
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 
 
 

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 
VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 

 K2015:91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En liten gnista i mörkret 

Föräldrarnas upplevelser när deras barn vårdas palliativt 
 
 
 
 
 

Bouchra Itani  
Marwa Obeid 

 
 

 
 
 

 



   

 1 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ______________________________________________________________ 3 

BAKGRUND _______________________________________________________________ 3 

Palliativ vård __________________________________________________________________ 3 

Familjens behov av stöd och information ___________________________________________ 4 

Föräldrarnas lidande ___________________________________________________________ 4 

Föräldrarnas delaktighet ________________________________________________________ 5 

Sjuksköterskans roll ____________________________________________________________ 5 

Föräldrar i den palliativa vården _________________________________________________ 6 

PROBLEMFORMULERING _________________________________________________ 6 

SYFTE ___________________________________________________________________ 6 

METOD __________________________________________________________________ 6 

Datainsamling _________________________________________________________________ 7 

Data analys ___________________________________________________________________ 7 

RESULTAT _______________________________________________________________ 8 

Vikten av ett värdefullt möte _____________________________________________________ 8 
Att uppleva kontinuitet i vården _______________________________________________________ 8 
Betydelsen av kommunikation och ärlig information ______________________________________ 9 

Stöd från omgivning ___________________________________________________________ 10 
Stöd från familj och vänner __________________________________________________________ 10 
Stöd från sjuksköterskan ____________________________________________________________ 10 

DISKUSSION _____________________________________________________________ 11 

Metoddiskussion ______________________________________________________________ 11 

Resultatdiskussion _____________________________________________________________ 12 

SLUTSATSER ____________________________________________________________ 15 

REFERENSER ___________________________________________________________ 17 

Bilaga 1 ______________________________________________________________________ 21 

Bilaga 2 ______________________________________________________________________ 22 
 

 

 

 

 



   

 2 

 

 

Examensarbetets 
titel: 

En liten gnista i mörkret 
Föräldrarnas upplevelser när deras barn vårdas palliativt  
 

Författare: Bouchra Itani 
Marwa obeid 
 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
 

Utbildning: Gsjuk13v 
 

Handledare:  Katarina Karlsson 
 

Examinator:  Magnus Hagiwara  
 

  
 
Sammanfattning  
 

Palliativ vård innebär att sjukdomen inte går att botas längre. Den syftar till att lindra lidandet 
samt främja livskvaliteten. Föräldrar är barnets närmaste närstående därför har de en viktig 
roll i den palliativa vården och har ett stort ansvar för den sjuke. Att vara förälder till ett barn 
som vårdas palliativt är väldigt ansträngande, intensivt och stressigt. Hela familjens 
livssituation förändras drastiskt och resulterar i en begränsad vardag. Det är viktigt att 
tillgodose både föräldrarnas och barnets behov då den palliativa vården blir ett av de 
viktigaste momenten i barnets sista tid. Syftet med litteraturstudien är att belysa vad som 
upplevs betydelsefullt för föräldrar till barn som vårdas palliativt. Det finns flera olika 
faktorer som bidrar till en fungerande palliativ vårdprocess. Faktorer såsom kontinuitet, 
kommunikation och stöd anses vara av stor betydelse. Sjuksköterskan har en ledande roll i 
teamet vilket gör att hon har ansvaret att bemöta varje familj som unik, med egna individuella 
behov. Brist på kunskap hos sjuksköterskan kan orsaka problem som kan göra att vården kan 
brista och framkalla lidande samt försämra livskvaliteten. I litteraturstudien inkluderas elva 
kvalitativa vetenskapliga artiklar som ligger till grund för litteraturstudiens resultat vilket 
sammanställdes och kvalitetsgranskades. Ur detta framkom två huvudteman och fyra 
subteman. Författarna har valt ut två faktorer ur resultatet för att diskutera. 

 
Nyckelord: Föräldrars upplevelser, pediatrik, palliativ vård, barn och stöd.  
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INLEDNING 
Ett barn är föräldrarnas värdefullaste gåva. När barnet drabbas av en obotlig sjukdom 
förändras hela barnets och familjens livsvärld eftersom övergången till livets slutskede kan 
ske väldigt fort. Denna övergång medför en blandning av nya upplevelser, känslor samt 
funderingar. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 126-128) beskriver livsvärlden som en 
subjektiv uppfattning av vår omgivning. Vidare menar Dahlberg och Segesten (2010) att 
kroppen är en subjektiv erfarenhet av en ”levd” varelse som är fylld av minnen, känslor och 
visdom vilket är både meningsbärande och meningsskapande. Familjer kan uppleva chock, 
frustration, maktlöshet och förnekande. En god palliativ vård är därför viktig för både barnet 
och föräldrarna. En vård där sjuksköterskan skänker barn och familjer empati, säkerhet, modet 
att våga stanna kvar och vara lyhörd. 
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött patienter i olika åldersgrupper vars 
sjukdomsförlopp har övergått till den palliativa fasen. Under dessa känslomässiga situationer 
har vi märkt både bristande och stödjande processer i den palliativa vården. Därför har vi valt 
att i denna examinationsuppgift belysa föräldrarnas betydelsefulla behov när deras barn vårdas 
palliativt. 
 
BAKGRUND 

Palliativ vård 
Med palliativ vård menas att en sjukdom inte längre svarar på behandling eller inte går att 
botas (Socialstyrelsen 2006, s. 7). Enligt socialstyrelsen är syftet med palliativ vård i livets 
slutskede är att lindra lidande genom att smärtlindra symtom samt främja livskvaliteten så gott 
det går. Målet är att personen under sin sista livstid ska kunna leva ett så aktivt liv som 
möjligt. Den palliativa vården är likvärdig för alla patienter oavsett ålder. Omhändertagandet i 
den palliativa vården skall inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda andra 
insatser såsom integration av psykologiskt, andligt/existentiellt och socialt stöd 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 28-30). Både patienten och närstående bör erbjudas psykosocialt 
stöd i samband med symtomlindrandet (WHO, 2015). Fridegren och Lyckander (2001, s.9) 
påpekar att den viktigaste rollen för en vårdare är inte att fokusera på att förlänga livet, utan 
att försöka uppfylla patientens kroppsliga och sociala behov. Vidare förklarar Fridegren och 
Lyckander vidare att psykiska besvär såsom rädsla, oro samt existentiella frågor som dyker 
upp inför döden är också viktiga aspekter att iaktta som vårdare. Erlandsson (2015) skriver att 
patienten skall ses utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att använda insatser som 
främjar patientens önskemål och behov. Vidare förklarar Erlandsson (2015) att ett 
helhetsperspektiv har en central betydelse i mötet med patienter som vårdas palliativt. Enligt 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 119) har närstående en viktig roll i vårdandet särskilt när det 
gäller barn och äldre med långvariga sjukdomstillstånd och i livets slutskede. Birkler (2007, 
s.122) påtalar att ett helhetsperspektiv är att se människan som en odelbar och unik varelse i 
relation till sin kropp, historia, familj, behov och känslor. 
 
World Health Organisation (WHO, 1998a) definierar vissa principer som gäller för familjer 
med barn i den palliativa vården och andra pediatriska kroniska sjukdomar. Några principer är 
att palliativ vård är en viktig aspekt av den totala vården som inkluderar barnets ande, själ och 
kropp samt stöd till familjen. Palliativa vården börjar vid diagnosisteringen och fortsätter 
oavsett om barnet får behandling eller inte. Utvärderingen utgår från att lindra barnets fysiska, 
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sociala och psykiska besvär. Vården inkluderar som sagt hela familjen därför läggs stor vikt 
på familjen under den palliativa vården eftersom de utgör en viktig resurs för den sjuke.  
 

Familjens behov av stöd och information 
När en person blir svårt sjuk, speciellt om det är ett barn drabbas hela familjen. Det finns 
därför även stöd som närstående kan få under sjukdomsförloppet samt när barnet vårdas 
palliativt i form av psykologiska och kuratoriska samtalsstöd. Det finns ett palliativt team som 
bildats utifrån olika professionella yrkeskategorier för att på bästa sätt bemöta de behov som 
patienten och de närstående behöver. Föräldrar till barn som befinner sig i livets slutskede 
erbjuds också möjlighet att deras barn får den palliativa vården i hemmet (Kroon, 2012; 
Socialstyrelsen, 2013).  
 
