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Abstrakt 

Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn som är döende 

Introduktion: Vården av ett döende barn är ett arbete som av många sjuksköterskor 

upplevs vara stressigt och känslomässigt påfrestande. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn som är döende inom pediatrisk- och neonatalvård. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes. En sammanställning av åtta kvalitativa 

vetenskapliga artiklar genomfördes där resultatet sedan bearbetades av inspiration av 

innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och tio underkategorier. 

Huvudkategorierna som presenteras är; Utmaningar i vården till barn och familj; 

Sjuksköterskans engagemang – krävande och berikande; Sjuksköterskans behov av 

stöd och kunskap; Sjuksköterskans hanteringsstrategier. 

Slutsats: Lidandet sjuksköterskorna upplevde visade sig i olika former som skuld, 

hopplöshet, sorg, stress etc. Långa och djupa relationer till barnen och deras familjer 

resulterade många gånger i att sjuksköterskorna blev känslomässigt påfrestade. 

Kunskapen att ge stöd till barnets familj visade sig vara bristfällig, bristen på 

vetskapen om när och hur stöd skulle ges skapade en osäkerhet hos sjuksköterskorna. 

För att hantera den känslomässiga påfrestning arbetet medförde, skapade 

sjuksköterskorna olika hanteringsstrategier, de sökte även stöd hos sina kollegor.



 

   

Abstract 

Title: Nurses experiences of caring for children who are dying 

Introduction: The care of a dying child is a work experienced by many nurses to be 

emotional and stressful. 

Purpose: The purpose of this study is to highlight the nurses' experience of caring for 

children who are dying in pediatric and neonatal care. 

Methods: A literature study was conducted. A compilation of eight qualitative 

scientific articles was conducted where the result was then processed by inspiration 

of content analysis. 

Results: The result is presented in four main categories and ten subcategories. The 

main categories presented are; Challenges in care for children and families; Nursing 

involvement - demanding and enriching; Nurses needs of support and knowledge; 

Nurses copingstrategies. 

Conclusion: The suffering the nurses experienced were shown in various forms such 

as guilt, hopelessness, sadness, stress etc. Long and deep relationships with the 

children and their families resulted in the nurses being emotionally stressed. 

Knowledge of supporting the child's family proved to be inadequate, the lack of 

knowledge of how support should be given created an uncertainty among nurses. In 

order to cope with the emotional stress the work led to, nurses created different 

copingstrategies, they also sought support from their colleagues. 
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Bakgrund 

 

Döden räknas som en del av livet, de personer som lämnar livet borde tilldelas 

samma kärleksfulla vård som de som föds till den (SOU 2000:6, s.7). År 2010–2013 

var antalet personer som dog i Sverige drygt 90 000, och ungefär 80 % av dem 

behövde palliativ vård. Av de som dog var ungefär 560 barn. Definitionen av barn; 

enligt FN:s barnkonvention är det alla människor under 18 år (Socialstyrelsen, 2013, 

ss.14,27). Jakobsson, Andersson & Öhlen (2014) beskriver hur olika typer av dödsfall 

påverkar människan, dödsfall som sker i förtid kan upplevas som hotfulla och 

dramatiska (s.183). Det är svårt att vårda döende barn och vår litteraturstudie 

kommer att fokusera på sjuksköterskornas erfarenheter av detta.  

 

Antalet människor som är i behov av palliativ vård i världen uppskattas till 40 

miljoner. Mindre än 14 % av de som behöver vården får den (WHO, 2015). God 

palliativ vård utgår från fyra hörnstenar; symtomlindring, multiprofessionellt arbete, 

kommunikation och stöd till närstående. Dessa hörnstenar underlättar även 

samordningen och planeringen mellan olika aktörer i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 

