet. Att föräldrarnas närvaro satte 
press på dem vägrade dock erkännas och till följd av detta ökade påfrestningen 
gentemot att uppfylla barnets behov (Quinn & Bailey 2011). En strävan efter att det 
palliativt sjuka barnet skulle uppleva välbefinnande ansågs inte alltid vara simpelt. 
Ideligen antog sjuksköterskorna sig veta vad barnen gillade att göra och vad som gav 
dem tröst, vilket kunde leda till inre konflikter med sig själva och yttre konflikter med 
barnens familjer. Tidig identifiering av det palliativa barnets behov och önskningar 
krävdes för att kunna ge bästa möjliga vård så tidigt som möjligt. Sjuksköterskorna 
ansåg även att fler instanser borde involveras tidigare i vårdprocessen för att detta skulle 
kunna uppfyllas (Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). För att kunna ge stöd 
behövde sjuksköterskan ta hänsyn till barnets önskemål och behov (Hendricks-Ferguson 
et al. 2015). Bristen på planering och riktlinjer resulterade i att barnet och barnets familj 
fick ofullständig information och oklara direktiv om vad som skulle hända härnäst. 
Detta medförde fördröjning i vårdprocessen (Chen et al. 2013; Quinn & Bailey 2011). 

Kommunikation är en betydelsefull del inom den palliativa vården (Hendricks-Ferguson 
et al. 2015; Suryani, Allenidekania & Rachmawati 2018). Sjuksköterskorna tampades 
med om, när och hur de skulle lyfta ämnet palliativ vård. Ovisshet uppstod när de fått 
information om barnets förvärrade tillstånd, än mer om de visste att barnets föräldrar 
inte kände till det. De upplevde att det var svårt att veta när de kunde uttrycka sig och 
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inte. De visste inte hur de skulle gå tillväga och brottades med om de skulle svara ärligt 
på frågor eller om de skulle säga det som föräldrarna förväntades vilja höra. 
Sjuksköterskorna erkände behovet av att lära sig mer om hur de på ett effektivt sätt 
kunde kommunicera. Det ansågs kunna ta en hel livstid att lära sig allt om palliativ vård 
och även de erfarna sjuksköterskorna påstod att de varje dag lärde sig något nytt 
(Hendricks-Ferguson et al. 2015).  

“Elefanten i rummet” var ett uttryck som sjuksköterskorna kunde relatera till gällande 
diskussionen kring den palliativa vården för barn (Hendricks-Ferguson et al. 2015). Stel 
stämning kunde uppstå vid dessa diskussioner, speciellt när de skulle prata om barnets 
försämrade prognos. Det palliativt sjuka barnen levde i det tysta, där ingen pratade om 
att de skulle dö. När barnen plötsligt började prata om deras perspektiv och syn på 
döden blev sjuksköterskorna förvånade och ångest uppstod relaterat till att de inte visste 
hur de skulle svara på barnens frågor. Skapandet av betydelsefulla minnen satte press på 
sjuksköterskorna då de oroade sig över att de skulle göra något som det palliativa 
barnets familj skulle bli upprörda över och som sedan istället skulle bli ett negativt 
minne. De ville göra allt för barnen och deras familjer, de ville finnas som stöd och 
samverka i vårdandet men upplevde sig ofta vara i vägen. Konflikter kunde lätt uppstå 
mellan att inte vara i vägen och låta familjen ha egentid för att skapa egna minnen 
(Hendricks-Ferguson et al. 2015). Målet med palliativ vård för barn är att kunna ge 
möjlighet till bästa tänkbara livskvalitet. Sjuksköterskorna ansåg att principen i palliativ 
vård för barn handlar om att respektera dödens oundvikliga natur utan att minska 
livslängden (Chen et al. 2013). 

DISKUSSION 

Nedan kommer metod, resultat och hållbar utveckling att diskuteras. 

Metoddiskussion 
Studien är baserad på en litteraturöversikt med nio kvalitativa artiklar och en 
tvärsnittsstudie. En svaghet med att utföra en litteraturöversikt är att författarna 
vanligtvis väljer ut studier som passar deras eget syfte, vilket gör att flertalet artiklar 
exkluderas (Friberg & Wengström 2016, se Friberg 2017a, s. 143). En tydlig forskning 
inom området saknas vilket medförde att författarna ansåg det intressant och viktigt att 
genomföra studien. En styrka utifrån vald metod var att författarna kunde inkludera 
artiklar från hela världen som svarade an till syftet. En annan styrka var att författarna 
hade ett gemensamt intresse inom det valda området. Enligt Friberg (2017a, s. 142) kan 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingå i en litteraturstudie. De kvantitativa 
artiklarna som söktes fram motsvarade inte studiens syfte, vilket medförde att endast 
kvalitativa artiklar och en tvärsnittsstudie inkluderades. En kvalitativ intervjustudie 
hade kunnat vara en alternativ metod. Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 131) är 
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intervjuer, fallstudier, fokusgrupper och observationer tidskrävande. Detta medförde att 
metoden valdes bort. 