Cullberg 2006, se Carlander (2011, ss. 16-20) skriver att ett svårt besked påverkar hela 
familjen och skapar en krissituation. När familjen befinner sig i en chockfas, som är en av 
fyra reaktionsfaser, förändras plötsligt hela deras tillvaro. Cullberg (2006, ss.16-20) menar att 
när det mottas ett svårt besked förändras livets förutsättningar på ett kort ögonblick, genom att 
det omkullkastas och påverkar hela människan kraftfullt. Människan kan reagera emotionellt 
eller som om inget har hänt. Med detta menas att människan kan till exempel göra saker som 
bestrider det svåra beskedet som togs emot. När människan har tagit till sig innehållet i 
beskedet reagerar hen med aggressivitet och ilska. Då påbörjar hen söka och samla in fakta 
från olika källor som exempelvis nätet. Efteråt sammanför människan informationen som 
fåtts, hörts av andra samt söktes själv.  Under reaktionsfasen försöker människan att leta efter 
motsägelser och handlingar för att protestera mot innehållet i det svåra beskedet som hen fått. 
Oftast lägger människan skulden på sig själv genom att söka olika sätt att försöka förändra det 
plågande beskedet (Cullberg 2006, se Carlander 2011, ss. 16-20). Wiklund (2003, s. 99) 
skriver om görandets nivå där människan har ett lidande som hen försöker att undvika 
samtidigt som hon förnekar det eller försöker bedöva smärtan och ångesten genom att 
försvara med motsägelser.  
 
Familjer som lever i sorg efter ett svårt besked hamnar ofta i en reaktionsfas där känslor av 
nedstämdhet och övergivenhet är dominerande. Under den svåra situationen kan 
familjemedlemmar erbjudas hjälp i form av professionellt stöd för att underlätta 
bearbetningen av sorgen. Stödet ger dessutom möjlighet att lära sig leva med de 
konsekvenserna som beskedet orsakar och för att kunna återvända till det vardagliga livet så 
gott det går. När familjen har lärt sig att leva med situationen och kunnat hantera sin 
förändrade vardag kallas detta för bearbetningsfas (Cullberg 2006, se Carlander 2011, ss. 16-
20).  
 

Föräldrarnas lidande 
När barnet vårdas palliativt förändras hela familjens situation och ett lidande kan uppstå 
(Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki 2005). Enligt Wiklund (2003, ss. 98-99) 
handlar lidandet om människans upplevelser av att vara avstängd från sig själv och sin värld. 
Dessutom kännetecknas lidande av upplevelser av att förlora kontrollen över sitt liv. Livet blir 
inte längre som förväntat, rädslan att inte kunna uppnå sina mål ökar. Vidare beskriver 
Wiklund (2003, ss. 101-102) att det finns tre olika lidandedefinitioner som uppstår under olika 
sammanhang. Dessa är; sjukdoms-, vård- och livslidande. Sjukdomslidandet uppstår när 
individen begränsas av exempelvis symtomen som sjukdomen för med sig. Kroon (2012) 
skriver om att föräldrarna till barn som vårdas palliativt upplever en intensiv sorg och 
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motstridiga känslor och fokuserar bara på att lindra barnets lidande. När det gäller 
vårdlidandet menar Wiklund (2003, s.104) att vårdlidande är relaterat till vården, när det 
exempelvis uppstår brister i en behandling, förmedling av information eller i en vårdrelation. I 
Aschenbrenner, Winters och Belknap (2012) beskriver föräldrarna att informationen inte var 
tillräcklig vilket har orsakat en upplevelse av bristande respekt för dem. Brist på information 
under den palliativa processen har framkallat ett livslidande hos föräldrarna utöver det 
lidandet orsakats av deras barns sjukdom. Föräldrarna menar att brist på information har 
lämnat många obesvarade frågor hos föräldrarna. Detta har i sin tur lett till att föräldrarnas 
behov och önskemål inte har uppfyllts. 
 

Föräldrarnas delaktighet 
Att vara engagerad och delaktig i barnets vårdprocess är en del av föräldrarnas roll till barn 
som vårdas palliativt (Monterosso & Kristjanson, 2008). Enligt Föräldrabalken (1949:381) 
har föräldrarna rätt att vara delaktiga i barnets omvårdnad och beslutstagande. I Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 118-119) betonas vikten av ett patientfokuserat vårdande, där vårdaren 
fokuserar på hela patientens omgivning som inkluderar föräldrar till barnet. När barnet vårdas 
palliativt påverkas hela familjens livsstil och föräldrarna känner sig helt ur balans samt 
avstängda från det sociala livet. Därför är det betydelsefullt för föräldrarna att anpassa sig till 
det nya sammanhanget och den nya rollen genom att vara delaktiga i barnets vårdprocess. 
 
Weinder, Cameron, Lee, McBride, Mathias och Byczkowski (2011) skriver i sin studie att 
delaktighet gynnar föräldrarnas maktkänsla, inflytande, hälsa samt välbefinnande. I den 
kvalitativa studien av Stevenson, Achille och Lugasi (2013) betonar föräldrarna vikten av 
respekt från vårdpersonal som yttrar sig när föräldrarna får möjlighet att vara delaktiga i 
beslut som rör barnets vårdprocess. Dessutom påpekar föräldrarna om betydelsen av 
kommunikation och tillräcklig med information för att kunna vara delaktiga och ta adekvata 
samt rätta beslut. Enligt svenskt lag (SFS 2014:821) har föräldrarna rätt att få information som 
rör sitt barn. Föräldrarna har därmed rätten att ta del av all information när barnet inte har 
möjlighet att göra det själv. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och föräldrar när barnet 
vårdas palliativt utgör stommen för en betydelsefull och stödjande vårdrelation. Det är genom 
kommunikationen familjen får stöd och information samt upplever känsla av sammanhang, 
delaktighet och tillit. En optimal relation mellan de inblandade där föräldrarna är engagerade i 
den palliativa vården bidrar till att minska oro och osäkerhet hos föräldrarna (Monteresso & 
Kristjanson, 2008). 
 

Sjuksköterskans roll 
I sjuksköterskans dagliga arbetsuppgifter ingår att främja patienternas känslor av hälsa, 
välbefinnande och existens. Detta nås genom att se på varje människa som en odelbar och 
unik individ. Människan består inte bara av en fysisk kropp, utan är en del av olika relationer i 
livet (Birkler 2007, s.122). Familjen är en viktig faktor som påverkar patienten och speciellt 
minderåriga barn. Barnets sjukdom drabbar inte bara barnet utan alla inblandade. Därför är 
sjuksköterskans förhållningssätt med att lindra lidande och främja hälsa bidragande till att 
skapa en värdig, ångestfri samt smärtfri avslutning på livet.   
 
Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod har sjuksköterskor fyra 
grundläggande huvudområden som är att förebygga sjukdom, återställa hälsa, att främja hälsa 
samt att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Syftet med sjuksköterskans 
förhållningssätt är att skapa en vårdande vårdrelation som präglas av uppmärksamhet, 

http://fönster/
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ömsesidighet samt respekt i mötet med patienter och deras närstående (Wiklund 2003, ss. 
156-157). Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) skriver att det är viktigt att vårdaren använder 
sig av sina kunskaper och erfarenheter för att skapa öppenhet och kontinuitet i mötet med 
patienten och patientens livsvärld samt är tillgänglig för dem.  
 
Sjuksköterskan har till ansvar att utnyttja både sin kompetens och att sätta sig in i patientens 
livsvärld för att kunna förstå patientens sjukdom. Detta syftar till att kunna stödja och stärka 
patienten under hälsoprocessens gång. För att detta skall kunna ske måste sjuksköterskan ha 
en stabil teoretisk grund, äga en adekvat kunskap om olika sjukdomar, ha förmåga att se varje 
patient som unik samt ha förståelse för hur sjukdomen påverkar patientens vardag. En 
sjuksköterska med stabil teoretisk grund har förmåga att se hela patientens situation i sin 
helhet och samtidigt underlätta för patienten att uppleva välbefinnande (Dahlberg & Segesten 
2010, s.127).  
 

