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Sammanfattning    

 

Bakgrund: Specialistsjuksköterskans uppgifter på en barnintensivvårdsavdelning 

(BIVA) är att vårda barn och det innefattar även att vårda barn i livets slutskede. Av de 

barn som vårdas på en barnintensivavdelning avlider cirka två procent. Att vårda barn 

och familjen i en situation där fortsatt vård och överlevnad för barnet är utsiktslöst är en 

tung och ansvarsfull uppgift. Syfte: Studiens syfte var att belysa specialistsjuksköterskors 

upplevelser av att ha vårdat ett barn vid livets slutskede på en BIVA. Metod: Som 

datasamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med sju specialistutbildade 

sjuksköterskor. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide bestående av en 

huvudfråga och därefter följdfrågor. Data bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys 

med en beskrivande ansats. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier och tio 

subkategorier. De tre kategorierna var följande: Att känna sig trygg och erfaren i att vårda 

ett döende barn, familjen i fokus samt upplevelsen av stöd och strategier i det komplexa 

vårdandet. Diskussion: Trots att upplevelsen av att vårda barn i livets slut är en tung och 

känslomässig uppgift ansåg samtliga informanter det som en ansvarsfull och positiv 

uppgift där de kunde göra föräldrarnas sista stund med sina barn till ett fint och ljust 

minne.  

 

Abstract 

 
One of the caring tasks that specialist nurses, working in the (PICU) perform, and have 

to face in the daily profession is to care for children who are facing the end of life in 

Sweden. Approximately two percent of all the children being cared for in the PICU dies. 

To care for children and their families when further treatment is futile is a heavy 

surrounding life and death. The goal of this study was to investigate the experiences of 

specialist nurses caring for children at the end of life. Qualitative content analyze were 

used as a method. Seven semi-structured interviews, with a descriptive approach, were 

transcribed to condensed meanings. Finally, the meaning was coded into ten 



subcategories within three main categories. Conclusion of this study indicated that 

pediatric intensive care nurses indicated their work heavy emotionally. The nurses play a 

vital role to the family´s final time whit their children. It is in the hands of the nurses to 

support and make the final time as valuable and beautiful as possible for the family.  

 

Keywords: Pediatric care units, nurses, and death, psychological, coping, family-

centered care, nursing, end of life care. 
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INLEDNING 

Barn som vårdas på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) är svårt kritiskt sjuka eller 

skadade. Att alla barn inte överlever är en verklighet för specialistsjuksköterskor som 

arbetar på en BIVA och de har till uppgift att vårda barn i livets slutskede. Det är ett 

känslosamt vårdande där hela familjen är involverade och fler än patienten måste tas 

hänsyn till. Tidigare forskning visar att specialistsjuksköterskor är medvetna om att vård 

i livets slutskede är en del av det dagliga arbetet men upplevelsen av att vårda barn i livets 

slutskede innebär ändå känslomässiga svårigheter (Mitchell & Dale 2015 s. 376). Vi valde 

att fördjupa oss i ämnet då vi båda kommer att arbeta på en BIVA som 

intensivvårdssjuksköterskor.   

 

BAKGRUND 

I avsnittet bakgrund beskrivs fakta omkring barnintensivvård och dess verksamhet och en 

kort beskrivning av fysiologin sett ur ett barn-och intensivvårdsperspektiv. Vidare 

beskrivs begreppen familjecentrerad vård till barn, palliativ vård och begreppet lidande. 

Avslutningsvis presenteras en kort sammanställning om tidigare forskning omkring 

ämnet vård i livets slut inom barnintensivvård ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Intensivvårdsavdelningar för barn, BIVA 

På en BIVA i Sverige vårdas barn upp till 16 års ålder. De nya riktlinjerna, som utkom 

2016-01-01, från Svenska Intensivvårds Registret (SIR) gällande vårdtyper anger att 

BIVA är för barn mellan 0-15 år och från 16 år och uppåt är det intensivvårdsavdelning 

(IVA) för vuxna som är aktuell.  

 

Anledningen till att barn vårdas på BIVA är ofta att de har respiratoriska svårigheter, är 

svårt skadade eller har organsvikt. Av de barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning i 

Sverige är det ca 44 % som vårdas på en BIVA. Det är låg dödlighet för barn på 

intensivvårdsavdelningar i hela landet på 2.1% (SFBABI, Svensk Förening för 

Barnanestesi och Barnintensivvård). Statistiken visar att det finns en ökad risk för död 

om barnet vårdas mer än en gång på BIVA samt om vårdtiden överstiger mer än ett dygn. 

Enligt Moloney-Harmon (2013 s. 111) skiljer sig barns vitalparametrar mot vuxna. Barn 

har snabbare andningsfrekvens och puls och blodtrycket är lägre hos barn än hos vuxna. 

Dock bör alla vitalparametrar ses i ett sammanhang och i trender och inte analyseras var 

och en för sig. Vidare förklarar Moloney-Harmon (2013 s. 112) att blodtrycket hos barn 

är den sista parametern som faller i ett kritiskt tillstånd.  

 

Det finns fyra BIVA i Sverige, Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala. I Göteborg och 

Lund finns hjärtcentrum för barn. Personalen på en BIVA består av sjuksköterskor, läkare 

och undersköterskor/barnskötare. Sjuksköterskor måste genomgått specialist-utbildning 

med inriktning barn, - intensivvård, - eller anestesiutbildning för att arbeta på BIVA 

(SFBABI, Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård). När ett barn blir 

kritiskt sjukt placeras de oftast på BIVA för att få vårdande behandling. Ibland är dock 

denna behandling utsiktslös för fortsatt liv vilket leder till att pågående behandlingen 

avvecklas och vård i livets slutskede påbörjas. Det är specialistsjuksköterskans uppgift 
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att vårda barnet i livets slutskede när livsuppehållande åtgärder inte längre räcker till och 

hela familjen blir delaktig i processen.  

Vård av barn i livets slut 

När döden är oundviklig övergår vården från att vara kurativ till att bli palliativ med 

symtomlindring som främsta inriktning. Målet med vården är att lindra lidande ur ett 

helhetsperspektiv av patienten där existentiellt, socialt och psykologiskt stöd ingår 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2002). Döden ses som en naturlig del i den palliativa 

vården där högsta möjliga livskvalitet och välbefinnande skall uppnås så långt det är 

möjligt för patienten. Med detta menas symptomlindring mot smärta, illamående och 

lidande. Enligt socialstyrelsen (SOU 2001: 6) består den palliativa fasen av två delar, en 

tidig och en sen fas. I den tidiga fasen är oftast diagnosen ställd och tiden obestämd. Den 

kan pågå i flera år där behandlingar fortfarande kan var livsförlängande. När den sena 

fasen av den palliativa vården inträder, den så kallade brytpunkten förväntas döden 

inträda inom dagar till veckor. I den palliativa vården ingår även brytpunktsamtalen med 

patienten och dess anhöriga. Brytpunktssamtalet ska föras när botande och/eller 

livsförlängande behandling inte längre är möjlig. Syftet med samtalet är att vården 

därefter ska kunna tillgodose patientens vilja och önskemål sista tiden i livet så långt det 

är möjligt. Efter ett brytpunktssamtal ändras vårdens inriktning till endast 

symptomlindring, där varken livsförlängande eller livsförkortande behandling är aktuell. 

