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Examensarbetet

Institution: VHB
Utbildning: Sjuksköterskeutbildning
Nivå: Kandidat
Examensarbetsnummer: K201591
Handledare: Katarina Karlsson
Språk: Svenska
Svensk titel: Föräldrarnas upplevelser när deras barn vårdas palliativt
Svenska nyckelord: Föräldrars upplevelser, pediatrik, palliativ vård, barn och stöd
Sammanfattning på svenska: 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.
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