Föräldrar i den palliativa vården 
I en studie av Stevenson, Achille och Lugasi (2013) betonar föräldrarna vikten av en 
kontinuerlig vårdrelation samt vikten av tillgänglighet i mötet mellan sjuksköterskor och 
föräldrar. Dessutom har föräldrarna i studien upplevt bristande respekt och uppmärksamhet 
från sjuksköterskor. I studien av Aschenbrenner, Winters och Belknap (2012) påpekar 
föräldrarna att sjuksköterskor fokuserar på den medicinska behandlingen av barnet istället för 
att bemöta barnets och familjens känslor samt erbjuda dem ett respektfullt möte. Detta har 
skapat känslor av maktlöshet, hopplöshet och ångest hos föräldrarna. Föräldrarna påpekar att 
det är betydelsefullt när sjuksköterskans vård grundar sig på att lindra lidandet, uppfylla 
föräldrarnas önskemål samt stödja dem i den palliativa processen. 
 
PROBLEMFORMULERING 
En av de viktigaste aspekterna av en god vård är att se människan bakom sin sjukdom. Inom 
den pediatriska palliativa vården läggs fokus på att barnet ska känna sig smärtfritt och ha ett 
värdigt avslut, därför är det viktigt att inte bara lägga fokus på barnet under processens gång. 
Föräldrar till barnet som vårdas palliativt lever i en obeskrivlig sorg under den komplexa 
situationen vilket kräver att sjuksköterskan har en helhetssyn på barnets livsvärld.  Detta 
innebär att inte glömma bort föräldrarna som är engagerade i processen eftersom detta kan ge 
upphov till en bristande vårdrelation mellan föräldrarna och sjuksköterskan. Föräldrar som 
lever i frustration och maktlöshet behöver ha stöd för att kunna hantera situationen. Det är 
därför viktigt att ta del av föräldrarnas erfarenheter och upplevelser. Hur känner föräldrarna 
att barnet är vårdat? Har de fått tillräckligt stöd och information av inblandade sjuksköterska?  
Känner föräldrarna sig trygga av att samarbeta med det palliativa teamet? Hur kan 
sjuksköterskan förbättra den palliativa vården genom vårdrelationen? Vad finns det för andra 
form av stöd föräldrarna behöver i detta skede? 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa vad som upplevs betydelsefullt för föräldrar till barn som vårdas palliativt.  
 
METOD 
Författarna har valt att genomföra en litteraturstudie för att få en bredare kunskap kring det 
valda området. Metoden var inspirerad av Axelssons analysmodell (2012). En litteraturstudie 
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enligt Axelsson (2012) innebär att av en mängd publicerade artiklar, söks ny kunskap som 
värderas och sammanställs på ett lämpligt sätt för att besvara syftet. Författarna har valt att 
använda sig av kvalitativa artiklars resultat eftersom resultaten ansågs vara mest anpassade för 
att besvara litteraturstudiens syfte. De utvalda artiklarna är etisk godkända. 
 

Datainsamling 
För datainsamlingen användes databaserna Cinahl och Pubmed, som är artikeldatabaser för 
bland annat omvårdnad och medicin. I början gjordes en pilotsökning med sökorden family, 
palliative care, pediatric och experience utan någon avgränsning vilket resulterade 91 artiklar. 
Sökningen innehöll många irrelevanta artiklar därför begränsades sökningen med 
inklusionskriterier. Inklusionskriterierna som utformade urvalet var att artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska, vara vetenskapliga, vara av kvalitativ analysmetod, vara publicerade från 
1995 och vara peer-reviewed. Sökverktyget Medical subject headings (“Swedish MeSH”) 
användes för att få fram MeSH-termer. Detta för att specificera de mest passande medicinska 
översättningsorden från svenska. De motsvarande översatta orden användes i Cinahl och 
PubMed databaser. För att hitta relevanta artiklar som svarade på syftet valdes sökorden 
palliative, children, parent experience, parent perspective, communikation, family, pediatric 
care, end of life, needs och support. Vid sökningen användes trunkering, som innebär att söka 
på ordets alla böjningsformer (Friberg 2006, s.58). Termen ”AND” användes och de mest 
framgångsrika kombinationerna redovisas i (Bilaga 1). För att inga relevanta artiklar skulle 
missas kombinerades ordet parent med antingen perspecitve eller experience i sökningen. 
Författarna läste igenom studiernas abstrakt och valde ut elva artiklar som motsvarade syftet.  
 

Data analys 
Analysen av de elva artiklarna gjordes enligt Axelssons analysmodell (2012, ss. 206-214). 
Analysmodellen syftade till att bilda en helhet för att sedan göra en sammanställning av 
artiklarna. Författarna skrev upp syftet synligt på ett papper för att fokusera på det under 
analysens gång. Var och en av artiklarna lästes noggrant för att få en blick över materialet 
som helhet. Därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval samt 
resultat. Sammanställningen fördes sedan över till en tabell som presenteras i bilaga 2. 
Författarna använde sig av olika markeringspennor med olika färger för att samla in 
meningsbärande begrepp från artiklarna. De olika artiklarna lästes dessutom flera gånger för 
en tydligare struktur över liknande innehåll från artiklarna. Färgkodningen underlättade att 
kunna se likheter och olikheter i de olika resultatområdena. Att kunna se begripligheten och 
trovärdigheten av det som hade samlats in var viktig, därför användes den typ av uppdelning. 
Efter uppdelningen valdes olika subteman som fördes ihop för utformning av huvudteman. 
Teman ändrades flera gånger under processens gång tills författarna fann tydligare och mer 
passande koppling mellan artiklarnas resultat och syftet. Utifrån detta valdes två huvudteman 
och fyra subteman som redovisas i resultatdelen. 
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RESULTAT 

Huvudteman Vikten av ett värdefullt 
möte 

Stöd från omgivning 

Subteman - Att uppleva 
kontinuitet i vården. 

- Betydelsen av 
kommunikation och 
ärlig information 

 

- Stöd från familj och 
vänner 

- Stöd från 
sjuksköterskan 

 

Vikten av ett värdefullt möte 
Att uppleva kontinuitet i vården 
I en kvalitativ studie av Heller och Solomon (2005) intervjuades 36 föräldrar till barn som 
vårdades palliativt på tre sjukhus per telefon. Föräldrarna betonade betydelsen av kontinuitet i 
vården. Att ha en och samma sjuksköterska engagerad under den palliativa vårdprocessen var 
viktig för att främja föräldrarnas välbefinnande och underlättade för dem att anpassa sig till 
den palliativa vårdsmiljön. Dessutom understödde denna form av kontinuitet känslan av 
trygghet och förtroende mellan föräldrar och sjuksköterska samt stärkte deras relation. 
Föräldrarna ansåg kontinuiteten som ett viktigt redskap för ett lättare utbyte av kunskap och 
information mellan dem och sjuksköterskor, exempelvis när de tog emot svåra besked. 
Föräldrarna menade att det var enklare att ta emot de svåra beskeden från en som familjen 
byggde en förtroendefull relation med (Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen, 2002; 
Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki 2005; Monterosso & Kristjanson, 2008)  
 
Föräldrarna upplevde brist på kontinuiteten när de fick träffa en ny sjuksköterska som inte 
hade varit med tidigare under vårdtiden. Detta försvårade för föräldrarna möjligheten att 
öppna sig och bygga tillit i vårdrelationen (Contro et al. 2002; Robert, Zhukovsky, Mauricio, 
Gilmore, Morrison & Palos, 2012). 
 