Efter att de utvalda sökorden skrevs in i CINAHL, användes sedan samma sökord i både 
PubMed och Medline. Att använda sig av flera databaser resulterade i att en bredare 
sökning inom området gjordes. Det resulterade också i att flertalet av artiklarna som 
söktes fram i CINAHL även återfanns i PubMed och Medline. Att få fram artiklar om 
sjuksköterskans upplevelser uppfattades som svårt, då flertalet av de artiklar som söktes 
fram handlade om föräldrars, barns eller studenters upplevelser samt upplevelser av 
andlig hälsa. Detta medförde att sökorden ändrades efter hand. För att få mer relevans i 
artiklarna användes ”nurs*” och ”experiences or perceptions or attitudes or views” i 
sökordens titel. Artiklarna skulle även vara peer reviewed. Enligt Olsson och Sörensen 
(2011, s. 73) betyder peer reviewed att artiklarna har genomgått en eller flera 
akademiska granskningar och valts ut för publikation. Detta medför att artiklarna är av 
god vetenskaplig standard. Att både grundutbildade och specialistutbildade 
sjuksköterskor inkluderades i studien hade sin grund i att de flesta artiklar som söktes 
fram vid den bredare sökningen inkluderade båda och att syftet inte var att undersöka 
skillnader i utbildningsnivå. Flertalet av artiklarna inkluderade dock enbart kvinnliga 
sjuksköterskor, vilket medförde att resultatet mestadels baserades på de kvinnliga 
sjuksköterskornas åsikter. Fokus låg däremot inte på att undersöka skillnader i kvinnor 
och mäns upplevelser eftersom syftet inriktar sig på sjuksköterskor i allmänhet.   

Artiklarna analyserades med Fribergs granskningsmall (Friberg 2017b, ss. 187-188) och 
sammanställdes i en tabell (se bilaga 3). Artiklarna var skrivna både i Europa och Asien. 
Det ansågs inte vara någon skillnad i upplevelsen av att vårda barn i ett palliativt skede 
beroende på geografiskt område. En upptäckt som lades märke till var att 
sjuksköterskorna utanför Europa verkade ha mer kunskap inom palliativ vård för barn, 
då barnadödligheten generellt är högre utanför Europa. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever flertalet olika känslor vid 
vårdandet av palliativt sjuka barn, dels sorg och medlidande. Relationer mellan barnen 
och sjuksköterskor skapades, vilket kunde leda till en känslomässig drabbning där de 
hade svårt att inte bli personligt involverade. Känslorna upplevdes svåra att hantera och 
kunde påverka yrkesrollen. För att hantera dessa känslor har kollegorna en betydande 
roll. Kommunikation mellan sjuksköterskor, kollegor, barnet och familjen samt att visa 
respekt upplevdes som en viktig del i den palliativa vården. Nedan kommer det 
professionella förhållningsättet, de existentiella frågorna och kommunikation, kunskap, 
relation och stress, sjuksköterskans betydelse för familjen i vården samt hållbar 
utveckling att diskuteras. Valda ämnen framställdes utifrån betydande delar i resultatet. 
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Det professionella förhållningssättet 
Ett professionellt förhållningssätt kan förklaras som ett sätt att i yrket göra det som är 
bäst för patienten, detta betyder att vårdandet inte ska utgå från sjuksköterskans egna 
behov, känslor eller ingivelse (Holm 1987, se Holm 2001). Det handlar om att kunna 
finna sig i att relationen inte är jämlik och att patienten kan ställa högre krav på 
sjuksköterskan än vad sjuksköterskan kan göra på patienten. Självkännedom är också en 
del av det professionella förhållningssättet där sjuksköterskan behöver få insikt i sina 
egna känslor och behov, så att de inte tar övertaget i vårdandet (Holm 2001). I resultatet 
observerades svårigheter i att upprätthålla det professionella förhållningssättet. Genom 
att upprätthålla professionalitet i vårdandet hamnar fokus på barnet och dennes vård. Att 
vara professionell beskrevs också som att hålla ett känslomässigt avstånd från barnet 
och familjen för att till exempel inte favorisera enskilda patienter (Erikson & Davies 
2017). Sjuksköterskorna upplevde det svårt att inte skapa nära relationer till barnet, 
vilket medförde att de hade favoriter trots att detta egentligen inte var tillåtet. Lazzarin, 
Marinelli, Orzalesi, Brugnaro, & Benini (2018) beskriver att en relation som skapats 
mellan sjuksköterskor och barnet ger dem möjlighet att förstå hur mycket barnet vill bli 
involverad i beslutstaganden kring sin vård. I resultatet beskrivs det komplexa 
samspelet mellan att etablera en vårdrelation men samtidigt behålla professionaliteten 
och den känslomässiga distansen i mötet med det palliativt sjuka barnet. Erikson och 
Davis (2017) beskriver att gränsdragningar är nyckeln till att kunna upprätthålla den 
personliga integriteten, behålla avståndet samt för att kunna fokusera på omsorgen. I 
resultatet visar det sig att den personliga involveringen inte alltid kunde hjälpas och att 
gränser drogs beroende på situation, dock kunde detta skapa hinder för empatin. Enligt 
Erikson och Davies (2017) är det olämpligt att visa överdrivna känslor inför familjen, 
men att inte visa känslor innebär inte att de saknar empati. Arman (2016) beskriver att 
sjuksköterskan handlar utifrån ett professionellt förhållningssätt när den lidande 
patienten möts med empati som ökar medlidande och omsorg (ibid). Medlidande 
handlar inte om att dela andras lidande, det handlar om en stark motivation till att 
förbättra den andras välbefinnande. Medlidande innebär att känna för och inte med den 
andra människan (Chandler 2015; Singer & Klimecki 2014). 
 