Ibland kan det enligt Socialstyrelsen (2013) behövas flera brytpunktssamtal. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definition av palliativ vård av barn är att 

tyngdpunkten i vårdandet av barnet är en helhetsvård av kropp, själ och ande. Stöd och 

support till barnets familj är en central del. Vård i livets slut av barn bedrivs på sjukhus 

eller i det egna hemmet med utgångspunkt vad som är bästa alternativet för det 

enskilda barnet. Multidisciplinär vård där gräns för samarbete överskrids mellan olika 

vårdgivare är optimalt för god omvårdnad av vård i livet slut enligt 

(Världshälsoorganisationen 2015). När beslut tas att inleda vård i livet slutskede är det 

oftast efter att barnet har varit svårt sjukt en längre tid eller att livsuppehållande 

åtgärder har förlängt livet (Matthews, Gambles, Ellershaw, Brook, Williams, Hodgson 

et al. 2006 ss, 18-19).  

 

I Storbritannien har det utvecklats ett standarddokument gällande vård i livets slutskede 

för barn. Dokumentets uppgift är att upprätta en enhetlig syn och att ge lika vård för barn 

i livets slutskede oavsett var barnet vårdas. Men också att ge personal vägledning både 

innan, under och efter vården fortsätter Matthews et al. (2006 ss.19-20). Det krävs stor 

kunskap hos vårdpersonalen som vårdar ett barn i livets slutskede hur de ska 

kommunicera med barnet då det har mindre verbal förmåga och har ett annat sätt att 

uttrycka sig på beroende på ålder (Papadatuo 1997 ss. 578-579). När det gäller närstående 

till barn är de mer involverade i den direkta vården än närstående till vuxna. Sorgen är 

också mer komplicerad och intensiv bland närstående och vårdpersonal när ett barn 

avlider.  
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Vårdteoretiska utgångspunkter  

 

Familjecentrerad omvårdnad inom barnintensivvård  

 

Föräldrar som har sitt barn på en intensivvårdsavdelning påvisar ofta traumatiska stress 

symtom. Dock hävdar Mortensen, Olesen och Simonsen (2015 s. 496) att tillämpning av 

familjecentrerad vård medför att dessa symtom minskar. Familjecentrerad vård på en 

intensivvårdsavdelning i livets slutskede för ett barn kräver god kommunikation med 

familjen och öppna frågor som ”Vad kan jag göra för er i den här stunden”? (Mullen, 

Reynolds & Larson 2015 s. 48). När barnet avlidit är det av stor vikt att sjuksköterskan 

är lyhörd för familjens önskningar och behov i omvårdnaden av det döda barnet. 

Lyhördhet kan enligt Mullen et al. (2015 s. 50) innebära utrymme för religiösa ceremonier 

såsom sjunga, be, sörja, tvätta eller klä barnet på ett visst sätt. Familjen ska få den tid som 

behövs med barnet och få möjlighet att vara ensamma men ändå veta att sjuksköterskan 

finns till hands.  

 

I en retrospektiv studie av Foster, Whitehead och Maypee (2015 s. 51) genomförd inom 

barnintensivvård- kontext visade resultatet att familjen och vårdpersonalens upplevelse 

av familjecentrerad omvårdnad och behov kunde delas in i två stadier. Det första stadiet 

visar det akuta behovet de första 24 timmarna från ankomst till barnintensiven och 

därefter de sekundära behoven, som följer efter första dygnet. De primära 

omvårdnadsbehoven var enligt Foster, Whitehead och Maypee (2015 s. 51) föräldrarnas 

närvaro, vårdpersonalens kompetens, uppriktighet och förtroende. De sekundära behoven 

bestod i, förutom de primära, även av psykologiska och emotionella behov. Detta 

förklarades som en positiv relation till vårdpersonalen och som underlättade möjligheten 

att sova hos sina sjuka barn. Det gav också garanti för bästa möjliga vård och 

bekvämligheter till barnet (Foster et al. 2015, s. 51). I en studie gjord av Muscara, 

McCarthy, Woolf, Hearps, Burke och Andersson (2015 s. 559) på ett barnsjukhus i 

Australien visade resultatet vikten av att vårdpersonal är medvetna om föräldrarnas 

psykologiska reaktioner. Oro och ängslan var den övergripande känslan hos föräldrarna 

oavsett barnens medicinska problem. Psykologiska reaktioner hos föräldrarna som inte 

fångades upp av vårdpersonal tenderade att bli mer allvarliga och rent av bestående. 

Genom att skapa en lugn och tillitsfull miljö på en BIVA, där sjuksköterskan fungerar 

som en länk till barnet, underlättades familjens möjligheter att närma sig sitt barn och 

knyta känslomässiga band även om miljön var skrämmande (Mattson, Arman, Castren & 

Forsner, 2013 s. 341). Att familjeanpassa intensivvårdsmiljön så familjen kan vårda sitt 

barn på ett säkert och tryggt sätt var viktigt då föräldrarna upplevde en känsla av distans 

när deras barn vårdades på barnintensiven. Vidare påpekar Mattsson et al. (2013 s. 342) 

att föräldrarna ansåg det ytterst viktigt att vårdpersonalen tillfredsställde barnets behov ur 

ett holistiskt perspektiv, detta kunde ses när sjuksköterskorna och läkare strävade efter att 

lära känna barnet ytterligare och gjorde något extra. Detta upplevde föräldrarna 

tillfredställande i form av lindrat lidande.   
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Lidandebegreppet  

 

Sjuksköterskan möter i sin profession dagligen patienters lidande och det är en 

grundläggande uppgift att lindra lidandet hos patienten (Eriksson 1994 s. 11). Dock är 

lidandet en del av livet, att vara människa är att lida någon gång. Enligt Ericsson (1994 

ss. 82-84) delas lidandet in i tre olika områden, sjukdomslidandet, vårdlidandet och 

livslidandet. Dessa tre områden har inte alltid tydliga gränser och kan ibland gå in i 

varandra och gestaltas i patientens lidande. Sjukdomslidandet är det kroppsliga lidandet 

och den fysiska smärtan som sjukdomen orsakar ska lindras så långt det är möjligt. 

Sjukdomslidande kan även innebära andlig och själsligt lidande när patienten känner 

skam, skuld eller förnedring i relation till sin sjukdom eller behandling. Detta uppstår då 

vårdpersonal har ett avståndstagande förhållningssätt gentemot patienten. 

Sjukdomslidandet, skuld och skamkänsla gränsar till nästa område av lidandet som 

Eriksson (1994 ss. 86-87) benämner som vårdlidandet. Vårdlidandet beskrivs som en 

kränkning av patienten, avsaknad eller utebliven vård och maktutövande. Det sistnämnda 

innebär att frånta patienten sitt värde genom att förbise individens behov och att 

nonchalera patientens integritet. Att bekräfta patienten är ett sätt för vårdpersonalen att 

lindra lidandet. Patienten ska inte kränkas, inte sakna den vård som behövs och känna sig 

värdig.  

 

På BIVA är det vårdpersonalens uppgift att vara lyhörd för patientens och familjens behov 

och önskningar. På det viset kan vårdpersonalen lindra lidandet och undvika kränkning 

av patienten och familjen. Livslidandet är det sista området och beskriver när individens 

livssituation plötsligt förändras såsom vid sjukdom eller avsaknad av hälsa. När livet 

plötsligt berövas och vetskapen att tiden är utmätt och döden är oundviklig orsakas stort 

lidande hos patienten. Livslidandet är ett hot mot individens existens menar Eriksson 

(1994 s. 93). För att kunna uthärda och genomleva lidandet är det sociala sammanhanget 

med andra individer av stor vikt. Enligt Arman och Rehnsfeldt (2012 ss. 102-103) ger 

lidandet upphov till kärlek på så sätt att när en människa lider leder detta till en vilja hos 

andra individer att ge kärlek och omsorg. Människor är rustade med en naturlig känsla att 

känna och hjälpa andra.  