Föräldrarna beskrev att det var betydelsefullt att ha en kontinuerlig och förtroendefull relation 
med sjuksköterskan. Exempelvis när föräldrarna inte behövde presentera sig själva och sina 
barn vid varje möte med en ny sjuksköterska, gynnades deras känsla av bekräftelse och kände 
sig därför omhändertagna. Föräldrarna värderade sjuksköterskan som visade respekt, empati 
samt medkänslighet. En väl fungerande vårdrelation utmärktes av sjuksköterskan som 
bekräftade föräldrarna i varje möte. Att bli bekräftad innebar att föräldrarnas oro och förslag 
kring barnets tillstånd beaktades. Vissa föräldrar berättade att vårdrelationen ibland ansågs 
vara otillräcklig eftersom dem kände sig isolerade och ensamma trots den fysiska relationen 
till sjuksköterskan (Contro et al. 2002; Heller & Solomon 2005; James & Johnson 1997; 
Monterosso & Kristjanson, 2008; Robert et al. 2012). 
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Betydelsen av kommunikation och ärlig information 
Föräldrarna uttryckte att det var viktigt med god kommunikation under den palliativa vården.  
Föräldrarna upplevde att den palliativa processen var skrämmande, därför betonade 
föräldrarna vikten av en stödjande, ärlig och öppen kommunikation med den inblandade 
sjuksköterskan. Dessutom var det viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan visade medkänsla 
och omsorg i kommunikationen. Genom en god kommunikation gynnades föräldrarnas 
förtroende för sjuksköterskan (Monterosso, Kristjanson, Aoun & Phillips, 2007; Monterosso 
& Kristjanson, 2008; Robert et al. 2012). 
 
I en kvalitativ studie av Monterosso och Kristjanson (2008)  intervjuades 12 föräldrar till åtta 
barn med cancer. Studien påvisade att föräldrarna tyckte att en rak och ärlig kommunikation 
var av stor vikt. Föräldrarna uppskattade realistisk och tydlig information gällande diagnos, 
symtom och förändringar för att undvika falska förhoppningar. Detta gjorde att föräldrarna 
var välinformerade kring barnets aktuella prognos. Föräldrarna kände sig bättre förberedda att 
kunna bemöta påfrestande besked när den korrekta informationen var given. Den ärliga 
informationen visade sig minska föräldrarnas känslor av stress, oro och ångest (Monterosso & 
Kristjanson, 2008; Robert et al. 2012; Weinder, Cameron, Lee, McBride, Mathias & 
Byczkowski, 2011).  
 
Föräldrarna uppskattade när sjuksköterskan gav information som var anpassad till deras nivå. 
Till exempel genom att använda ett individuellt anpassat språk för att kunna förståmedicinska 
termer. Föräldrarna uppskattade sjuksköterskan som tog hänsyn till deras situation och gav 
dem information i rätt tid. Detta tycktes underlätta för föräldrarna att ta emot information, 
vilket ökade deras förutsättning att våga ta rätt beslut i olika situationer. Föräldrarna upplevde 
dessutom att de kunde fråga sjuksköterskan obehindrat om egna funderingar. I en kvalitativ 
studie av Contro et al. (2002) menade föräldrarna som hade ett annat modersmålspråk som 
sjuksköterskan att kommunikationen var bristande dem emellan. Att föräldrarna inte förstod 
språket gjorde att de inte fick tillräcklig och viktig information och de kände sig därmed 
förvirrade (Brooten, Youngblut, Seagrave, Caicedo, Hawthorne, Hidalgo & Roche, 2012; 
Hopia et al. 2005; Gilmer, Foster, Bell, Mulder & Carter, 2013; Monterosso & Kristjanson, 
2008; Wediner et al. 2011). 
 
Det var av stor betydelse för föräldrarna att vara delaktiga i barnets omvårdnad när det fanns 
möjligheter. Delaktigheten stärkte föräldrarnas känsla av trygghet samt underlättade för dem 
att kunna bevara deras roll som förälder. Föräldrarnas delaktighet i barnets omvårdnad 
innefattade till exempel blöjbyte, duschning, matning och påklädning. Det var viktigt för 
föräldrarna att delta i olika beslut som rörde barnet. Det innefattade välinformerade föräldrar 
som deltog i olika beslut. Föräldrarna värderade delaktighet för att den ökade deras möjlighet 
att fokusera på sin roll som föräldrar samt tillbringa så lång tid som möjligt med barnet 
(Brooten, Youngblut, Seagrave, Caicedo, Hawthorne, Hidalgo & Roche, 2012; Contro et al. 
2002; Gilmer et al. 2013; Monterosso & Kristjanson, 2008; Montersosso et al. 2007; Weidner 
et al. 2011). 
 
I de kvalitativa studierna av Hopia et al. (2005) och James och Johnson (1997) uttryckte 
föräldrarna oron över att kunna ta hand om barnet. Föräldrarna menade att de saknade 
kunskap och erfarenhet av att ta hand om ett barn som vårdades palliativt. Därför belyste 
föräldrarna vikten av att sjuksköterskor tog reda på deras behov och önskemål. Att vara sedd 
och bekräftad stärkte föräldrarnas roll och självförtroende. Föräldrarna betonade vikten av att 
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vara delaktiga i den palliativa processen samt vikten av att sjusköterskorna respekterade deras 
maktposition som föräldrar. För föräldrarna innebar även maktpositionen att fatta beslut samt 
tala för barnet när det behövdes. Föräldrarna som fick vara enagerad i den palliativa processen 
i ett tidigt skede fick bättre möjlighet att påverka och styra sitt eget liv (Weidner et al. 2011). 
 
Föräldrarna talade om att det var meningsfullt att få stöd, vägledning, respekt och tillräckligt 
med tid innan de fick bestämma över något kring vårdsprocessen. Att få positiv återkoppling 
och uppmuntran från sjuksköterskor underlättade för föräldrarna lärandet av nya kunskaper 
och förstärkte deras delaktighet. Föräldrarna uppgav att delaktigheten i vården gjorde att de 
lättare kunde hantera sina negativa känslor och upplevde mindre påfrestning (Hopia et al. 
2005; James & Johnson 1997; Weidner et al. 2011). 
 

Stöd från omgivning 
Stöd från familj och vänner 
Föräldrarna belyste vikten av stöd från familj och vänner under tiden barnet vårdades 
palliativt. Föräldrarna uppskattade familj och vänners närvaro både på sjukhus och i hemmet. 
Föräldrarna talade om att detta stöd gav dem större möjligheter att kunna vårda sitt barn i 
hemmet. Föräldrarna hade flera ansvarsområden som att sköta hemmet, arbeta, samt ta hand 
om syskon.  När familj och vänner fanns tillhands fick föräldrarna ha mer kontroll över sin 
vardag samt uppnå balans i livet. Till exempel hjälpte familj och vänner föräldrarna att ta 
hand om syskonen till barnet som vårdades palliativt. Detta ansågs underlätta för föräldrarna 
att kunna lösa flera problem samtidigt. Föräldrarna nämnde att familj och vänners stöd var av 
stor betydelse för dem för att ”släppa taget” och gå från ”att göra saker’’ till att istället bevara 
saker de redan hade. Exempelvis att älska, att finnas och att trösta i barnets sista vårdtid. 
Dessutom upplevde föräldrarna att familj och vänner var viktiga med att finnas till vid 
föräldrarna under deras sorg (James & Johnson 1997; Monterosso & Kristjanson 2008). 
 

Stöd från sjuksköterskan 
Föräldrarna uttryckte att det var uppskattad att kunna prata med någon om barnets tillstånd 
och bearbeta de känslomässiga upplevelserna de hade. Det var betydelsefullt för föräldrarna 
att sjuksköterskan fanns tillgänglig, satte sig ner, lyssnade och inte bara delade mediciner och 
skriftlig information. Föräldrarna uppskattade när de fick möjligheten att kunna diskutera med 
sjuksköterskan och när hon stannade upp och lyssnade på deras berättelser. Det var därför 
viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan lyssnade på deras berättelser så att sjuksköterskan 
kunde få en helhetsbild av familjens livssituation. Det visade sig kunna underlätta för 
föräldrarna att kunna få sina behov uppfyllda efter deras önskemål. Föräldrarna menade att 
när sjuksköterskan kände till deras livsstil och historia fick de bekräftelse på att de var sedda 
och därmed orkade hantera den svåra situationen de befann sig i. Dessutom gav detta 
föräldrarna en känsla av att orka klara av situationen under den palliativa vården av deras barn 
(Adams, Green, Towe & Huett, 2013; Gilmer et al. 2013; Hopia et al. 2005; Monterosso & 
Kristjanson, 2008). 
 