Behovet av kommunikation 
När sjuksköterskor konfronteras med barnets död kan en måttlig ångestnivå uppstå samt 
känslor av sorg och hjälplöshet (Polat, Alemdar & Gurol 2013). Att frågor kring 
meningen med livet, guds existens och livet efter döden uppkommer vid livets slutskede 
är inte helt ovanligt. Det har dock visat sig att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 
ibland undviker att kommunicera kring dessa frågor med barnen. Det är av betydelse för 
patienten att sjuksköterskan har kunskap om lidandets alla dimensioner samt förmågan 
att kunna lyssna och bemöta patientens känsloyttringar (SOU 2001:6). I resultatet 
framkommer det att sjuksköterskorna upplevde ångest till följd av att de inte visste hur 
de skulle besvara barnens frågor kring döden. Enligt Regionala cancercentrum (2016) 
upplever även flertalet patienter symtom på ångest vid livets slutskede. Barn bör 
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uppmärksammas extra mycket, då de sällan får chansen till samtal eftersom de vuxna 
vill bespara barnen den eventuellt negativa informationen. Dock har både barn och 
vuxna lika stort behov av att få samtala. Genom ett gott bemötande och kommunikation 
kan patientens oro och ångest lindras (ibid).  

Av resultatet framkommer det att sjuksköterskorna såg kommunikation som den 
viktigaste grunden till god palliativ vård men också den mest utmanande metoden. 
Sjuksköterskorna fann kommunikationen svår då de ofta var osäkra i hur de skulle 
uttrycka sig. Socialstyrelsen (2019b) beskriver att utebliven information kan leda till 
allvarliga konsekvenser. Välfungerande kommunikation är en förutsättning för att 
minska vårdskador och tidigt kunna förhindra avvikelser. Patienten behöver därför få en 
god bild av planering, utredning och behandling kring sin vård. Kommunikationen skall 
anpassas efter de förutsättningar som patienten har (ibid). Enligt Buller, Virani, Malloy 
och Paice (2019) har sjuksköterskan ett ansvar för kommunikationen. Dock är det 
flertalet sjuksköterskor som inte får utbildning inom kommunikativa tillvägagångssätt, 
vilket gör att kommunikationsförmågan blir bristfällig. Sjuksköterskor får kunskap om 
smärthantering och etiska problem inom palliativ vård genom sina institutioner, men 
utbildningar kring en patients förlust, hantering av sorg och vård i de livets slutskede 
var mindre vanligt. Brist på kunskap, tid och resurser medförde utebliven undervisning 
gällande kommunikation inom palliativ vård (ibid). Lazzarin et al. (2018) menar på att 
sjuksköterskans utbildning är väsentlig för att förbättra kommunikationsförmågan. Ärlig 
kommunikation är en betydande del för att patienten ska bli medveten om sitt tillstånd. 
De menar att barnets egen beslutsförmåga och rätt att uttrycka sina önskningar inte 
alltid respekteras. Barnets familj gjorde det svårt för barnet att uttrycka sina egna 
önskningar och genomförde istället val åt dem. Det fanns dock överseende med detta 
beroende på barnets ålder och mognadsgrad (ibid).  

Kunskap 
En känsla av bristande kunskap framkom även det i resultatet. Sjuksköterskorna 
upplevde att de ständigt behövde uppdatera sig inom ämnet palliativ vård för barn. 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) har sjuksköterskor ett eget ansvar för att 
se till att de är uppdaterade på kunskapen men det kan vara svårt då kunskapen konstant 
utvecklas. Att utföra evidensbaserad vård är väsentligt för hälso- och sjukvården och 
bidrar till bästa möjliga vårdresultat (ibid). Det är viktigt för sjuksköterskorna att kunna 
bidra till en säker och meningsfull vård. Värdet av utbildning och kunskap är av stor 
betydelse inom palliativ vård för barn likaså tydliga vårdplaner och riktlinjer vilket 
framkommer av resultatet. Voshall, Dunn och Shelestak (2013) studie visar på att de 
som arbetat länge inom vården har större praktisk erfarenhet och att den praktiska 
erfarenheten kommer med åren. De sjuksköterskor som inte arbetat lika länge inom 
vården hade dock närmare till den teoretiska kunskapen (ibid). Sjuksköterskor som 
sällan vårdade barn i ett palliativt skede upplevde det svårt att upprätthålla den praktiska 
kunskapen. De lärde sig dock alltid något nytt i varje möte. Att vårda ett svårt sjukt barn 
sågs som komplext och det blev det inte mindre komplext om utbildning dessutom 
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saknades. Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) (2007) ansåg att lärosäten runt om 
i Sverige behöver uppmärksamma och utveckla utbildning inom palliativ vård. De 
menar på att kompetensutvecklingen är en viktig kvalitetsfaktor som bidrar till säkrare 
vård. 