 

Tidigare forskning inom vård av barn i livets slutskede  

 

I en studie av Cook, Mott, Lawrence, Jablonski, Grady, Norton, Liner, Cioffi, Hickey, 

Reidy och Connor, (2012 ss. 17-19) framkom det att fotografier på barnet, innan det blev 

sjukt, var ett sätt att finna copingstrategier för en del sjuksköterskor. De använde sig av 

fotot på barnet som ett verktyg för att hantera situationen och minnas hur barnet såg ut 

innan det blev sjukt. Detta gjorde att de såg individen framför sig och inte bara ett döende 

barn. Samtliga sjuksköterskor i studien fann stöd hos sina kolleger som varit med om 

samma situation att vårda ett barn i livet slutskede. Det fanns team som inkluderade 

läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och koordinatorer och som gav utbildning i vård i 

livets slutskede. Detta underlättade för personal och familjens diskussioner kring döden. 

Cook et al. (2012 ss. 18-19) poängterar även att erfarenhet spelade roll bland 
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sjuksköterskornas förmåga att hantera sin situation. Yngre sjuksköterskor hade större 

behov av att ventilera och gå igenom ett dödsfall fler gånger än erfarna sjuksköterskor.   

 

Lee och Dupree (2008 s. 988) beskriver i en intervjustudie sjuksköterskornas sorg som 

den främsta känslan när de vårdade ett barn i livet slutskede, inte bara sorgen över ett 

döende barn utan även den bevittnade sorgen hos barnens familjer. Sorgen sågs som ett 

medmänskligt tecken och en nödvändighet för att kunna knyta an till patienten och 

familjemedlemmarna. Lee och Dupree (2008 s. 988) beskriver att sjuksköterskorna 

viktigaste strategier var att ge stöd åt varandra i arbetsteamet, både att få stöd och ge stöd 

för optimal vård av barnet och familjen. Sjuksköterskor i en studie gjord av Mitchell & 

Dale (2015 s. 376) visade på känslomässiga svårigheter i att bevittna döden men uttryckte 

även att det var oundviklig, de var tvungna att acceptera döden som ett faktum och arbeta 

med den. ”But now I have to be this brave person and it´s very… very difficult”. Yam, 

Rossiter och Cheung (2001 s. 654) beskriver i sin studie sjuksköterskors ambivalenta 

känslor, frustration och en känsla av maktlöshet när de vårdar barn i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna kände frustration över att behöva utföra vissa procedurer efter 

läkarordination som kunde ha inverkan på barnets välbefinnande och även svårigheter att 

hantera brytpunkten från kurativ vård till palliativ vård. För att hantera situationen, för 

sin egen del, behövde sjuksköterskorna distansera sig från det döende barnets familj (Yam 

et al. 2001 s. 654)  

 

PROBLEMFORMULERING 

När det inte längre finns någon behandling för ett svårt sjukt eller skadat barn och beslut 

tas om att livsuppehållande åtgärder skall avslutas är det en svår situation för samtliga 

inblandade. Att vårda ett barn i livets slutskede är en svår uppgift och ställer stora krav 

och kunskaper på specialistsjuksköterskan. Hur hanterar sjuksköterskan sina egna känslor 

och hur kan kraft hämtas för att klara av en sådan komplex situation på BIVA? Vilka 

möjligheter till stöd finns för specialistsjuksköterskor inom BIVA? Hur upplever 

sjuksköterskan vårdandet när vård i livets slutskede är beslutat? Hur är det att möta och 

stödja barnets familj? Vilken del i vårdandet har familjen?  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa specialistsjuksköterskors upplevelser av att ha vårdat ett barn vid 

livets slutskede på en BIVA.  

 

METOD 

Design  

Examensarbetet har en kvalitativ ansats. Syftet med kvalitativ ansats är menar Malterud 

(2009 s. 32) att ny information ska bidra till utveckling av nya teoretiska modeller och 

nya begrepp. Kvalitativa tillvägagångssätt lämpar sig även bra när interaktion mellan 

individer skall undersökas. För att fånga upplevelser av att vårda ett barn i livets slutskede 

användes i detta examensarbete semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

vilka analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Granheheim och Lundmans 

(2004). Semistrukturerade intervjuer är enligt Polit och Beck (2012 s.537) där några få 
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huvudfrågor används och där informanten ges möjlighet att berätta fritt utifrån dessa 

frågor. Den egna förförståelsen utgörs enligt Malterud (2009 s. 45) av den kunskap, 

arbetslivserfarenheter och tankar som forskarna har med sig in i den empiriska studien. 

Förförståelsen är en viktig igångsättare och motivation för empiriska studier men kan 

även vara ett hinder för att på ett öppet sätt bearbeta/analysera nytt material. En 

medvetenhet och analys av den egna förförståelsen inom forskningsämnet och vad som 

kan förväntas uppkomma kan bidra till att undvika att viktig information inte går förlorad. 

Malterud (2009 s. 46) uppger att ju mer ny information som uppkommer ur ett empiriskt 

material desto bättre har forskarna lyckats med att vara medvetna om sin egen 

förförståelse på ett korrekt sätt. Det har eftersträvats ett opartiskt förhållningssätt i 

intervjuerna för att undvika påverkan av den egna förförståelsen. Det fick vid 

återkommande gånger påminnas om att bevara en öppenhet under hela intervjuprocessen 

och i analysen. Det är oundvikligt att bortse ifrån att vi har en förförståelse inom ämnet 

eftersom vi båda är yrkesverksamma sjuksköterskor och en av oss har tidigare arbetat på 

BIVA som undersköterska. Malterud (2009 s. 45) beskriver att desto mer förvånade 

författarna blir desto mer öppenhet inför ny kunskap kan utvinnas ur studien.  

 

För att fånga upplevelser av att vårda barn i livets slutskede användes semistrukturerade 

intervjuer med kvalitativ innehållsanalys som bandades med diktafon och mobiltelefon. 

Med kvalitativ innehålls analys som metod studeras nyanser och företeelser i personers 

subjektiva upplevelser samt erfarenheter utifrån individens egen livsvärld. Därför kan en 

persons verklighet tolkas på olika sätt. Den kvalitativa metoden lämpar sig väl när frågor 

som; ” hur är din upplevelse av…”? ”vad betyder”..? ska besvaras menar Malterud (2009 

s. 32). 

Urval 

Urvalet bestod av åtta specialistutbildade sjuksköterskor omfattande både män och 

kvinnor med en majoritet av kvinnor. Inklusionkriterier var att informanterna skulle vara 

specialistutbildade sjuksköterskor och ha vårdat ett barn i livets slutskede på en BIVA. 

En deltagare hade vårdat ett barn i livets slutskede men inte på en BIVA och föll därmed 

bort ur datainsamlingen. Antal år i erfarenhet var av mindre betydelse då det var värdefullt 

att få olika tidsperspektiv på upplevelsen. Åldern bland sjuksköterskorna på BIVA 

sträckte sig från 31- 49 år. 