2013, s.17). Palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder hölje eller 

mantel. Termen palliativ vård används när beslut att bryta botande behandling tas 

och syftar till den vård som är avsedd för att symtomlindra samt förbättra livskvalitet 

hos den sjuke fram till döden. Närstående ska vara delaktiga och få möjlighet till stöd 

under hela processen (SOU 2000:6, 20,21). Palliativ vård beskrivs enligt WHO som 

ett förhållningssätt som skall förbättra livskvaliteten för patienter och deras familjer 

som befinner sig i situationer med livshotande sjukdom. Det innebär att upptäcka 

och lindra smärta genom adekvata åtgärder som till exempel, korrekt bedömning och 

adekvat smärtlindring. Att lindra lidande innebär att även identifiera och tillgodose 

andra behov och problem vare sig de är psykosociala, andliga eller fysiska. Palliativ 

vård tillhör de mänskliga rättigheterna till hälsa (WHO, 2015) 

 

Palliativ vård för barn börjar när en terminal sjukdom är diagnostiserad och fortlöper 

oavsett om sjukdomen behandlas eller inte. Vård och stöd ska ges med hänsyn till 

barnets hela person och omfattar även barnets familj. All vårdpersonal måste lindra 

lidandet på alla plan; fysiskt, psykiskt och socialt (WHO, 2017). 
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Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd (2013) för god palliativ vård i livets 

slutskede jämför och beskriver att det finns skillnader så väl som likheter mellan 

vuxna och barn. Även om barn i likhet med vuxna drabbas av fysiska, psykologiska, 

etiska och andliga svårigheter vid en obotlig sjukdom, är det av stor betydelse att inte 

betrakta ett barn som vuxen. Följande är viktiga särdrag för palliativ vård av barn: 1) 

Barnets palliativa status och situation kan i jämförelse med en vuxen uppfattas 

annorlunda av de vuxna som finns runt barnet. 2) Det finns skillnader i etiska frågor 

exempelvis rätten till självbestämmande. 3) Mognadsnivån styr hur ett barn 

kommunicerar sina behov och därför måste vårdgivarna ha kunskap om och 

kompetens att kommunicera med barn. 4) Föräldrar är många gånger mer delaktiga 

och involverade i vårdens planering och genomförande. 5) Sorgen som följer efter 

döden är mer komplicerad, svår, intensiv och varar längre än döden av en vuxen och 

processen berör alla som är involverade. 6) När ett barn avlider påverkas även 

vårdpersonalen starkt (Socialstyrelsen, 2013). Andra skillnader i palliativ vård 

beskrivs i en studie av Sourkes et al (2005) som studerade dilemman, frågor och 

kliniska begrepp gällande palliativ pediatrisk vård. Där framkommer det att det finns 

mindre professionell expertis i palliativ vård av barn eftersom antalet barn som dör 

är färre än vuxna.  

 

I en studie av Rashotte, Fothergill-Bourbonnais & Chamberlain (1997) som studerade 

upplevelsen av sorg hos sjuksköterskor när ett barn dör påvisas det att sorgen vid 

förlusten av ett barn inte kan jämföras med förlusten av en vuxen. Detta då 

sjuksköterskor i dessa miljöer drabbas av starkare känslomässiga upplevelser. De 

ingår oftare i en djupare relation med barnet och barnets familj. Vidare beskrivs att 

sjuksköterskorna inte hinner gå igenom ett betydelsefullt sorgearbete, vilket som i sin 

tur kan påverka både nuvarande och kommande relationer, men även den framtida 

arbetsinsatsen kan påverkas negativt. McClockey & Taggart (2010) studerade 

stressupplevelsen hos sjuksköterskor under tiden de gav palliativ vård till barn. 

Denna studie visade att relationerna som utvecklades mellan sjuksköterskan, barnet 

och barnets föräldrar var oftast en tillfredsställande del av arbetet, men den kunde 

dock övergå till ett problemområde. Etiska konflikter kunde uppstå som var en källa 

till stress när sjuksköterskan förespråkade barnets bästa, men motarbetades av 

föräldrarnas åsikter, som till exempel vid val av vårdåtgärder. 
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Hagelin & Edwinson-Månsson (2008) skriver att det inte är ovanligt att vårdpersonal 

påverkas både fysiskt och psykiskt vid vården av barn som är döende. Om 

vårdpersonal ska kunna mäkta med sitt arbete krävs det inte bara att det finns 

tillgång till en god arbetsmiljö med arbetskamrater att vända sig till, utan även 

erfarenhet inom området har en stor betydelse (s.120). I en studie av Morgan (2009) 

visades det hur sjuksköterskor i en pediatrisk avdelning upplevde det att arbeta med 

döende barn. Studien visade att det inte är ovanligt att vårdpersonal utsätts för 

döden, men när barn vårdas i livets slut finns det brister i kunskapen hos 

sjuksköterskorna att hantera sina upplevelser och hur de ska tillgodose det sjuka 

barnets behov. 