Relation och stress 
Relationen som skapas mellan sjuksköterskan och barnet beskrivs i resultatet. 
McCloskey och Taggart (2010) påtalar betydelsen av reflektion över relationen som 
skapas mellan sjuksköterskorna, barnet och deras familj. Även Hopia, Tomlinson, 
Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) ansåg att relationer var av betydelse då 
sjuksköterskan lär känna barnet på en annan nivå och detta medför trygghet för familjen 
att kunna överlåta vårdandet. Relationen kan dock bli en belastning för alla parter och 
därför anses det viktigt att inte endast specifika sjuksköterskor vårdar barnet när de är i 
tjänst. Sjuksköterskorna behöver kraft och energi för att kunna hjälpa familjen. Irritation 
och trötthet hos sjuksköterskorna kan ha negativ påverkan på vården (ibid). Relationen 
kunde ofta överskrida det som förväntades vara sjuksköterske-patient dynamiken vilket 
kunde resultera i känslor av sorg och förlust när barnet avled. När en sjuksköterska 
skapade en intensiv relation kunde det leda till stress (McCloskey & Taggart 2010). 
Coetzee och Klopper (2010) beskriver att en långvarig stressreaktion kan upplevas som 
brist på energi, vilket benämns som ”Fatigue” (kronisk trötthet). Fatigue är ett sjukligt 
tillstånd där sömn och vila inte hjälper. Om de förbiser den uppkomna tröttheten blir det 
svårare att återhämta sig. Den kroniska tröttheten kan påverka yrkesprofessionen genom 
att bland annat öka den psykiska belastningen. Därför anses det viktigt att stöd och hjälp 
finns att tillgå på arbetsplatsen för att kunna bearbeta sorg och stress samt förhindra 
vidare utveckling (ibid). Vid tecken på trötthet är det viktigt att reflektera över om det är 
normalt eller om det är ett sätt för kroppen att säga ifrån för att skydda sig från stress 
(Wiklund Gustin 2017). Kronisk trötthet kan även uppstå när en person bär på någon 
annans lidande. Vårdpersonal som vid upprepade tillfällen utsätts för patientens lidande 
kan få konsekvenser i form av utbrändhet, vilket kan skada hälsan (Figley 2002, 2012, 
se Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz 2016). Arman (2016) menar att empatisk stress kan 
uppstå hos vårdaren till följd av visad empati. En negativ respons på patientens lidande 
skapar en känsla av negativitet och strävan efter att försöka fly. Detta kan i sin tur leda 
till hälsorisker och utbrändhet hos sjuksköterskor. Wiklund Gustin (2017) belyser vikten 
av självkänsla i vården där sjuksköterskor behöver bli snälla mot och stödja sig själva. 
Det handlar om att kunna acceptera att det är okej att känna till exempel maktlöshet och 
rädsla vid mötet med en annan persons lidande. Alla människor upplever svårigheter i 
livet och reaktionerna på dessa är en del av att vara mänsklig. God självkänsla hos 
sjuksköterskorna är nödvändig för självacceptansen (ibid).  
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Sjuksköterskans betydelse för familjen i vården 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna hade ett 
kontrollbehov, vilket medförde att de agerade som portvakter. Till följd av detta 
upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att tillgå barnen. Hopia et al. (2005) ansåg 
att föräldrar ofta känner sig osäkra och hjälplösa när deras barn är sjuka. Sjuksköterskan 
har därför en viktig roll att stödja familjen och uppmuntra dem att vara delaktiga i deras 
barns vård (ibid). Föräldrarna upplevde att de fråntogs sin föräldraroll när 
sjuksköterskor kom in och tog överhand (Weidner, Cameron, Lee, McBride, Mathias & 
Byczkowski 2011). Detta kan dock vara nödvändigt då det är sjuksköterskan som har 
ansvar för barnets välbefinnande och behöver därför inte enbart främja barnets hälsa 
utan även familjens (Hopia et al. 2005). Deras närvaro var viktig i förhållande till hela 
familjen. När en relation skapades mellan sjuksköterskan och barnet upplevde familjen 
tröst, de ansåg att sjuksköterskan tog sig tiden att lära känna barnet och kunde sätta sig 
in i barnets specifika situation (Monterosso & Kristjanson 2008).  Relationer skapade 
förtroende och upplevdes vara viktig för sjuksköterskorna för att kunna hjälpa familjen 
genom de utmaningar som de ställdes inför. Familjen har rätt till att bli uppdaterade om 
allt som berör deras barn, uteblir information brister förtroendet. Föräldrarna ansåg även 
att sjuksköterskorna på ett öppet och ärligt sätt skulle informera om barnets vård för att 
inte inge falska förhoppningar. Medkänsla och vänlighet från sjuksköterskorna bidrog 
till skapandet av positiva minnen (ibid). Att anpassa informationen efter mottagaren så 
att alla parter kunde förstå innebörden var väsentligt. Lika så är betydelsen av 
tidpunkten vid utgivandet av informationen (Weidner et al. 2011). Sjuksköterskorna bör 
utvärdera familjesituationen och uppmuntra föräldrarna att ta hjälp och stöd när det 
behövs (Hopia et al. 2005). Efter ett barns bortgång ansågs uppföljning vara av 
betydelse för föräldrarna (Weidner et al. 2011). 