Datainsamling  

E: post skickades till vårdenhetschef samt verksamhetschefen om studiens syfte och med 

en förfrågan om tillåtelse att få utföra intervjuer på avdelningen (Bilaga 1). Efter 

godkännande av verksamhetschefen och vårdenhetschef kontaktades instruktörerna på 

BIVA för ytterligare vägledning om hur informanterna skulle kontaktas och informeras 

angående studien. Inbjudan skickades ut till samtliga 40 specialistsjuksköterskor på 

BIVA med information om studiens syfte, metod och om förfrågan av att delta i studien. 

Då svarsantalet var lågt fick vi ytterligare hjälp från sektionsledare att få kontakt med 

ytterligare informanter, vilket gav ett positivt resultat. 

 

Intervjuerna utfördes enligt rekommendationer från Polit och Beck (2012 s. 542) i ett 

avsatt och enskilt rum på avdelningen för att vi skulle förbli ostörda och inte avbrutna. 

Det var en god idé att ta fem minuter och bekanta sig med informanten för att få en så 

avslappnad intervju som möjligt. Intervjuerna varade mellan 17-45 minuter och utfördes 
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i december månad 2015. Varje intervju inleddes med huvudfrågan att beskriva en 

personlig upplevelse och erfarenheter av att ha vårdat ett barn i livets slutskede fram till 

dödsfallet. Därefter fortskred intervjuerna beroende på informanternas svar och stöd av 

intervjuguide. Vid samtliga intervjuer ställdes en avslutande fråga ” Är det något mer som 

du vill berätta angående dina upplevelser ”? För att säkerställa frågornas tillförlitlighet 

för studiens syfte genomfördes en pilotintervju där materialet sedermera inkluderades 

bland övriga data. Enligt Nyberg och Tidström (2012 s. 130) kan en pilotundersökning 

dessutom säkerställa att intervjupersonerna uppfattar frågorna på ett korrekt och 

ändamålsenligt sätt och att utrustningen fungerar. Efter genomförd pilotstudie där 

diktafon och en mobiltelefon användes som ”back-up” visade det sig att diktafonen var 

obrukbar på grund av för dålig ljudkvalitet.  

Dataanalys  

Analysmetoden som användes utgick ifrån Granheheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. När samtliga intervjuer transkriberats 

genomlyssnades de flertalet gånger för att få ett helhetsintryck. Meningsbärande enheter 

märktes ut med understrykningspenna, var en för sig, för att sedan jämföras och uppnå 

konsensus. Graneheim och Lundman (2004 s. 106) förklarar meningsbärande enheter som 

sammanställning av meningar och utryck av ord som kan kategoriseras i ett gemensamt 

innehåll som är relaterat till undersökningens syfte. Innehållsanalysen utgick 

huvudsakligen utifrån det manifesta i intervjumaterialet vilket enligt Granheheim och 

Lundman (2004 s. 106) innebär att det som verkligen sägs och är synligt i 

intervjumaterialet. Efter att vi hade identifierat meningsbärande enheter kondenserades 

dessa utan att innebörd förlorades. De kondenserade meningarna kodades i olika färger 

och bildade subkategorier. Slutligen samlades underkategorier in i tre grupper med 

liknande innebörd. För dessa tre grupper formulerades en kategori som sedan valts ut att 

bli resultatets bärande resultat (Tabell 1.). Under hela processen från meningsbärande 

enheter till val av subkategorier och kategorier gick vi ständigt tillbaka till det 

ursprungliga intervjumaterialet för att förvissa sig om helheten. Slutligen formulerades 

kategorier och subkategorier och analyserades utifrån det manifesta innehållet. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering  Kod  Subkategori  Kategori  

 

Jag får en erfarenhet 

varje gång jag har 

varit med om det 

som gör att jag blir 

trygg. 

 

 

Erfarenheten 

gör att man blir 

trygg 

 

Erfarenhet 

ger trygghet 

 

Tryggt med 

erfarenhet 

 

Att känna 

sig trygg 

och erfaren i 

att vårda ett 

döende barn 

 

Ge föräldrarna 

styrka att hantera en 

sådan situation och 

hjälpa sitt barn. 

 

 

Ge familjen 

styrka att hjälpa 

sitt barn 

 

Vårdar 

familjen  

 

Lyhörd för 

familjen 

Vårda med 

familjen 

som helhet 

 



 8 

Etiska överväganden  

Studien uppfyllde Vetenskapsrådets (2014) fyra grundläggande forskningsetiska 

principer innehållande information- samtycke- konfidentialitet- och nyttjandekravet. 

Dessa krav är till för att skydda intervjupersonerna i samband med forskning. 

Samtliga informanter signerade ett dokument där de gav sitt informerade samtycke att 

delta. Detta gavs efter att information om studiens syfte, (Bilaga 2) också getts muntligt. 

Dokumentet innehöll även information om sekretess, konfidentialitetskrav angående 

studien och att all information förstörs när examensarbetet är examinerat och godkänt. 

Informanterna fick upplysning om att alla intervjuer är avidentifierade och att personer 

känns endast igen av författarna genom kodning enligt rekommendationer från 

Helsingforsdeklarationen (2013) gällande sekretesshanteringen. I informationsbrevet 

framgick tydligt att medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas utan 

förklaring.  

 

RESULTAT 

I resultatet ingick data från sju specialistsjuksköterskor med varierande erfarenheter av 

att ha vårdat barn i livets slutskede. Tio subkategorier och tre kategorier (Tabell 2.) 

identifierades.  

 

Tabell 2. Resultatet visat i subkategorier och. kategorier 

Subkategorier  Kategorier  
 

 Viktigt att få visa sina känslor 

 Tryggt med erfarenhet 

 Diagnosen styr upplevelsen 

 En känsla av stolthet 

 

 

Att känna sig trygg och erfaren i att vårda 

ett döende barn 

 

 

 Lyhördhet inför familjen 

 Att ge ett fint minne 

 Svårt att inte känna familjen 

 

 

Vårda med familjen som helhet 

 

 Kolleger som stöd och trygghet 

 Stöd, inte alltid en självklarhet 

 Strategier för att hantera 

stressfyllda och känslomässigt 

situationer. 

 

 

Upplevelsen av stöd och strategier i det 

komplexa vårdandet 

 

Att känna sig trygg och erfaren i att vårda ett döende barn  

Denna kategori beskriver innehållet i upplevelsen av att vårda ett barn i livets slutskede 

i form av erfarenhet och känslomässiga upplevelser.  
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Viktigt att få visa sina känslor  

Det framkom att de flesta informanterna upplevde varierande känslor från gång till gång 

när det vårdat ett barn i livets slutskede. En av anledningarna var beroende på barnets 

ålder och de flesta upplevde att det var lättare att vårda ett mindre barn som ännu inte 

hade börjat få någon uppfattning om livet mot en tonåring som hunnit ta del av livet. Det 

var också en klar skillnad i känsloupplevelsen om barnet hade vårdat en längre tid innan 

beslutet togs att avsluta livsuppehållande behandling då en relation hade hunnits skapa 

till barnet. Det som var lika för alla informanterna var att det upplevde större 

känslomässigt engagemang vid vårdandet av ett barn i livets slutskede.  

 

”Det är svårt att veta innan hur man reagerar, så är det över huvud taget det behöver 

inte bara vara dödsfall det är svårt att veta i vilka situationer man blir påverkad av 

tycker jag. Det som påverkar mig ena gången är inte alls säkert att det är det som 

påverkar mig andra gången.” 