  

Morgan (2009) visar att vården av döende barn är ett givande men hektiskt jobb och 

att det krävs många olika goda egenskaper för att som vårdpersonal ska kunna ge alla 

inblandade en god omvårdnad. Vidare framkom det att om sjuksköterskan förlorar 

en patient riskerar de att drabbas av förhöjda känslor av t.ex. skuld, hjälplöshet och 

sorg. En orsak till att dessa känslor uppkommer är på grund av att vårdpersonalen tar 

till storartade insatser för att rädda ett barn, vilket leder till en känsla av 

misslyckande om barnet avlider. 

 

I en studie av Furingsten, Sjögren & Forsner (2015) som studerade vårdpersonalens 

etiska utmaningar vid omvårdnaden av ett döende barn framkommer det hur 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga efter ett barns död och hur bristen av tid att 

sitta ned och reflektera i lugn och ro orsakade frustration hos sjuksköterskorna. 

Vården av ett döende barn skapade ett behov av stöd hos sjuksköterskorna, det 

framkommer att det är sina arbetskamrater dom vänder sig till för att få detta stöd 

och bearbeta den svåra situationen. En studie av Broche (2003) visar att 

sjuksköterskor som inte bearbetar sina känslor och upplevelser riskerar att utveckla 

verkningslösa hanteringsstrategier. Detta kan i sin tur utveckla ett icke vårdande 

förhållningsätt eller att sjuksköterskan blir fysisk och psykiskt nedgången. Risken 

finns att en utarbetad sjuksköterska kan upplevas som avtrubbad eller känslolös. 

Fortsättningsvis visar studien att obearbetade känslor kan orsaka problem som 

drogberoenden eller självskadebeteenden hos sjuksköterskan. I slutändan kan detta 

påverka resten av personalen som både kan leda till hög personalomsättning och 

bidra till en sämre omvårdnad för patienterna. I en studie av Furingsten, Sjögren & 
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Forsner (2015) framkommer det hur sjuksköterskorna kände sig otillräckliga efter ett 

barns död och hur bristen av tid att sitta ned och reflektera i lugn och ro orsakade 

frustration hos sjuksköterskorna. McCloskey & Taggart (2010) visade att stressen 

många sjuksköterskor upplevde i vården av döende barn orsakade en oförmåga att 

stänga ut jobbrelaterade tankar även efter de avslutat sina arbetspass.  

 

Ovanstående studier visar att vårda barn i palliativt skede är svårt, sjuksköterskan 

upplever många starka känslor som är svåra att hantera, vanliga känslor är sorg och 

stress. Många sjuksköterskor poängterade bristen på kunskap på hur man hanterar 

dessa svårigheter. Genom att sammanställa studier om sjuksköterskors erfarenheter 

kan en ökad kunskap erhållas. Förhoppningsvis kan den bidra till att 

sjuksköterskorna kan få förbättrat stöd att klara de svåra upplevelserna som upplevs, 

och detta i sin tur kan både förbättra vårdkvaliteten och sjuksköterskornas 

välmående. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

barn som är döende inom pediatrisk- och neonatalvård. 

 

Metod 

 

Definitioner 

Ordet barn kommer att användas i litteraturstudien för att beskriva, det döende 

barnet, barn med dödlig sjukdom och även ersätta ordet patient. Ordet familj 

används för att beskriva barnet och dess närmsta anhöriga. 