I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer av Brooten, Youngblut, Seagrave, 
Caicedo, Hawthorne, Hidalgo och Roche (2012) intervjuades 63 föräldrar till barn som 
vårades palliativt på sjukhuset. I studien talade en av föräldrarna om stödet de fick av 
sjuksköterskan som befann sig nära familjen samt tröstade dem genom att alltid påminna om 
det positiva de gjorde. Det var viktigt för föräldrarna när sjuksköterskan lyfte upp deras 
positiva handlingar vilket gynnade dem till att vara delaktiga i barnets vård. 
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Föräldrarna uppskattade stödet från den erfarna sjuksköterskan som delade med sig av sina 
kunskaper. Exempelvis när föräldrarna behövde stöd i hur de skulle uttrycka sig i diskussioner 
med deras barn angående barnets tillstånd och prognos.  Detta gjorde att föräldrarna kände sig 
modigare i att kunna tala med sina barn om situationen. Detta ansågs även ge föräldrarna 
modet att tala med sina barn om döden. För vissa föräldrar var det viktigt att nämna döden för 
att bevara kontroll över situationen, planera begravning och uppfylla barnets önskemål (Hopia 
et al. 2005; Robert et al. 2012). 
 
Under vissa situationer upplevde föräldrarna en brist i mötet med sjuksköterskan. Det var då 
föräldrarna inte kände sig uppmärksammade och upplevde däremot ensamhet. Därför 
föredrog föräldrarna sjuksköterskan som befann sig ofta nära familjen och gav dem frekventa 
råd. Detta visade sig hjälpa föräldrarna att klara av den svåra situationen (Heller & Solomon, 
2005; Monterosso & Kristjanson, 2008; Weidner et al. 2011). 
 
Sjuksköterskans öppenhet och tillgänglighet för familjen var betydelsefull eftersom det 
gynnade en trygghet i vårdrelationen. Den nära relationen ökade känslan av tillit och 
förtroende till sjuksköterskan. Föräldrarna upplevde att sjuksköterskan hade benägenhet att tro 
på att tysta föräldrar alltid var nöjda. Det var därför viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan 
tog en aktiv roll, etablerade en god vårdrelation till familjen och följde alltid upp deras 
funderingar kring situationen. När sjuksköterskan tog på sig ansvaret och bildade en öppen 
vårdrelation kunde föräldrar bevara en trygg relation som underlättade för dem att ibland ge 
över ansvaret. Detta skedde exempelvis när föräldrarna inte begrep hur utmattade och 
irriterade de var under sjukhusvistelsen. Då kunde sjuksköterskan som var uppmärksam på 
föräldrarnas behov uppmana dem att gå hem och vila. Detta gynnande dessutom en stödjande 
miljö under den palliativa processen där sjuksköterskan förstod föräldrarnas skuldkänslor, 
beteende, sorg, tårar, glädje och skratt. Föräldrarna upplevde att en sådan stödjande miljö var 
betydelsefull för att hjälpa familjen att hantera de negativa känslorna och komma över den 
pressande situationen. (Heller & Solomon 2005; Hopia et al. 2005; Robert et al. 2012). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
I detta examensarbete valdes en litteraturstudie av olika uppsatsmodeller. Detta för att den 
tycktes ge mest kunskap från flera studier gjorda inom det valda området. Att använda 
databaserna Cinahl och Pubmed tycktes vara en styrka för examensarbete eftersom de 
behandlar artiklar inom vård och medicin. Däremot kan det vara en svaghet att inte ha använt 
andra databaser i litteratursökandet eftersom andra relevanta artiklar kan ha missats. Men 
eftersom författarna till examensarbetet känner sig bekväma och erfarna med att söka på 
databaserna Cinhal och Pubmed gjordes sökningen endast på dem. 
 
Enligt ”riktlinjer för examenarbete på kandidatnivå i huvudområdet vårdvetenskap” ska 
Axelssons (2012) modell användas i analyseringsarbete av utvalda artiklar. Att använda sig av 
denna modell hjälpte författarna till examensarbetet att kunna kategorisera resultaten i de 
olika artiklarna. I dataanalysen tyckte författarna till examensarbetet att användandet av de 
olika färger i sammanställning av data var en styrka samt underlättade valet av de delar i 
resultaten som svarade på syftet. Artiklar med kvalitativ ansats valdes eftersom de är baserade 
på deltagarnas subjektiva berättelser i beskrivande text vilket var också en styrka.  Enligt 
Friberg (2006, s.121) är målet med kvalitativa artiklar att lyfta fram patienternas 



   

 12 

förväntningar, upplevelser och erfarenheter. Det fanns vissa upplevelser som valdes bort 
eftersom de inte svarade på examensarbetets syfte. Valet att exkludera artiklar med kvantitativ 
data tycktes inte vara en svaghet eftersom det skulle vara svårt att beskriva föräldrarnas 
känslor och upplevelser med hjälp av enkäter. 
 
En av examensarbetets styrkor var sökverktyget “Swedish MeSH” som utnyttjades för att få 
passande vårdvetenskapliga termer. Utöver detta användes trunkeringstecknet för att få med 
olika ordböjningar. En annan styrka var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, detta 
för att författarna skulle förstå innehållet i artiklarna och för att hitta en så utbredd forskning 
som möjligt.  
 
I de inkluderade artiklarna intervjuades föräldrar i olika länder dels Australien, USA, Finland 
och Kanada. Detta tycktes vara en styrka för att få en bred uppfattning om det finns likheter 
och skillnader mellan föräldrarnas upplevelser i olika länder av vad som var betydelsefullt när 
deras barn vårdades palliativt. I majoriteten av studierna intervjuerades både mammor och 
pappor. Detta var också en styrka för resultatet eftersom båda föräldrarna kunde ha olika 
uppfattningar och upplevelser av situationen. Deltagarna i studierna hade olika kulturella 
bakgrund vilket var en styrka. Eftersom det visade sig att den kulturella bakgrunden inte ha 
någon betydelse i vad föräldrarna hade för behov under den palliativa vården. Detta avser 
författarna är av värde till examensarbetets trovärdighet.  
 
Syftet med examensarbetet var att belysa föräldrarnas upplevelser när deras barn vårdades i 
livets slutskede. Vissa intervjuer i de utvalda artiklarna genomfördes efter barnets död medan 
andra intervjuer genomfördes under pågående palliativ vård.  Författarna till examensarbetet 
anser att det kan finnas både styrkor och svagheter att inkludera artiklar där föräldrarna 
intervjuas under olika situationer. Föräldrarna som intervjuades under pågående palliativ vård 
var mer känslomässigt påverkade än andra föräldrar som intervjuades en tid efter barnets död.  
De först nämnda föräldrarna var mer stressade och fokuserade sig endast på det sjuka barnet. 
Under en sådan stressig situation kunde det vara möjligt att föräldrarna inte lade fokus på 
brister som uppstod under den palliativa vården och missade därför att ta upp det i resultatet. 
Medan upplevelser hos föräldrarna som intervjuades en tid efter barnets död kunde ha 
förändrats. Det som skulle vara viktigt under pågående palliativ vård kanske ansågs mindre 
viktigt efteråt.  
 