 

En informant tyckte att processen fram till beslut om att avsluta alla livsuppehållande 

åtgärder var svårast känslomässigt. Samma informant talade om det svåra med vetskapen 

om den dåliga prognosen för överlevnad hos barnet och samtidigt inge hopp hos 

föräldrarna. Informanten uttryckte det viktigt att ge hopp så länge inget var sagt till 

föräldrarna att vården var ”utsiktslös”.  Det var lättare efteråt då föräldrarna hade fått 

informationen att deras barn inte skulle klara sig och nytt fokus om att göra det så fint 

som möjligt uppstår. Skillnader i påfrestningar omkring dödsfallet var att om ett barn 

plötsligt dött av en olycka, som kunde ha undvikits, så fanns en större påverkan 

känslomässigt på informanterna. De som själva hade barn i samma ålder som barnet de 

vårdade upplevde det mer svårt att släppa den tunga känslan efter att barnet hade avlidit. 

En av informanterna påpekade när barn dör blir det liksom i fel ände av livet. 

 

”Den process som jag tycker är svårast är den processen fram dit…..när man bestämmer 

sig för att det blir palliativ vård för nu vårdar vi bara…liksom, här sätter vi inte in några 

mer insatser. Då blir känslorna lättare”. 

 

Upplevelsen efter att ett barn avlidet kunde vara dubbelt beroende på hur informanterna 

kände sig den dagen och hur deras eget privata liv såg ut just då. Flertalet uttryckte att de 

påverkades på olika sätt av att vårda det döende barnet beroende på var de själva befann 

sig i livet. Någon upplevde det till exempel mer påfrestande känslomässigt under sin egen 

graviditet. Det fanns de informanter som kände att det inte påverkade dem mycket att 

vårda barnet i livets slutskede utan att det var ett jobb som måste göras som när man 

vårdar ett annat barn. I situationer där ett barn som varit sjukt en lång tid kunde en känsla 

vara att det var skönt för barnet att det slapp lida mer och detta gjorde att sorgen blev 

lättare att bära. En informant uttryckte att först efter ett dödsfall kunde egna känslor kring 

situationen bearbetas. Någon upplevde att det aldrig gick att sluta känna för då går det 

inte längre att göra ett bra jobb. Det framgick att sjuksköterskorna var medvetna om att 

för att klara av att arbeta på en BIVA så krävdes att tid att vänja sig att så ser arbetet ut. 

En informant upplevde det jobbigt om barnet avled på en dag hen var ledig och det inte 

gick att vara med och sätta punkt.  

 

”Det kommer att gå bort när jag står hemma och borstar tänder. Man vill vara med till 

slutet på något sätt för att avsluta sina egna känslor.” 
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Det som uppkom som en av de svåraste situationerna för de flesta var när de vårdade ett 

barn i livets slutskede och samtidigt var tvungna att vårda ett annat barn samtidigt eller 

alldeles efter att barnet hade avlidit. De talade om att de då kände att de inte gjorde ett 

tillräckligt bra arbete då de inte hade tillräckligt med energi över. Sjuksköterskorna kände 

sig trötta efter att ha vårdat barnet in till livets slut. Det framkom i intervjuerna att 

avdelningen försökte så långt det var möjligt att teamet som hade varit med om ett avslut 

skulle ha möjlighet att återstoden av arbetspasset förbli patientfria om verksamheten tillät 

detta. 

 

”Samtidigt som jag tog hand om det här barnet som gick bort så ska man fortsätta att 

vårda det andra barnet på ett annat rum, det blir ju jättekonstigt.”  

Tryggt med erfarenhet  

En informant kände trygghet att veta att arbetet ger vård i ”yppersta världsklass” och all 

den vård som behövdes för att vårda barn i livets slut fanns att tillgå på avdelningen. Det 

var viktigt för känslan och upplevelsen bland flertalet av informanter att det inte behöva 

skicka patienterna vidare för ytterligare kvalificerad vård. De informanter som hade några 

års erfarenhet upplevde att det var lättare att hantera sina känslor och att det var sällan 

som de tog med sig känslorna hem. Varje tillfälle av vård i livets slut gav ytterligare 

erfarenhet och trygghet i sin roll som sjuksköterska.  

 

”Jag kan känna en viss värme och trygghet… att jag inte bara ser det som något hemskt 

och jobbigt utan faktiskt någonting som gör att jag växer som individ, som sjuksköterska” 

Diagnosen styr upplevelsen  

Barnets diagnos hade betydelse för om informanterna tyckte att det var lättare eller 

svårare att vårda barnet. Ett barn som var obotligt sjukt sedan födseln var lättare att vårda 

känslomässigt jämfört med ett barn som kom från sitt hem och som drabbats av olycka 

eller sjukdom. Även de barnen som varit svårt sjuka sedan födseln men ändå hunnit bli 

några år var lättare att vårda än de barnen som varit friska sedan tidigare.  

 

”När det är ett jättesjukt barn som har fötts med en kromosomavvikelse och är jättesvårt 

sjuk… så det går inte att rädda alla så det inte på samma sätt..den känslan är lite olika” 

 

När barnet hade insjuknat snabbt fanns det ingen tid för förberedelse eller trygghet i att 

informanterna kände föräldrarna sedan tidigare och det gav mindre trygghet. En del 

informanter upplevde också att det blev lättare att identifiera sig med familjen och det 

blev mer uppenbart att även deras barn kan bli drabbade.  

En känsla av stolthet  

En del informanter berättade att det gav dem en känsla av att känna sig viktig och att de 

gjorde något av största betydelse. Flera av informanterna berättade att de blev påverkade 

och att denna känsla kunde skapade en positiv känsla, att de gjorde något bra och viktigt.  

 

”bästa arbetspasset, kan man väl säga, bästa som jag personligen känt att jag gjort 

mest nytta” 
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Flertalet av informanterna upplevde att det arbete de utförde var ett av det viktigaste i 

deras vårdande och att de efteråt kunde känna att de varit en viktig del i ett meningsfullt 

sammanhang.  

 

”Övergripande känslan är att jag tycker det är ett fantastiskt jobb, jag är otroligt stolt 

över att få jobba med detta och det känns meningsfullt” 

 

Den känslan av stolthet som informanterna kände gjorde också att det blev lättare att 

förlika sig med dessa arbetsuppgifter och att det gav dem mer styrka till nästa gång.  

 

Vårda med familjen som helhet 

 

Informanterna beskriver i denna kategori vikten av att främja familjens delaktighet vid 

vård av barnet i livet slutskede. Lyhördhet hur familjen vill ha det den sista tiden med sitt 

barn är en av hörnstenarna men där det också kan finnas en form av osäkerhet när de inte 

känner familjen sedan tidigare. 

Att vara lyhörd  

Barnens familjer var det som gavs mest fokus. Det ansågs vara oerhört viktigt att vara 

lyhörd för familjen och att hela familjen var involverade och delaktiga i processen. Att ge 

familjen stöd var att göra den sista tiden de hade tillsammans med sitt barn till ett fint 

sista minne. Föräldrarna hade den viktigaste rollen i vården av deras barn och det ansågs 

mycket positivt att föräldrarna kunde vistas hos sitt barn dygnet runt om de ville. Det 

innebar alltid att sätta familjens känslor i första rummet och därmed lägga sina egna 

känslor åt sidan.  

 

”Jag vill att föräldrarna som jag ska stödja i det här inte ska känna att de ska behöva 

stötta mig. De behöver allt stöd de kan få i den här situationen där deras barn har dött. 

Å andra sidan kan det stödja dem också i att de känner att jag som person också har 

empati med dem. Det är en fin gräns där så man själv inte kan leva ut alla sina känslor 

så det blir en belastning för föräldrarna.”  