Hållbar utveckling 
Brundtlandkommissionen ligger som grund för den sociala hållbarheten, där den 
hållbara utvecklingen delas in i tre dimensioner: ekologiska, sociala och kulturella 
(Folkhälsomyndigheten 2018). Den sociala hållbarheten är områden som berör 
välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov (KTH 2018). Som 
tidigare nämnt kan sjuksköterskor drabbas av kronisk trötthet vid medtagande av någon 
annans lidande, vilket kan leda till utbrändhet (Figley 2002, 2012, se Duarte, Pinto-
Gouveia & Cruz 2016). Hög arbetsbelastning och brist på resurser är en av de största 
riskfaktorerna för utbrändhet. Sjuksköterskan utsätts dagligen för stressiga situationer i 
samband med patienters sjukdom, lidande och döende, detta kräver att sjuksköterskan 
har en empatisk förmåga (Duarte, Pinto-Gouveia & Cruz 2016). Utbrändhet skulle i sin 
tur kunna leda till en sjukskrivning. När sjuksköterskebristen är hög kan en negativ 
påverkan för patientsäkerheten skapas (Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2019). 
Enligt Larsson (2018) kan personalbrist leda till långa vårdköer, som i sin tur kan leda 
till att patienter avlider. Över 40 000 sjuksköterskor har lämnat Sveriges landsting 
senaste året på grund av dålig lön och undermåliga arbetsförhållanden (ibid). 
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Personalbristen skulle kunna leda till att de som väljer att jobba kvar inom landstinget 
får högre press på sig och tillslut också sjukskriver sig, detta resulterar i att en ond spiral 
skapas. Både personalbrist och brist på kompetens inom vård och omsorg leder till 
allvarliga konsekvenser för patienterna (IVO 2019). I resultatet framkommer bristen på 
kompetens inom området palliativ vård för barn vilket kan leda till allvarliga 
konsekvenser. Bristen på stöd från arbetsgivaren skulle kunna leda till uppsägningar 
som i sin tur leder till personalbrist och ökad arbetsbelastning som kan medföra bland 
annat vårdskador och bristande patientsäkerhet.  

I resultatet framkommer brist på kunskap inom ämnet palliativ vård för barn. Svensk 
sjuksköterskeförening (2019) beskriver att sjukvårdsdebatter idag handlar för lite om 
kvalitet på omvårdnaden och för mycket om enkla lösningar. Behovet av välutbildad 
och kompetent personal är stort. Högre utbildningsnivå, längre yrkeserfarenhet och 
närvaro av specialistkompetens ökar patientsäkerheten och minskar vårdskador. Idag är 
mindre än hälften av alla sjuksköterskor specialistutbildade och antalet har sjunkit med 
20 procent sedan år 1995. Vårdkvaliteten försämras och patientsäkerheten hotas till 
följd av bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Dock krävs inte bara ökning av 
platsantalet på specialistutbildningarna, utan även statlig reglering och samverkan 
mellan lärosätena. Det är viktigt att vården arbetar för att kunna rekrytera och behålla 
sjuksköterskor med specialistutbildning. Specialistkompetens skapar karriärmöjligheter 
i vården och ökar förutsättningarna för god omvårdnad. För att sjuksköterskor i 
framtiden ska kunna förändra sitt hälsofrämjande synsätt krävs det att arbetsgivaren, 
universitet och högskolor tar ansvar för att detta främjas (ibid). Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) beskriver att det finns ett antal åtgärder som bör 
prioriteras inom klinisk verksamhet, utbildning och forskning för ett hälsofrämjande 
arbetssätt. Ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv, dokumenterade behov och 
effekter av dessa samt förtydligande av det hälsofrämjande omvårdnadsperspektivet bör 
tillhandahållas i grund- och specialistutbildningar (ibid).  

Inom vård och omsorg bör kommunikationen vara effektiv för att skapa en säker vård 
som även belyses i resultatet. En av de största avvikelserna i vården är brist i 
kommunikationen (Sveriges kommuner och landsting 2011). Genom god 
kommunikation kan patienten bli delaktig i vården, vilket kan skapa trygghet och 
välbefinnande (Gilljam et al. 2016). Sjuksköterskorna kan också via kommunikation få 
mer information om patientens tillstånd vilket skulle kunna leda till en förbättring i 
omvårdnadsarbetet. Resultatet visar på att kommunikationen var en viktig del för 
sjuksköterskorna men att den ibland sågs som utmanande. Brist i kommunikationen 
skulle kunna leda till att patienter faller mellan stolarna, vilket i sin tur kan leda till 
längre eller utebliven vård.  

Barnadödligheten har minskat i Sverige men är fortsatt oförändrad i många delar av 
världen (Socialstyrelsen 2019a). Enligt Agenda 2030 ska det senast år 2030 säkra att 
inga barn under fem år avlider på grund av orsaker som hade kunnat hindras. De bör 
högst vara 25 dödsfall per 1000 barn. Den neonatala dödligheten bör inte överstiga tolv 
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dödsfall per 1000 födda. Detta är någonting alla länder bör sträva efter 
(Regeringskansliet 2015). Även om Sverige ligger bra till i målen med hållbar 
utveckling finns det fortfarande mycket kvar att göra. Fortsatta utmaningar kring jämlik 
hälsa finns fortfarande. Det räcker inte att Sverige är bra på hållbar utveckling utan alla 
länder behöver jobba tillsammans (Regeringskansliet 2018). 