Resultatdiskussion 
Att vara sedd var en betydande faktor för en vårdrelation med god kvalité. Detta innebar att ha 
ett välfungerande möte mellan föräldrarna och sjuksköterskan, där föräldrarnas behov och 
önskemål beaktades. En välfungerande vårdrelation förutsatte olika faktorer som föräldrarna 
ansåg vara stödjande och tröstande när deras barn vårdades palliativt. Faktorerna som en 
kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterska under den palliativa processen, ärlig 
information samt en god kommunikation i mötet med föräldrarna minskade föräldrarnas oro 
och osäkerhet. Det var också viktigt för föräldrarna att kunna hålla en balans i livet trots de 
svårigheterna de bemötte under den palliativa vården av deras sjuka barn.  En sådan balans 
skulle aldrig nås utan stöd av sjuksköterskan, familj och vänner. Stödet fick föräldrarna att 
känna sig bekräftade och minskade även deras ensamhet vilket var viktig för att främja 
föräldrarnas känsla av välbefinnande (Heller & Solomon 2005; Hopia et al. 2005; Monterosso 
& Kristjanson 2008; Robert et al. 2012). 
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Alla faktorer som föräldrarna har belyst i resultatet anses vara viktiga när barnet vårdas 
palliativt. Däremot har författarna till examensarbetet valt att diskutera två faktorer ur det 
granskade resultatet vilka är kontinuitet och kommunikation. Detta eftersom föräldrarna har 
belyst faktorernas betydelse i flera av studierna. Dessutom tycker författarna till 
examensarbetet att dessa två faktorer samspelar med varandra samt utgör grunden för vård av 
god kvalité. Att ha en kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterska stärker vårdrelationen 
mellan föräldrarna och sjuksköterskan vilket i sin tur underlättar kommunikationen mellan 
dem.  Diskussionsfrågorna som kommer att lyftas upp här är hur en kontinuerlig kontakt med 
samma sjuksköterska samt en god kommunikation utgör hörnstenar för en välfungerande 
vårdrelation mellan föräldrarna och sjuksköterskan. 
 
Resultatet av de granskade artiklarna har visat att kontinuitet i vårdrelationen är en viktig 
faktor för föräldrarna när deras barn vårdas palliativt. I studien av Heller och Solomon (2005) 
har föräldrarna upplevt trygghet i vården vid närvarande av samma sjuksköterska i 
vårdprocessen.  Att ha en kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterska under hela 
processen visar sig stärka vårdrelationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna vilket är en av 
grunderna till en fungerande palliativ vårdprocess (Contro et al. 2002; Hopia et al. 2005, 
Monteroso & Kristjanson, 2008). I den kvalitativa studien av Contro och Sourkes (2012) 
belyser föräldrarna vikten av den kontinuerliga vårdrelationen i vårdprocessen. I studien 
uttrycker föräldrarna att kontinuiteten är att vara sedd i relationen. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan skapar följsamhet och öppenhet i vårdrelationen med föräldrarna. Däremot har 
föräldrarna i studien av Jackson, Stewart, O’Toole, Tokatlian, Enderby, Miller och Ashley 
(2007) påtalat att kontinuitet i vårdrelationen har varit bristande. Detta har skapat känslor av 
ångest och frustration hos dessa föräldrar. 
 
En stark vårdrelation förutsätter att föräldrarna har förtroende till vården given av 
sjuksköterskan. En kontinuerlig kontakt skapar tillit hos föräldrarna samt ger de modet att 
öppna sig och dela med sig en del av bördan. Dessutom underlättar kontinuitet uppföljningen 
av vårdprocessen vilket ökar föräldrarnas värdighet (Contro et al. 2002; Heller & Solomon 
2005; James & Johnson 1997; Monterosso & Kristjanson, 2008). Tan, Docherty, Barfield och 
Brandon (2012) skriver i sin studie att föräldrarna uppskattar kontinuitet i vården. Föräldrarna 
berättar att det har varit av stor hjälp att ha en sjuksköterska som har varit med från början och 
som följer upp situationen samt förstår deras känslor. För dem är det meningsfullt att bli 
bemött med respekt och empati. 
 
I studien av Heller och Solomon (2005) belyser föräldrarna vikten av kontinuitet i 
vårdrelationen med att gynna kommunikation och utbyte av information mellan föräldrarna 
och sjuksköterskan. Föräldrarna menar att det är genom den kontinuerliga kontakten deras 
sorg och behov blir bekräftade. Detta har ökat föräldrarnas förmåga att kunna ta emot svåra 
besked som rör deras barn. Dessutom har föräldrarna vågat diskutera tunga frågor såsom 
döden. Föräldrarna i den kvalitativa studien av Björk, Wiebe och Hallström (2005) berättar 
hur tungt det är att få ett svårt besked som gäller ens barn. Föräldrarna har upplevt att deras 
värld har rasat samman, att beskedet inte är riktigt och att de vill fly. Föräldrarna har känt sig 
hjälplösa och beroende av att få hjälp och stöd av sjuksköterskan. Det är därför av stor vikt att 
sjuksköterskan skapar en stödjande mellanmänsklig kontakt med föräldrarna där lidandet 
lindras och behoven tillfredsställs. Dahlberg och Segesten (2010, s. 184) betonar vikten av att 
sjuksköterskan använder sina kunskaper i att möta patientens individuella livsvärld. Det 
innebär att sjuksköterskan ska vara omtänksam, lyhörd och barmhärtig i mötet med 
föräldrarna för att öka deras känsla av trygghet i relationen.  
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Många föräldrar uppger att de har upplevt svårigheter med att diskutera döden med deras 
barn. Det visar även att föräldrarna kräver stöd och kunskap från sjuksköterskans sida för att 
förklara för barnet situationen och vad som ska hända härnäst. Det finns i tidigare forskning 
(Gaab, Owens & MacLeod, 2013) många föräldrar som undviker att tala om döden framför 
sina barn, detta för att skydda dem från de okända stigman, som de beskriver döden med. 
Föräldrarna som valde att tala om döden med deras barn uppger att de har fått stöd av 
sjuksköterskans kunskap och närvaro. Att sjuksköterskan är närvarande under hela processens 
gång har fått föräldrarna att våga tala om döden framför sina barn. 
 
Samverkan med samma sjuksköterska som känner till både barnet och föräldrarna är väldigt 
betydande särskilt under den palliativa fasen. Det är under den fasen föräldrarna är mest 
sårbara, maktlösa och är i stort behov av att dela med sig en del av den tunga bördan. 
Författarna till examensarbetet tycker att det är meningsfullt för föräldrarna att sjuksköterskan 
tillämpar kontinuitet i vården under liknande sorgfulla situationer. Dessutom anser författarna 
att det är av stor betydelse att beakta kontinuitet i vården som en central del av en fungerande 
vårdrelation, vilket i sin tur främjar hela vårdprocessen. Däremot har vissa föräldrar upplevt 
brist i kontinuitet vilket har skapat känslor av ångest och misstro i relationen. Därför är det 
viktigt att sjuksköterskan finns närvarande vid dessa föräldrar, följer upp deras situation samt 
bekräftar deras oro och ångest. Trygghet i vårdrelationen skapas genom sjuksköterskans 
följsamhet och uppmärksamhet av föräldrarnas behov.  
 
Den andra faktorn som författarna till examensarbetet har valt att diskutera är kommunikation. 
Författarna anser att kommunikationen är ett viktigt redskap för att förmedla känslor, 
upplevelser och tankar. Dessutom är kommunikationen en av de viktigaste faktorerna som 
visar sig brista i den palliativa vården. 
 
I flera av studierna har föräldrarna betonat vikten av en öppen kommunikation med en 
omsorgsfull sjuksköterska. En öppen och rak kommunikation visar sig minska föräldrarnas 
känslor av oro och ångest under den palliativa processen. Föräldrarna menar att 
kommunikationen bör innehålla ärlig, tydlig samt korrekt information kring barnets aktuella 
situation. Kommunikationen som är välanpassad efter föräldrarnas behov underlättar för 
föräldrarna att ta emot information samt ökar deras förståelse av barnets situation.  
(Monterosso & Kristjanson 2008; Monterosso et al. 2007; Robert et al. 2012; Weinder et al. 
2011).  
 