 

Sökmetod 

Sökning av vetenskapliga artiklar med kvalitativ inriktning har gjordes från 

databasen Cinahl med full-text, Pubmed och Scopus. Sökord som användes var: 

child, nurse, experience, death, pediatric, qualitative, caring, dying, palliative, 

nursing care (bilaga 1). Vid sökningen inkluderades artiklar från år 1990–2017. Målet 

med sökningen var att få så många träffar som möjligt som var aktuellt till området. 

Urvalet begränsas ytterligare av att artiklarna är peer-review granskade och har en 

etisk anda. 
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Urval 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda barn som är döende inom pediatrisk- och neonatalvård. För att matcha syftet 

inkluderades kvalitativa studier där sjuksköterskorna själva beskriver sina 

erfarenheter. Studier med föräldrarnas perspektiv, patienter över 18 år, kvantitativa 

artiklar och annan vårdpersonals perspektiv förutom sjuksköterskans exkluderades 

vid urvalet. Endast sjuksköterskornas perspektiv eftersöktes eftersom det var relevant 

för studiens syfte. Urvalet skedde i tre olika steg, I första steget valdes artiklar utifrån 

titel som var relevant för syftet. I andra steget lästes abstraktet på artiklarna, de 

artiklar som matchade litteraturstudiens syfte valdes vidare. I tredje och sista steget 

lästes resultatet av de valda artiklarna och sedan kvalitetsgranskas de enligt Olsson 

och Sörensens (2011) bedömningsmall (s.285). Bedömningsmallen som användes ger 

poäng för olika delar i artikelns innehåll. Poängen adderas och delas med den totala 

max poängen (48 p), resultatet räknas sedan om till procent. 80–100% motsvarar 

grad I där kvaliteten anses hög, 70–79% motsvarar grad II där kvaliteten ansågs som 

medel och 60–69% motsvarande grad III där kvaliteten bedöms som låg. Studier som 

tillhör den sistnämnda graden ska helst inte inkluderas i studien (Olsson & Sörensen 

2011, s.279). Valda studier till denna litteraturstudie tillhörde grad I och II. 

Kvaliteten redovisas i en tabell (Bilaga 2). 

 

Analys 

Friberg (2012) beskriver innehållsanalysen tillvägagångsätt med fem steg; Första 

steget innebär att studierna läses ett antal gånger för att få övergripande förståelse av 

innehållet; Andra steget har fokus på resultatdelarna för att identifiera betydelsefull 

beskrivande text; I tredje steget görs en sammanställning av teman och subteman i 

resultaten; I fjärde steget skapas nya teman av resultaten genom att identifiera 

likheter och skillnader; Femte och sista steget presenteras nya teman på ett 

förståeligt sätt för läsaren (127-129). Enligt ovanstående metod har denna 

litteraturstudie inkluderat åtta vetenskapliga artiklar som redovisas i en 

artikelöversikt i bilaga 2. Studiernas resultat lästes och diskuterades flera gånger av 

författarna för att få övergripande förståelse av innehållet, därefter markerades och 

klipptes resultattext som svarade på syftet ut. De urklippta texterna lästes flera 

gånger av oss för att hitta likheter och skillnader, de texter som hade likheter i 

innehållet fördes samman i 
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grupper som i sin tur bildade underkategorier. Underkategorierna benämndes och 

skapade huvudkategorier. 

 

Forskningsetik 

All medicinsk forskning som omfattar människor ska granskas enligt 

Helsingforsdeklarationen som är en samling etiska principer. Principernas innebörd 

ska främja respekt för människovärdet samt skydda deltagarnas hälsa och 

rättigheter. Forskningssyftet ska uppvägas mot risken för deltagaren. Deltagarna ska 

ge sitt informerade samtycke samt informeras att de kan avbryta sin medverkan i 

studien när så önskas. Är deltagaren underårig bör vederbörande ge sitt samtycke 

(World Medical Association, 2013). Enligt Kjellström (2012) regleras forskningsetik i 

Sverige av två lagar (s.75). Lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460) samt personuppgiftslagen (1998:204). Författarnas etiska ansvar har 

omfattats av att kontrollera att utvalda artiklar är etiskt granskade och att presentera 

ett sanningsenligt resultat utan påverkan av egna åsikter. 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och tio underkategorier som redovisas i 

tabell 1. 