Vidare forskning 
Trots att denna litteraturöversikt visar på att upplevelserna av att vårda barn i ett 
palliativt skede är generellt lika, kan det fortfarande finnas variationer i upplevelsen 
mellan till exempel länder, kön och vårdavdelningar. Författarna anser att både vidare 
kvalitativ och kvantitativ forskning behövs inom området. I flera av studierna 
framkommer det hur sjuksköterskan påverkas emotionellt men det saknas vidare 
forskning kring strategier för att kunna hantera känslorna.  

SLUTSATSER 

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att palliativ vård för barn anses som 
komplext. Sjuksköterskor ställs inför en rad olika utmaningar och påfrestningar i sin 
yrkesroll. Bristen på kunskap och kompetens medför bristande patientsäkerhet och ökar 
risken för uppkomst av vårdskador. Till följd av kommunikationsbrister uppstår även 
andra utmaningar som medför att sjuksköterskor upplever osäkerhet. Relationer skapas 
mellan sjuksköterskor och palliativt sjuka barn vilket resulterar i att sjuksköterskan 
upplever det svårt att bibehålla den professionella rollen.  

Slutligen önskas denna litteraturöversikt kunna bidra till att fler högskolor och 
universitet väljer att inkludera palliativ vård och vård för barn i sin grundutbildning för 
sjuksköterskor då resultatet belyser vikten av kunskap inom dessa två områden.  
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Datum

Söktermer Begränsnin
gar
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träffa
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lästa 
abstr
akt

Antal 
lästa 
artikl
ar
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utval
da 
artikl
ar

CINA
HL

2019-0
2-14

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
death or dying or palliative care 
or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

P e e r 
reviewed 
År: 
2009-2019

568 - - -

2019-0
2-14

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
death or dying or palliative care 
or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
NOT 
Parents or caregivers or mother or 
father or parent 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019

325 - - -
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2019-0
2-14

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
death or dying or palliative care 
or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
NOT 
Parents or caregivers or mother or 
father or parent  
NOT  
students or college students or 
university students 

P e e r 
reviewed 
År: 
2009-2019

285 - - -

2019-0
2-14

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND 
death or dying or palliative care 
or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
NOT 
Parents or caregivers or mother or 
father or parent  
NOT  
students or college students or 
university students 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English

244 - - -
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nurse or nurses or nursing 
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attitudes or views 
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death or dying or palliative care 
or end of life care 
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child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
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Parents or caregivers or mother or 
father or parent  
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students or college students or 
university students 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child

158 - - -

2019-0
2-14

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
death or dying or palliative care 
or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
NOT 
Parents or caregivers or mother or 
father or parent  
NOT  
students or college students or 
university students 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child 
Abstract

129 - - -

!  26



2019-0
2-18

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
palliative care or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
NOT 
Parents or caregivers or mother or 
father or parent  
NOT  
students or college students or 
university students 

Abstract 
E n g l i s h 
language 
P e e r 
reviewed 
Y e a r : 
2009-2019 
All child 

71 - - -

2019-0
2-18

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
palliative care or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 
NOT 
Parents or caregivers or mother or 
father or parent  

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child 
Abstract

85 - - -
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2019-0
2-18

nurse or nurses or nursing 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
palliative care or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All Child 
Abstract

163 - - -

2019-0
2-18

nurse or nurses or nursing 
(TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
palliative care or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child 
Abstract

55 10 - 2

2019-0
3-04

nurse or nurses or nursing 
(TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views 
AND  
palliative care or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people (TITLE) 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child 
Abstract

14 14 5 6
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2019-0
3-04

nurse or nurses or nursing 
(TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views (TITLE) 
AND  
palliative care or end of life care  
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child 
Abstract

21 21 21 -

2019-0
3-12

nurs* (TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views (TITLE) 
AND  
palliative care or end of life care 
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

P e e r 
reviewed 
Å r : 
2009-2019 
English 
All child 
Abstract

21 - - -

PubMe
d

!  29



2019-0
3-04

nurse or nurses or nursing 
(TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views (TITLE) 
AND  
palliative care or end of life care  
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

Publication 
dates: 10 
years 
Languages: 
English 
Ages: child 
- birth - 18 
years 
Text 
availability: 
abstract

30 30 12  2

2019-0
3-12

nurs* (TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views (TITLE) 
AND  
palliative care or end of life care  
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people  

Publication 
dates: 10 
years 
Languages: 
English 
Ages: child 
- birth - 18 
years 
Text 
availability: 
abstract

30 - - -

Medlin
e
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2019-0
3-12

nurse or nurses or nursing 
(TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views  
AND  
palliative care or end of life care  
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

Date of 
Publication: 
20090101-2
0191231 
Abstract 
Available  
English 
Language 
Age 
Related: All 
Child: 0-18 
years 

32 - - -

2019-0
3-12

nurs* (TITLE) 
AND 
experiences or perceptions or 
attitudes or views  
AND  
palliative care or end of life care  
AND 
child or children or young person 
or adolescent or teenager or youth 
or young people 

D a t e o f 
Publication: 
20090101-2
0191231 
A b s t r a c t 
Available  
E n g l i s h 
Language 
A g e 
Related: All 
Child: 0-18 
years 

32 - - -
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Bilaga 2 - Fribergs (2017) granskningsfrågor för kvalitativa respektive 
kvantitativa studier.  