 

Det var viktigt att familjen hade fått god och korrekt information om vad som väntade när 

läkarna hade taget beslutat om att gå från kurativ vård till att vårda barnet i livets 

slutskede. En informant berättade om ett barn där tiden från att avsluta kurativ vård till 

dess att barnet avled bara tog några timmar och föräldrarna var inte på plats när barnet 

avled. Där hade informationen varit tydlig, föräldrarna hade förstått, de visste att barnet 

kunde avlida när de inte var på plats, detta gjorde att efter förloppet ändå blev bra. Att 

vara lyhörd inför familjen innebar att visa familjen respekt och att tänka på att familjen 

fick känna sig involverade under hela processen i vårdandet av sitt barn. Föräldrarna fick 

känna att de hade hand om sitt barn och kunde styra processen med 

specialistsjuksköterskan i bakgrunden. Respekt var något som vägde tungt bland 

informanterna, respekt för att den här familjen befinner sig i en stor kris och där 

sjuksköterskan finnas till hands för barnet och familjen.  

 

”Det är oerhört viktigt att man går in med ett öppet sinne och hör med de närstående hur 

de ser på situationen och hur de vill ha det i situationen. Hur de vill att det ska gå till……. 
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Och naturligtvis att man är helt säker på att de förstår hur vi måste jobba och hur de ska 

va.”  

 

Samarbete med familjen var också ett sätt informanterna ansåg var viktigt i vårdandet av 

barnet. Familjens roll är viktigt för både barnet och sjuksköterskorna och det är familjen 

som alltid är närvarande hos sitt barn. Samarbete kunde uppnås genom god 

kommunikation, att lyssna och vara lyhörd för hur familjen vill ha det. Lyhördhet innebar 

även en medvetenhet om att den egna förförståelsen eller fördomen om hur familjen ville 

att den sista tiden skulle se ut skulle läggas åt sidan. Det kunde innebära seder och bruk, 

som inte alltid är så självklart, ska kunna uppnås. Det kunde till exempel röra sig om att 

hitta en Imam som var från en speciell kyrka i rätt tid, helst inom tre dygn. En informant 

ansåg att med hjälp av sina erfarenheter, kunskaper och sin professionalitet kunde hjälpa 

föräldrarna genom deras kris och samtidigt se det som en intressant uppgift.  

 

”Man kan faktiskt se det här som en intressant och utmanande del i sjuksköterskearbetet 

att hjälpa föräldrarna igenom den här, familjen igenom den här krisen, eller genom den 

här hemska stunden……..Det har hjälpt mig att göra det mindre jobbigt. Jag kan hjälpa 

dem igenom det här, med mina kunskaper.” 

Att ge ett fint minne  

En utmaning för informanterna var att göra familjens värsta mardröm till ett ljust minne 

och de såg också detta som den viktigaste uppgiften att lyckas med. Då var det viktigt att 

känna in familjens vilja och att tillåta dem att få styra så mycket som möjligt. 

Informanterna talade om att föräldrarna fick ta hand om barnet själva så mycket som de 

själva önskade med vetskap om att sjuksköterskan alltid fanns till hands. En annan 

informant hade samma tanke att genom att vara lyhörd och ge stöd till familjen så kunde 

ett fint minne skapas i ett mörker. 

 

”För det mesta är det ju en väldigt fin upplevelse man har för att det är en…det är det 

sista de har kvar av här barnet i levande livet. Det är vår uppgift att ta hand om det och 

göra det här till något väldigt fint.”  

 

En informant poängterade att avdelningen hade som rutin att fotografera barnen med 

svartvita bilder och göra fot-och handavtryck för att skapa bästa minnen för familjen. En 

del familjemedlemmar avböjde detta initialt men informanten menade att då de gjorde 

detta som en rutin så kunde de familjer som först inte ville ha dessa minnen ångra sig i 

efterhand. En sjuksköterska poängterade att trots sina egna känslor så var det familjens 

minne som var det viktigaste och att det blev så fint som möjligt. Överlag ansåg 

informanterna att de tycktes sig lyckas med att göra hela processen till ett fint minne. Så 

länge som de ansåg att de gjort vad de kunnat för att familjen skulle få sina önskningar 

uppfyllda så kände de sig tillfreds med sitt arbete.  

Svårt att inte känna familjen  

I samtliga intervjuer framgick det att det var lättare att vårda ett barn i livets slutskede om 

man kände till familjen innan. Att påbörja ett arbetspasspass och ta över ett barn i livets 

slutskede som de aldrig träffat tidigare kändes frustrerande för flertalet av informanterna. 

När de inte kände till familjens behov och önskningar sedan tidigare försvårades deras 

arbete och gav upphov till frustration och otrygghet. 
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”Det kändes oerhört frustrerande att jag inte visste innan vad föräldrarna var någonstans 

i processen!”  

 

Informanterna upplevde att det var svårt att ”fånga upp” föräldrarna när man inte hade en 

tidigare relation och det upplevdes som mer stressande. Även kommunikationen 

upplevdes blir försämrad.  

 

Upplevelsen av stöd och strategier i det komplexa vårdandet  

 

Den sista kategorin beskriver kollegerna som ett viktigt stöd i det komplexa vårdandet av 

barnet. Informanterna har olika strategier för att ta hand om känslorna som uppkom efter 

att barnet avlidit. De upplevde att det var viktigt att försöka samlas efter varje dödsfall 

och gå igenom händelsen för att kunna gå vidare. 

Kolleger som stöd och trygghet  

Det framgick att samtliga informanter sökte stöd och trygghet bland kollegor och fann 

det nödvändigt för att hantera situationer. De upplevde en trygghet i att veta att de hade 

varandra att kunna reflektera tillsammans över hur det hade gått till och om de kunde ha 

gjort på ett annorlunda sätt. 

 

”Man ska ta hand om det med en gång om det bara är för att säga, det gick bra det här 

och det blev väl okey till slut ändå”? Då har man liksom…… gett sig själv och andra 

kolleger en möjlighet och reflektera.”  

 

Med trygghet poängterades vetskapen om att få stöd och bytas av inom arbetslaget ifall 

situationen upplevdes svårhanterlig. De flesta av de intervjuade sjuksköterskorna 

upplevde att det bästa var att samlas efter dödsfallet och prata igenom och samla nya 

krafter även om det bara handlande om en liten stund. 

 

”Man lyssnar på varandra och klarar jag inte av detta idag nä men då får man försöka 

byta eller turas om.” 

  

De flesta informanterna upplevde att de tog med sig arbetet hem ifall de inte bearbetat 

sina svåra uppgifter direkt efteråt och då hade de förlorat chansen att lägga det tunga åt 

sidan. Samtliga informanter ansåg det viktigt med uppföljning och att stämma av 

tillsammans. Detta behövde inte alltid ta så lång tid utan det viktiga var att det blev av. 

Ofta var det läkaren som varit ansvarig för barnet som såg till att teamet som vårdat 

barnet, samlades efteråt för att prata igenom situationen. 

Stöd, inte alltid en självklarhet  

Vissa informanter ansåg att det inte alltid fanns möjlighet till stöd bland kollegor då tiden 

inte räckte till. Behovet av stöd var av de flesta ett omedelbart behov för att få bearbeta 

upplevelsen i anslutning till att barnet hade avlidit eller om det inträffat en tragisk 

situation. Det fanns också de informanter som inte upplevde sig ha något direkt behov av 

stöttning av kollegerna utan hade egna verktygför att hantera stressfyllda och 

känslomässigt krävande situationer.  
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”Tanken är att vi ska samlas innan vi går hem och ha kort men det är ju inte alltid som 

det görs eller hinns med eller prioriteras av olika anledningar man det. Även om 

sjukhuskyrkan och kuratorerna var inkopplade så fick man själv ventilera om man 

behövde träffa dem för handledning.” 