 

Tabell 1, Kategoriöversikt 

Huvudkategori  Underkategori  

Utmaningar i vården till 

barn och familj 

a) Att skapa relation 

b) Att sträva mot en fridfull död  

c) Att ge stöd till barn och familj 

Sjuksköterskans 

engagemang – krävande 

och berikande 

a) Att påfrestas känslomässigt i arbetet med döende 

barn 

b) Att överskrida proffesionella gränser 

c) Att berikas av sina erfarenheter 

Sjuksköterskans behov 

av stöd och kunskap 

a) Att få stöd från arbetskamrater och stödgrupper 

b) Sjuksköterskans behov av kunskap 

Sjuksköterskans 

hanteringsstrategier 

a) Att skydda sig själv och sin egna familj 

c) Att distansera sig och ta kontroll 
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Utmaningar i vården till barn och familj 

Kategorin omfattar att skapa relation, strävan för att bidra till en fridfull död och att 

försöka ge stöd till barn och familj. 

 

Att skapa relation 

En studie av Castello & Tinder-Brook (2000) visar att många av sjuksköterskorna i 

studien kände anknytning till det döende barnet och dess familj, ofta delade 

sjuksköterskorna sorgen med familjen. Mer involverade kände sjuksköterskorna sig 

om barnet hade tillbringat lång tid på sjukhuset. Conte (2014) visar hur en nära 

relation till familjen ofta har en positiv inverkan på sjuksköterskor, men de riskerar 

även att negativt belasta dem speciellt när barnet avlider. En studie av Kain (2012) 

visar att kommunikation med empati från sjuksköterskan är väsentligt för att kunna 

bilda en relation mellan sjuksköterskan och barnets föräldrar, då situationen och 

samspelet mellan familjen och sjuksköterskan kan vara väldigt känsloladdad. 

 

Att sträva mot en fridfull död  

Att vårda ett barn till ett fridfullt avslut är en utmaning för sjuksköterskor då de 

kämpar med att kunna göra något gott i en situation som är svår för både barnet och 

familjen. En svårighet sjuksköterskan stöter på är känslan av ambivalens gentemot 

det vårdarbete de har utfört eller blivit ordinerade att utföra. Resultatet i studierna 

belyser att sjuksköterskorna ibland upplever att de orsakar onödigt lidande för 

patienten, när de genom erfarenhet vet att barnet snart kommer att dö som till 

exempel att sätta infarter (Costello & Trinder-Brook., 2000; Curcio., 2017; Stayer & 

Lockhart., 2016; Yam et al., 2001).  

 

Studien av Stayer & Lockhart (2016) visar att sjuksköterskorna kan vid vissa tillfällen 

ha svårt att ta hänsyn till föräldrarnas önskningar gällande vården till barnet. Detta 

upplevs när de måste utöva ett vårdarbete som orsakar stort lidande för patienten 

som i sjuksköterskornas ögon anses vara onödigt, då barnet bara behandlas för sin 

sjukdom för att föräldrarna inte vill släppa taget. En sjuksköterska beskrev att vården 

hon gav upplevdes som en tortyr för barnet, barnets vård pågick endast för att 

familjen inte ville släppa taget. 
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Sjuksköterskorna som kunde ge mer individfokuserad vård och tillgodose många 

behov för patienten och familjen upplevde en känsla av tillfredsställelse. Vetskapen 

att de gjort allt de kunnat gav en inre frid hos sjuksköterskorna (Conte., 2014; 

Castello & Trinder-Brook., 2000). Vidare framkom det att det fanns situationer där 

sjuksköterskorna kände att de inte kunde ge optimal vård, då barnets familj i vissa 

fall hade invändningar angående omvårdnaden. Sådana situationer uppstod oftast 

när barnet och barnets familj vägrade ta emot vårdinsatserna eller när relationen 

mellan barn och vårdgivare inte var etablerad. Detta gav sjuksköterskorna en känsla 

av frustration och hjälplöshet (Conte, 2014). 