Kvalitativa studier: 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
• Hur har data analyserats? 
• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det något etiskt resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden  
 

Kvantitativa studier: 
• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 
• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

i så fall beskriven? 
• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
• Hur är metoden beskriven? 
• Hur har urval gjorts? (till exempel antal personer, ålder, inklusions respektive 

exklusionskriterier) 
• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata?  
• Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 
• Vad visar resultatet? 
• Vilka argument förs fram? 
• Förs det några etiska resonemang? 
• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet? 
• Sker en å terkoppl ing t i l l teoret iska antaganden, t i l l exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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Bilaga 3 - Resultatanalys 

N
r

Litteratur Syfte Metod Resultat Kvalit
ets-
gransk
ning

1 Titel: To 
explore the 
neonatal nurses' 
beliefs and 
attitudes 
towards caring 
for dying 
neonates in 
Taiwan 

Författare: 
Chen, C-H., 
Huang, L-C., 
Liu, H-L., Lee, 
H-U., Wu, S-Y., 
Chang, Y-C. & 
Peng, N-H. 

Tidskrift: 
Maternal and 
Child Health 
Journal 

År: 2013 

Att utforska 
attityder och tilltro 
samt hur 
sjuksköterskors 
personliga och 
yrkesmässiga 
egenskaper 
påverkar vården av 
palliativa barn.

Tvärsnitts
studie där 
frågeform
ulär 
användes 
för att 
samla in 
data.

Studien resulterade i 
att åtta hinder 
identifierades. Alla 
hinder påverkade 
sjuksköterskornas 
attityder och tilltro om 
död och livskvalitet, 
liksom deras attityder 
till neonatal palliativ 
vård. 
Forskningsresultaten 
tyder på behovet av 
omfattande utbildning 
och mentorskap i 
neonatal palliativ 
vård.

Medel
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2 Titel: Coping 
while caring for 
the dying child: 
Nurses' 
experiences in 
an acute care 
setting 

Författare: 
 Cook, K., Mott, 
S., Lawrence, P., 
Jablonski, J., 
Grandy, M-R., 
Norton, D., 
Liner, K., Cioffi, 
J., Hickey, P., 
Reidy, S. & 
Connor, J-A.  

Tidskrift: 
Journal of 
Pediatric 
Nursing  

År: 2012 

Att beskriva och 
förstå beteende- 
och 
copingstrategier 
som används av 
pediatriska 
sjuksköterskor som 
vårdar palliativa 
barn på en akut 
kardiologisk enhet.

Kvalitativ
a 
beskrivan
de 
metoder 
bestående 
av 
semistrukt
urerade 
frågor 
som 
deltagarna 
svarade på 
i 
fokusgrup
per. 

Kategorierna som 
framkom i studien: 
gränser, minnen, 
koppla från och 
märkning. Belyser 
dels vissa svårigheter 
i att vårda ett 
palliativt barn men 
också erfarenheter. 

Hög

3 Titel: The lived 
experiences of 
nurses 
caring for dying 
pediatric 
patients 

Författare: 
Cursio, D.  

Tidskrift: 
Paediatric 
Nursing 

År: 2017 

Att undersöka de 
levda 
erfarenheterna av 
att vårda palliativa 
barn

Kvalitativ 
semistrukt
urerad 
intervjustu
die. Är 
baserad på 
Van 
Manens 
metod. 

Studien kom fram till 
sju teman som 
beskrev 
sjuksköterskornas 
erfarenheter i vården 
av palliativa barn: 
empati, känslor av 
ambivalens, 
oundviklighet, 
inspiration, 
förhållande, 
självbevarelsedrift 
och sorg. 

Hög

!  34



4 Titel: Novice 
Nurses' 
Experiences 
With Palliative 
and End-of-Life 
Communication 

Författare: 
Hendricks-
Ferguson, V., 
Sawin, K., 
Montgomery, 
K., Dupree, C., 
Phillips-Salimi, 
C., Carr, B. & 
Haase, J. 

Tidskrift: 
Journal of 
Pediatric 
Oncology 
Nursing 

År: 2015

Att undersöka 
kommunikationens 
betydelse inom 
palliativ vård för 
barn.

En 
kvalitativ 
fenomenol
ogisk 
studie.

Effektiv 
kommunikation med 
palliativa barn och 
deras familjer med 
livshotande 
sjukdomar är 
avgörande för 
palliativ och slutlig 
vård. 
Sjuksköterskornas 
närvaro och 
kompetens 
värderades. sex 
teman: tro, en elefant i 
rummet, kampen mot 
känslor, mönster och 
komplexitet, mentorer 
och närvara med ett 
öppet hjärta.

Hög
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5 Titel: Grief 
experiences of 
nurses in Ireland 
who have cared 
for children with 
an intellectual 
disability who 
have died 

Författare: 
MacDermott, C. 
& Keenan, P-M. 

Tidskrift: 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 

År: 2014

Att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskaper och 
personliga 
erfarenheter av 
sorg och hur detta 
hanteras. 