 

Det fanns ingen på förhand given rutin med handledning på avdelningen efter att ett barn 

hade avlidit men enligt en informant så var det inga problem om de kände att de hade ett 

behov så fick de behovet tillgodosett. Studien visar att nästan samtliga informanter ansåg 

att de fick det stöd och handledning som de behövde för att kunna utföra sitt arbete men 

inte som en rutin. 

Strategier för att hantera stressfyllda och känslomässiga situationer  

Det var viktigt för en del informanter att ha egna verktyg för att klara vårdandet och för 

att kunna behålla sin professionella hållning. Flera av dem använde hemfärden från 

arbetet till att gå igenom vad som hade hänt. Då de kunde reda ut sina tankar och känslor 

om vad som hade hänt under deras arbetspass. Några uttryckte det var viktigt att vara 

förberedda och veta vad som ska göras och i vilken ordning. En informant uppgav att för 

att kunna klara av och hantera situationen kring att vårda ett barn i livets slutskede var det 

viktigt att använda sig av strategin och tänka att ”detta är inte min sorg”. Någon använde 

cykelturen hem efter arbetspasset som summering av dagen. 

 

”Cykelturen hem gör en del… att jag hinner tänka igenom vissa tankar… att få samla 

vissa tankar… få grejer på plats” 

 

En informant berättade om sin mentala väst som hon tog på sig och hade samlat erfarenhet 

i och därmed kunde agera professionellt. Det var också viktigt med struktur när vården 

inleddes så att de visste vad de hade att förhålla sig till. En av informanterna som hade 

lång erfarenhet påpekade dock att barnen som man har vårdat alltid finns med i en 

ryggsäck. En informant såg sin egen utveckling som en trygghet i den erfarenhet som 

fåtts i vårdandet av det döende barnet   

 

”Med mina kunskaper och med min professionalitet hjälpa dem så kan jag använda det 

som en mental väst” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

 

Då syftet med studien var att undersöka specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda 

barn i livets slutskede på BIVA genomfördes semistrukturerade intervjuer med stöd av 

en intervjuguide. Huvudfrågan att beskriva upplevelsen av att vårda ett barn i livets 

slutskede inleddes identiskt i samtliga intervjuer. Därefter varierade följdfrågorna 

beroende på informanternas berättelser. Båda medverkade vid fem av sju intervjuer vilket 

sågs som en styrka då en av oss kunde fylla i eller vinkla en fråga i fall det behövdes. I 

studien valdes den kvalitativa forskningsintervjun som enligt Kvale och Brinkman (2014 

s. 41) som uppmanar intervjuaren att försöka förstå intervjupersonens upplevelser utifrån 

den egna upplevda ”livsvärlden”. På så sätt blev varje intervju unik utifrån 
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intervjupersonens perspektiv. Materialet har analyserats utifrån det manifesta innehållet 

vilket Graneheim och Lundman (2004 s. 106) beskriver som det som verkligen sägs och 

är det centrala i texterna. Inledningsvis visade sjuksköterskorna svagt intresse om att delta 

i studien därmed behövdes hjälp från en av sektionsledarna på avdelningen att få fler att 

delta.  

 

Det kan inte bortses ifrån att ett större deltagarantal och längre intervjuer hade kunnat 

generera en bredare och djupare analys med större variationer. Kvale och Brinkman (2014 

s. 156) beskriver att antalet intervjupersoner som behövs för en kvalitativ intervjustudie 

beror på vad som ska undersökas. Dock brukar en intervjustudie omfatta fem till femton 

personer beroende på tid och resurser. Kvale och Brinkman (2014 s. 156) lyfter också 

fram att det är en noggrann beskrivning av forskningsprocessens samtliga delar som 

stärker trovärdigheten. Eftersom att dödsfall på BIVA är en ovanlig företeelse blev 

därmed informanternas erfarenhet av att vårda ett barn i livets slut endast enstaka 

erfarenheter. Detta anses inte ha påverkat resultatet då studiens syfte var att fånga den 

unika upplevelsen i en sådan situation och informanterna kunde ändå beskriva sina 

erfarenheter även om det bara varit en enstaka gång för vissa av dem. Trots vinklade 

följdfrågor och frågor för att fördjupa intervjun användes lyckades vi inte få fler 

beskrivningar i intervjuerna. En förklaring kan vara att det pågick flertalet studier 

samtidigt på avdelningen vilket kan ha tröttat ut informanterna något  

 

Om datainsamling skulle upprepas skulle undersköterskorna inkluderas i data-

insamlingen. Undersköterskorna är den yrkeskategori som är nära barnet hela tiden i 

vårdandet på BIVA. Exklusionskriterierna var om informanterna inte hade vårdat ett 

döende barn fram till dödsfallet eller att informanten hade vårdat ett barn i livets slut men 

inte på BIVA.  Ett bredare underlag hade kunnat säkerställa studiens tillförlitlighet bättre 

eftersom informanterna då skulle ha flera och rikare dimensioner av att ha vårdat ett 

döende barn att berätta om. Ett annat sätt att öka tillförlitligheten är att infoga citat i 

resultatdelen. Detta skall dock göras med försiktighet eftersom för många och för långa 

citat innebär ett ofullständigt analysarbete hävdar Elo och Kyngäs (2007 s. 112). 

Sekretessen säkerställdes genom att informanternas namn inte antecknades i 

intervjumaterialet. 

 

Resultatdiskussion  

 

I studien framkom att upplevelserna av att vårda ett barn i livets slut var en allvarlig och 

känslofull arbetsuppgift men att det även gav en positiv känsla av att göra något fint och 

något mycket betydelsefullt för familjen. Det innebar att få vara med och bidra till att 

göra föräldrarnas värsta mardröm till ett ljust minne. Genomgående talade informanterna 

om att det var en tung uppgift som aldrig går obemärkt förbi och att känslor fanns med i 

vårdandet och de talade om uppgiften att vårda ett barn i livet slutskede som en viktig och 

speciell uppgift samt en stor utmaning. 

 

I resultatet framgick det att informanterna upplevde känslorna att vårda ett barn i livets 

slutskede olika från en gång till en annan beroende på var de själva befann sig i livet. De 

menade att det kunde bero på om de hade egna barn och i vilken ålder de var i. Detta 

fenomen beskrivs även i en artikel av Morgan (2009, ss. 88-89) som beskrivit att vårda 
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ett barn i livets slutskede uppfattades som känslomässigt svårare om sjuksköterskorna 

själva hade barn i samma ålder. I en studie gjord av Rashotte, Fothergill-Bourbonnais, 

och Chamberlain, (1997, s. 378) påvisades att patientansvarig sjuksköterska hade en 

närmare och längre relation till det döende barnet och familjen och den egna sorgen blev 

därmed större. Denna studie publicerades lång tid tillbaka men resultatet är samstämmigt 

med vårt examensarbete. Informanterna i studien ovan betonade även att de hade varit 

med och vårdat barnet innan barnet avled var det viktigt att vara med in i det sista för att 

själva få ett bra avslut i processen. I situationer där de inte deltagit när barnet avled var 

det svårare att släppa sorgen. Om barnet hade avlidit när ansvarig sjuksköterska var ledig 

var det viktigt att få samtal med den sjuksköterskan som varit med vid barnets bortgång 

för att få händelseförloppet berättat för sig.  