Föräldrarna i studierna av (Aschenbrenner, Winters & Belknap 2012; Widger & Wilkins 
2004) berättar att de inte alltid förstår riktigt vad sjuksköterskan har att förmedla. Detta skapar 
osäkerhet samt oro över det som ska hända med deras barn när det gäller prognosen. Den 
bristande kommunikationen har gjort att föräldrarnas behov inte tillfredsställs.  I den 
kvalitativa studien av Widger och Wilkins (2004) diskuteras händelser där falska 
förhoppningar hos föräldrarna har skapats kring barnets prognos på grund av bristande 
kommunikation. Föräldrarna betonar därför vikten av en ärlig och öppen kommunikation då 
den stärker vårdrelationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna. En kommunikation som 
grundas på öppenhet och ärlighet eftersträvas eftersom den visar sig även underlätta 
föräldrarnas förståelse samt deras beslutsfattande under den påfrestande situationen.  
 
Föräldrarna ska inte behöva anstränga sig för att få deras behov uppfyllda. Dessutom har 
föräldrarna rätt att få lämplig information med en anpassad kommunikation efter deras 
förståelse och språknivå. För att uppfylla föräldrarnas behov krävs det att sjuksköterskan 
möter dessa behov som unika samt anpassar sig till dem.  
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I kvalitativa studierna av Hopia et al. (2005) och James och Johnson (1997) betonar 
föräldrarna vikten av sjuksköterskans professionella roll under den palliativa processen. 
Föräldrarna nämner att sjuksköterskan spelar en viktig roll med att ge de rätt information samt 
öka deras kunskap. Detta för att behålla föräldrarna delaktiga i den palliativa processen och 
för att ha förståelse över barnets situation. I Lam, Chang och Morrissey (2006) framkommer 
att sjuksköterskan bör ta mer initiativ till att förmedla föräldrarna omgående kring 
förändringar i barnets behandling och sjukdomsförlopp. Eftersom föräldrarna lever under en 
pressad situation kräver de mer anpassad kommunikation och tydligare information, helst 
både skriftligt och muntligt för att bekräfta att föräldrarna har tagit emot de viktiga 
budskapen. Det visar även att föräldrarna som får anpassad och uppriktig kommunikation har 
lättare att uttrycka sig och diskutera med både barnet och sjuksköterskan. Detta har ökat 
föräldrarnas kunskap samt främjat deras känsla av trygghet. Wiklund (2010, s. 161) menar att 
sjuksköterskan fungerar som en trygg bas i en optimal och fungerande vårdrelation. Med detta 
menas att när sjuksköterskan gynnar en ärlig och öppen relation blir hon en bas att vända sig 
till som förälder när det behövs. Detta gynnar en trygghet i hela vårdprocessen och 
vårdrelationen. 
 
Kommunikation anses vara en förutsättning för en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och 
föräldrarna. Contro och Sourkis (2012) skriver att kvalitéten på den palliativa vården beror 
främst på hur nära vårdrelationen är. Nivån på vårdrelationen mellan föräldrarna och 
sjuksköterskan avgörs av bemötandet i vården. Enligt Wiklund (2010, s. 155) krävs det en 
ömsesidig tillit och respekt för en fungerande vårdrelation. Dessutom ökar vårdrelationen 
patientens och anhörigas möjlighet att kunna öppna sig och uttrycka sina behov och 
önskemål. Det krävs inga långa möten för att vårdrelationen ska vara vårdande och lindra 
lidandet. Dahlberg och Segesten (2010, s. 192) menar att några minuter kan vara tillräckliga 
för en vårdande vårdrelation där både patienten och anhöriga blir bekräftade. Det krävs att 
sjuksköterskan har ansvar för sina kunskaper och är medveten om att det ställs krav på hennes 
profession. Sjuksköterskan har till uppgift att stödja patienten och anhöriga genom att 
uppmärksamma deras behov.  Genom att använda sin kompetens och sina kunskaper skapa 
sjuksköterskan en förtroendefull, följsam och öppen vårdanderelation. Under den traumatiska 
situationen är och förblir sjuksköterskan den lilla gnistan i mörkret.  
 

SLUTSATSER 
Eftersom föräldrarna har en ansenlig roll i vården har de rätt att få sina behov uppfyllda och 
tillfredsställda. Detta examensarbete visar på hur viktigt det är med både kontinuerlig och 
välfungerande kommunikation när barnet vårdas palliativt. Författarna till detta 
examensarbete menar att sjuksköterskan bör förbättra och utveckla sin 
kommunikationsförmåga. Denna förmåga förbättras när mer forskning kring ämnet blir 
aktuell. I det vårdande mötet bör sjuksköterskan visa empati och lyssna till patienten och 
deras närstående för att öka förståelsen mellan dem och grunda en ömsesidig vårdrelation. 
När det sjuka barnet övergår till palliativ vård förändras hela familjens liv. Därför är det 
viktigt för föräldrarna att få information och kunskap kring den palliativa processen för att 
kunna hantera situationen. Detta kräver en öppen och ärlig sjuksköterska som uppfyller 
föräldrarnas behov av kontinuitet och god kommunikation.  
 
Resultatet av detta examensarbete är troligtvis användbart i alla situationer speciellt i den 
palliativa vården eftersom både kommunikation och kontinuitet är två viktiga delar av en 
fungerande vårdrelation. Det krävs en vårdande vårdrelation som främjar hälsan och 
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välbefinnande samt lindrar lidandet. En vårdrelation som inte är vårdande ökar lidandet som 
leder till ohälsa.   
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Databas Avgränsningar  Sökord Antal träffar Inkluderade 
artiklar 

Cinahl 2000-2015 
Peer reviewed 

Palliativ 
AND 
Children  
AND 
Parent experience 

18 1 

Cinahl 2000-2015 
Engelska 

Palliativ 
AND 
Children  
AND 
Parent 
perspective 

7 2 

Cinahl 2000-2015 
Engelska 
Academic Journals 

Palliativ 
AND 
Children  
AND 
Parent  
AND 
Communication 

81 1 

Cinahl 2000-2015 
Engelska 
Peer- reviewed 
Academic journals 

Palliativ care 
AND 
Child 
AND 
Family 

93 1 

Pubmed 1997-2015 
Peer-reviewed 

Palliative Care 
AND 
Needs 
AND 
Parents 
AND 
Pediatric 

78 1 

Cinahl  2000-2015 
Peer-reviewed 
Engelska 
Kvalitative 

Pediatric 
AND 
End of life 
AND 
Family 
AND 
Support 
AND 

35 5 
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Bilaga 2 
 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och 
Urval 

Resultat 

Författare 
Adams, G., Green, A., Towe, 
S. & Huett, A. 
Årtal 
2013 
Titel 
Bereaved Caregivers as 
Educators in Pediatric 
Palliative Care: 
Their Experiences and Impact 
Tidskrift 
Journal of Palliative Medicine. 

Syftet med 
studien var att 
studera vilka 
betydelsefulla 
förväntningar 
och utmaningar 
sörjande 
föräldrar hade 
under den 
pediatriska 
palliativa 
vården. 

En 
kvalitativ 
studie. 
Intervjuer 
med 10 
föräldrar till 
barn i livets 
slutskede 
samt 11 
sjukvårdspe
rsonal inom 
den 
pediatriska 
palliativa 
vården. 

Resultaten belyser sörjande 
föräldrars upplevelse av 
stöd, vikten av delaktighet i 
vården, vikten av utbildning 
och information för både 
föräldrar och 
sjukvårdspersonal samt 
behovet av stöd för att 
kunna hantera situationens 
påfrestningar.  

Författare 
Brooten, D., Youngblut, J. M., 
Seagrave, L., Caicedo, C., 
Hawthorne, D., Hidalgo, I. & 
Roche, R. 
Årtal 
2012 
Titel 
Parent’s Perceptions of Health 
Care Providers Actions Around 
Child ICU Death: What 
Helped, What Did Not. 
Tidskrift 
American Journal of Hospice 
& Palliative Medicine 
 

Syftet är att 
beskriva 
föräldrarnas 
upplevelse av 
vårdgivarens 
stöd och ifall det 
hjälpte eller inte 
under barnets 
palliativa vård 
på en 
intensivvårdsavd
elning. 
  

Kvalitativ 
studie. 
Semistruktu
rerade 
intervjuer 
med 63 
föräldrar. 