En 
beskrivan
de 
kvalitativ 
metod

Fyra utvalda teman 
beskrevs i detalj: sorg, 
relationen till barnet, 
livets slutskede och 
stöd. Resultatet visade 
på att 
sjuksköterskorna 
hanterar och upplever 
sorg olika men att de 
hade förståelse för 
det. Sjuksköterskorna 
söker stöd vilket är 
viktigt i samband med 
vård av palliativa 
barn.

Hög

6 Titel: Exploring 
the experiences 
of community-
based children's 
nurses providing 
palliative care 

Författare: 
Neilson, S., Kai, 
J., MacArthur, 
C. & Greenfield, 
S. 

Tidskrift: 
Paediatric 
Nursing 

År: 2010 

Att utforska 
erfarenheterna från 
kommunalsjuksköt
erskor och 
sjuksköterskor som 
jobbar med 
palliativ vård för 
barn och som 
erbjuder palliativ 
vård för barn med 
cancer i barnets 
hem. 

Ett 
kvalitativt 
tillvägagå
ngssätt 
med en – 
till – en 
intervjuer. 

På grund av att 
barncancer är relativt 
sällsynt leder det till 
att sjuksköterskorna 
sällan vårdar 
palliativa barn eller 
ungdomar. Detta gör 
att det blir svårt att 
underhålla kunskaper 
och färdigheter. I 
resultatet framkom 
två teman: Utveckla 
och möta palliativ 
vårdkunskap och 
kompetens och vård 
utanför vårdtid 

Medel
/Hög 
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7 Titel: Caring for 
children and 
families in the 
community: 
experiences of 
Irish palliative 
care clinical 
nursespecialists.  

Författare: 
Quinn, C. & 
Bailey, M. 

Tidskrift: 
International 
Journal of 
Palliative 
Nursing 

År: 2013 

Att få en bild av 
den nuvarande 
vården som skulle 
hjälpa till att 
avgöra om 
patienternas behov 
tillgodoses av 
sjuksköterskor.

En 
kvalitativ 
beskrivan
de metod. 

Tillhandahållandet av 
barns palliativ vård är 
av betydelse. I studien 
framkom förekomsten 
av barns palliativ vård 
som en komplex resa 
med ofta okänd 
varaktighet. 
Sjuksköterskorna som 
deltog i studien visade 
sitt engagemang för 
att samråda, 
samordna, förhandla 
och slutligen leverera 
vården som krävdes 
av barn och deras 
familjer. Utvecklingen 
av barns palliativa 
vårdtjänster gör det 
möjligt för palliativa 
barn och deras 
familjer att leva ett 
gott liv.

Hög

8 Titel: Grief and 
the experiences 
of nurses 
providing 
palliative care to 
children and 
young people at 
home. 

Författare: 
Reid, F.  

Tidskrift: 
Nursing children 
and young 
people 

År: 2013 

Att framkalla 
synpunkter från 
barnsjuksköterskor 
med avseende på 
den personliga, 
kontextuella och 
de 
interprofessionella 
utmaningar som de 
står inför när de 
levererar palliativ 
och sluten vård till 
barn och unga 
människor i 
samhället.

Kvalitativ 
studie 
med 
semistrukt
urerade 
intervjuer

Resultatet bygger på 
fyra huvudteman, 
sorg, förhållande till 
barnet, livets slut och 
stöd. Resultatet visar 
att sjuksköterskor har 
förståelse för sorg 
men att de upplever 
sorg olika. 

Hög

!  37



9 Titel: Lived 
experiences of 
adult 
community 
nurses 
delivering 
palliative care to 
children and 
young people in 
rural areas 

Författare: 
Reid, F.  

Tidskrift: 
International  
Journal of 
Palliative 
Nursing 

År: 2013 

Att lyfta fram 
utmaningar som 
uppfattas av 
kommunalsjuksköt
erskor i samhället 
som vårdar 
palliativa barn och 
ungdomar.

Kvalitativ 
fenomenol
ogisk 
studie. 
Baserad 
på 
individuel
la 
semistrukt
urerade 
intervjuer 
med 
öppna 
frågeställn
ingar.

Studien kom fram till 
fyra teman som lyfter 
fram utmaningarna i 
att vårda ett palliativt 
barn. Dessa är 
emotionell 
förberedelse, navigera 
den professionella 
vägen, bli en del av 
familjen och det är 
allas verksamhet. 

Hög
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1
0

Titel: 
Phenomenology 
Study on Nurses' 
Experiences in 
Understanding 
the Comfort of 
Children at the 
End-of-Life 

Författare: 
Suryani, R., 
Allenidekania, 
A. & 
Rachmawati, I. 

Tidskrift: 
Indian Journal 
of Palliative 
Care 

År: 2018 

Att utifrån ett 
sjuksköterskepersp
ektiv utforska och 
förstå betydelsen 
av barnens komfort 
i slutet av deras liv.

En 
beskrivan
de 
kvalitativ 
fenomenol
ogisk 
studie

Sex teman beskrivs i 
resultatet: Att sträva 
efter att minska barns 
lidande, förstå vad 
barnen vill ha, och 
observera om barnen 
kände sig bekväma i 
sin familjs acceptans 
av deras tillstånd, 
möta inre och yttre 
konflikter, upplevelser 
av blandade känslor 
kring barnets tillstånd 
och krav på stöd från 
alla involverade 
parter.

Hög

!  39
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