 

Att vårda med familjen i fokus var genomgående det viktigaste bland samtliga 

informanter. Det är föräldrarnas önskemål som får styra behandlingen av barnet. Om 

föräldrarna önskade vara ensamma med sitt barn fanns sjuksköterskan alltid tillhands om 

föräldrarna önskade eller om föräldrarna ville ha en sjuksköterska på rummet under hela 

förloppet var informanterna där. Detta styrks i tidigare forskning då i en studie gjord av 

Hendricks-Ferguson, Sawin, Montgomery, Dupree, Phillips-Salimi, och Haase (2015, s 

244). De har beskrivit att sjuksköterskor som vårdar cancersjuka barn i livets slutskede 

ansåg det viktigt att underlätta för föräldrarna att vara nära och hålla om sitt barn sista 

tiden i liv och även efter att barnet avlidit. I en litteraturöversikt av Howes (2014, s.48) 

visar hon på att det alternativt går att vårda barnen i hemmet eller på ett hospice för barn 

men att föräldrarna sällan fick alternativen presenterat för sig. Detta fenomen var inte 

något alternativ som togs upp av informanterna under våra intervjuer. De flesta av 

informanterna upplevde att de fick en nära kontakt med föräldrarna och att de även kunde 

visa sig ledsna inför dem och att de flesta föräldrarna visade stort förtroende för 

informanterna. Vi noterade dock att barnet sällan nämndes som huvudperson utan att det 

var alltid familjen som var det centrala begreppet. Detta kan ha att göra med den låga snitt 

åldern på barnen som vårdas på en BIVA, att det i de flesta fallen inte går att fråga det 

lilla barnet hur det helst vill att vårdandet ska se ut.   

 

I detta examensarbete framgår att erfarenhet av arbete på BIVA ledde till trygghet inom 

yrket och självständighet. Det poängterades dock att trots erfarenhet försvann inte känslan 

att bli berörd. Informanterna ansåg det viktigt att bli berörda för att kunna arbeta med 

detta. Detta styrks även i en studie gjord av Jones, Sampson, Greathouse, Legett, 

Higgerson och Christie (2001, s. 53) som visade på att de som hade över åtta års 

erfarenhet av yrket gav bättre självförtroende men det poängterades också att det inte 

spelade någon roll hur många års erfarenhet sjuksköterskorna hade i yrket så förblev det 

fortfarande en känslomässig och svår utmaning att vårda ett barn i livets slutskede. 

 

Genomgående i intervjuerna poängterades vikten av samtal med kollegerna efter ett barns 

dödsfall. Stöd av kollegerna var en av det högst rankade strategierna för att kunna hantera 

sin arbetssituation på BIVA. Detta stöds även i litteraturen såsom i Rachotte, Fothergill-

Bourbonnais och Chamerlain (1997, ss. 380-381) intervjustudie där samtliga 

medverkande poängterade vikten av att prata med kollegerna på arbetsplatsen som ett sätt 

att hantera den egna sorgen. De mer erfarna sjuksköterskorna hade byggt upp en rutin för 

feedback då deras behov av feedback med kollegerna varierade. Vid ett oväntat plötsligt 

dödsfall var behovet större med ett direkt samtal efteråt. Mest betydelsefull var vetskapen 
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om att det fanns stöd i kollegerna om man behövde det. Det framkom även i våra 

intervjuer att de flesta informanterna ansåg att det fanns stöd och tid för samtal samt 

handledning om man behövde. Det fanns även informanter som upplevde att det sågs som 

en svaghet från andra kolleger om de bad om tid för samtal och därför lät de bli.  

 

Konklusion  

 

I detta examensarbetes resultat påvisades att specialistsjuksköterskors upplevelser av att 

vårda barn i livets slutskede var en viktig men tung uppgift som inte går obemärkt förbi. 

Upplevelserna var mer eller mindre påfrestande känslomässigt beroende på var 

specialistsjuksköterskan själv befann sig i livet. Att vårda hela familjen var en viktig 

uppgift och specialistsjuksköterskorna ville få den sista tiden till ett så ljust minne det 

bara gick för familjen. Samtliga specialistsjuksköterskor sökte stöd och styrka hos 

kollegerna.  

 

Kliniska implikationer 

 
I studien framkom att specialistsjuksköterskor på BIVA inte alltid fick den tid till 

handledning och reflektion, som de önskade, efter att ett barn avlidit. Det framkom även 

i studien att de tyckte det var svårt och psykiskt påfrestande att ta hand om en ny patient 

direkt efter att ha varit med om ett avslut. Som förslag till förbättring föreslås följande 

kliniska implikationer:  

 

 Efter att ett barns liv har avslutats ska det finnas möjlighet för den berörda 

personalen att samlas för handledning och reflektion innan hemgång. 

 

 Personalen som vårdat barnet till livets slut ska resterande tid av arbetspasset tas 

ut ur den kliniska verksamheten för att i lugn och ro kunna återhämta sig ifrån 

situationen de just genomgått. 
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Bilaga 1. 

 

 

Verksamhetschefs/vårdenhetschefs godkännande av datainsamling  

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård vid 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete 

på avancerad nivå.  

Syfte med examensarbetet är att belysa specialistsjuksköterskors upplevelse 

av att vårda ett barn i livets slutskede inom intensivvård. Vid genomgång 

av forskningsresultat i internationella vetenskapliga databaser har vi inte 

funnit så mycket publicerat om sjuksköterskans upplevelse. Därför vill vi 

nu, genom kvalitativa forskningsintervjuer få dessa upplevelser beskrivna. 

Intervjuerna kommer att bandinspelas och därefter transkriberas till text 

och därefter analyseras med innehållsanalys.  

 

Vi anser att erfarenhetslängd på BIVA inte har någon betydelse då det är 

upplevelsen vi vill beskriva i vårt examensarbete. Vi hoppas att vi kan få 

möjlighet att ta kontakt med instruktörerna på er avdelning för att fråga om 

de kan tillfråga åtta specialistsjuksköterskor på BIVA om de vill delta i en 

intervju. Vår förhoppning är att få komma till avdelningen för att 

genomföra intervjuerna under veckorna 49-50. Intervjupersonerna kommer 

att få information om syfte och genomförande samt att deltagandet är helt 

frivilligt och att det när som helst kan avbrytas utan förklaring. Uppgifterna 

kommer att behandlas konfidentiellt. Allt material kommer att förstöras 

efter att examensarbetet är examinerat och godkänt. Vi kommer att lämna 

ett brev om informerat samtycke vid intervjutillfället. Vid publicering i 

Högskolans databas DIVA kommer det analyserade resultatet att vara 

avidentifierat. Samtliga deltagare kommer att bli erbjudna ett färdigt 

exemplar av uppsatsarbetet. 

 

Hälsningar  
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Bilaga 2. 

 
 

INFORMERAT SAMTYCKE 

 

Detta dokument innebär ett skriftligt informerat samtycke att medverka i intervjustudien 

med titeln: Specialistsjuksköterskans upplevelse av att vårda ett barn som avlider på 

BIVA. 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur data samlas in, bearbetas och används. 

Jag har även fått information om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta min medverkan i studien utan förklaring. Jag har även fått information om 

att all data kommer att behandlas konfidentiellt och att vara avidentifierat när den 

analyserats.  

Härmed samtycker jag till att delta i intervjustudien. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Namnunderskrift 
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Namnförtydligande 
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Forskarens underskrift 
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Namnförtydligande: 
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