Resultatet tyder på att 
föräldrarna uppskattade 
begripliga förklaringar, 
tålamod, medkänsla, och 
omtänksamhet av 
vårdgivaren. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare 
Contro, N., Larson, 
J., Scofield, S., 
Sourkes, B. & 
Cohen, H. 
Årtal 
2002 
Titel 
Family Perspectives 
on the Quality of 
Pediatric Palliative 
Care 
Tidskrift 
Journal of Palliative 
Medicine 
  

Syftet med studien är 
att klargöra 
föräldrarnas 
erfarenheter av stöd 
under den palliativa 
vården av deras barn. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 68 
föräldrar. 

Föräldrar har 
identifierat flera 
områden där stöd var 
otillfredsställande. 
Områden som 
föräldrarna belyser i 
resultat är deras 
delaktighet i vården, 
hur sjuksköterskor 
lämnar svåra besked, 
föräldrarnas känsla 
av att vara övergivna, 
kontinuitet, och 
vården i hemmet. 

Författare 
Gilmer, M. J., Foster, 
T. L., Bell, C. J., 
Mulder, J. & Carter, 
B. S. 
Årtal 
2013 
Titel 
Parental Perceptions 
of Care of Children 
at End of Life. 
Tidskrift 
American Journal of 
Hospice 
& Palliative 
Medicine 

Syftet av denna 
studie är att beskriva 
föräldrarnas 
uppfattningar av 
stödet de fick under 
den pediatriska 
palliativa vården. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 15 
föräldrar för barn i 
livets slutskede. 

Resultatet betonar 
vikten av en nära 
relation mellan 
föräldrarna och 
vårdpersonal. En 
nära relation skapar 
förtroende och 
stödjer föräldrarna 
med att hantera den 
svåra situationen. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare: 
Heller, K.S. & 
Solomon, M. Z. 
Årtal 
2005 
Titel 
Continuity of Care 
and Caring: What 
Matters 
to Parents of 
Children with 
Life-Threatening 
Conditions 
Tidskrift 
Journal of Pediatric 
Nursing 

Syftet med studien är 
belysa föräldrarnas 
stora behov under det 
palliativa skedet och 
vad de tycker är mest 
betydelsefullt med 
hjälp av 
vårdpersonalen. 

En kvalitativ studie. 
Intervjuer per telefon 
med 36 föräldrar till 
barn som vårdades 
palliativt vid tre 
sjukhus. 
  

Föräldrar uttycker 
deras behov av att ha 
kontinuitet i vården 
under det palliativa 
skedet. För dessa 
föräldrar minskar 
kontinuiteten känslor 
av ångest, oro, 
förvirring, samt ökar 
förtroende och 
trygghet. 

Författare 
Hopia, H., 
Tomlinson, P. S., 
Paavilainen, E. & 
Åstedt-Kurki P. 
Årtal 
2005 
Titel 
Child in hospital: 
family experiences 
and expectations of 
how nurses 
can promote family 
health 
Tidskrift 
Journal of Clinical 
Nursing 

Syftet är att utifrån 
familjernas 
upplevelser belysa 
hur vårdpersonal kan 
vara tillgång till hjälp 
och stöd under 
barnets 
sjukhusvistelse. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 29 
familjer till döende 
barn. 

Studiens resultat 
belyser vilka behov 
föräldrarna tycker är 
viktiga att vidtas 
under den palliativa 
vården av deras barn. 
Detta för att kunna 
främja familjens 
hälsa och 
välbefinnande. 
Föräldrarna upplevde 
stöd när 
sjuksköterskor 
förstärkte deras 
föräldraskap, delade 
med dem den 
emotionella bördan, 
stödjade med att 
hantera deras 
vardagliga 
påfrestningar samt 
skapade en trygg 
vårdrelation. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare 
James, L. & Johnson, 
B. 
Årtal 
1997 
Titel 
The Needs of Parents 
of Pediatric 
Oncology 
Patients During the 
Palliative Care Phase 
Tidskrift 
Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 

Syftet med studien är 
att identifiera 
föräldrarnas 
stödjande behov när 
deras barn var 
döende. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 12 
föräldrar till 8 barn 
med cancer. 

I studiens resultat 
identifierades tre 
huvud stödjande 
behov. Första 
behovet är att få 
behålla en normal 
familj liv, det andra 
är behov av omsorg 
och relation med 
vårdpersonalen, det 
tredje är vikten av att 
behålla föräldraskap 
till sitt döende barn. 
  

Författare 
Monterosso, L. & 
Kristjanson, L. J. 
Årtal 
2008 
Titel 
Supportive and 
palliative care needs 
of families of 
children who die 
from cancer: an 
Australian study 
Tidskrift 
Palliative Medicine 

Syftet med studien är 
att få feedback från 
föräldrar till barn 
som fick palliativ 
vård under cancerns 
slutskede. Samt ta 
del av deras 
upplevelser och 
erfarenheter av den 
palliativa vården. 

Kvalitativ studie. 
Djupa intervjuer med 
24 familjer till barn 
som fick palliativ 
vård mellan februari 
2003 och mars 2005. 

Resultaten beskriver 
olika former av 
betydelsefulla behov 
som föräldrarna hade 
under den senaste 
tiden för barnet 
vårdades palliativt. 
Föräldrar belyser 
vikten av en ärlig 
kommunikation, 
delaktighet, 
kontinuitet samt 
professionalitet. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare 
Monterosso, L., 
Kristjanson, L. J., 
Aoun, S. & Phillips, M. 
B. 
Årtal 
2007 
Titel 
Supportive and 
palliative care needs of 
families of 
children with life-
threatening illnesses in 
Western 
Australia: evidence to 
guide the development 
of a 
palliative care service 
Tidskrift 
Palliative Medicine 

Syftet är att få 
feedback från 
familjer med barn 
som får palliativ 
och stödjande vård 
både på sjukhus 
och i kommunen. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 134 
föräldrar mellan 
2003 och 2005. 

Föräldrar i denna 
studie uttrycker 
behov av tydlig 
information, behov 
av ett ekonomiskt 
stöd, att få stöd av 
utbildade personal 
under det palliativa 
skedet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Författare 
Robert, R., Zhukovsky, 
D. S., Mauricio, R., 
Gilmore, K. 
Morrison, S. & 
Guadalupe, P. R. 
Årtal 
2012 
Titel 
Bereaved Parents' 
Perspectives on 
Pediatric 
Palliative Care 
Tidskrift 
Journal of Social Work 
in End-of-Life & 
Palliative Care 
 

Syftet är att belysa 
stödjande behov 
och upplevelser av 
föräldrar vars barn 
har vårdats på en 
Nationell Cancer 
Institut. Forskarna 
var intresserade av 
vad som var 
stödjande för dessa 
föräldrar och vilka 
rekommendationer 
de har för en bättre 
palliativ vård för 
barn. 

En kvalitativ studie. 
Gruppintervju med 
14 föräldrar mellan 
2008 och 2009. 

Resultaten belyser 
fyra huvud stödjande 
behov som 
föräldrarna har. Det 
första är behov av 
bättre kvalitet på 
vården, det andra är 
det emotionella 
stödet, det tredje 
behovet är stödjande 
kommunikation, och 
det fjärde är det 
sociala stödet. 
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Författare 
Weidner, N. J., 
Cameron, M., Lee, 
R. C., McBride, J., 
Mathias E. J. & 
Byczkowski, T. L. 
Årtal 
2011 
Titel 
End-of-life care for 
the dying child: what 
matters most to 
parents? 
Tidskrift 
Journal of Palliative 
Care 
  

Syftet är att 
identifiera och 
definiera det som 
ansågs vara mest 
viktigt under den 
pediatriska palliativa 
vården. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med 29 
föräldrar per telefon 
och personliga 
möten. 

Föräldrarna 
identifierade fyra 
betydelsefulla behov 
och dessa är; behovet 
av att känna sig 
respekterad av 
vårdpersonalen, 
vikten av en ärlig 
kommunikation, 
behovet av tillgång 
till olika resurser 
inom vården samt 
behovet av att få stöd 
i de olika 
beslutsfattande under 
den pediatriska 
palliativa vården. 
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