 

I en studie av Yam, Rossiter & Cheung (2001) framkommer det hur sjuksköterskorna 

anser att all vårdpersonal bör dra ner på invasiva ingrepp som till exempel sätta nål 

på döende barn. De tycker att fokus istället bör läggas på smärtlindring, minska 

lidande och hjälpa föräldrarna hantera situationen.  

 

Att ge stöd till barn och familj 

I en studie av Costello & Trinder-Brook (2000) framkommer det att sjuksköterskorna 

spelar en huvudroll i att hjälpa föräldrar hantera situationen att förlora sitt barn. 

Detta genom att ordna möjligheter att föräldrarna ska kunna spendera tid ensamma 

med barnet och försöka att alltid finnas tillgänglig. Trots att denna typ av stöd kunde 

kännas påfrestande och krävande för sjuksköterskorna, gav det även en känsla av 

välbehag att kunna finnas där för familjen. I samma studie beskrev sjuksköterskorna 

att deras roll som vårdgivare när ett barn var på väg att dö var fokuserad på vården 

till barnet samt det känslomässiga stödet till sörjande föräldrar som förberedde sig 

för den eventuella döden. Att ge denna typ av stöd till föräldrar var komplicerat och 

sjuksköterskorna ville vara helt ärliga och berätta sanningen om prognosen men 

samtidigt inte ta hoppet från familjen, det var en svår balansgång. 

 

I en studie av Yam, Rossiter och Cheung (2001) lyfte sjuksköterskorna fram vikten av 

stöd till föräldrar vars barns var inneliggande på en neonatal avdelning. Detta stöd 

beskrevs innehålla god information angående barnets tillstånd samt samordna så att 

det finns någon föräldrarna kan prata med om de har frågor. 
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Sjuksköterskans engagemang – krävande och berikande 

Kategorin omfattas av att påfrestas känslomässigt i arbetet med döende barn, att 

överskrida proffesionella gränser och att berikas av sina erfarenheter. 

 

Att påfrestas känslomässigt i arbetet med döende barn  

I en studie av Conte (2014) beskrev sjuksköterskornas sina upplevelser vid ett barns 

död som varierande, detta berodde på hur god relation de haft med barnet. En 

sjuksköterska som har haft en djupare relation med ett barn som avlider riskerar att 

drabbas av förstärkta känsloupplevelser av sorg och förlust. Detta till skillnad från 

sjuksköterskor som haft en ytlig relation eller inte hunnit skapa sig en relation till 

barnet, som riskerade andra känsloupplevelser som hjälplöshet och skuld.  

 

I en studie av Castello & Trinder-Brook (2000) framkommer det att barnets död på 

sjukhus har stor påverkan på sjuksköterskorna som upplever en rad olika känslor. De 

blev ofta känslomässigt fästa vid det döende barnet, och detta intensifierades ju 

längre barnet var inlagd på avdelningen. Om sjuksköterskan inte hade möjlighet att 

spendera den tid de ville med barnet och dess familj, för att de måste hinna med 

andra arbetsuppgifter så påverkades sjuksköterskan negativt. Skuld och frustration 

var känslor som beskrevs och upplevdes av olika anledningar, bland annat beroende 

på den känslomässiga kopplingen till barnet och känslan av att de kunde ha gjort 

mer. Döden av ett barn har även en stor påverkan på sjuksköterskorna och 

atmosfären på avdelningen, avdelningen fylls upp av en sorgsen stämning som 

förnimms av alla.  

 

Att överskrida proffesionella gränser 

I studierna av Cook et al. (2012) och Stayer & Lockhart (2016) beskrev 

sjuksköterskorna att de professionella gränserna ofta överskreds och att detta 

berodde på relationen som utvecklats till familjerna. Många sjuksköterskor erkände 

att de tillät sig bli vänner till barnet och barnets familj. I Cook et al (2012) framkom 

det att vissa sjuksköterskor hade svårt att definiera sina gränser och fortsatte att ha 

kontakt med familjen efter det att barnet hade dött. Detta beteende var komplext för 

sjuksköterskorna men gav dem en möjlighet att bilda nya positiva minnen. Vidare i 

studien betonas vikten av att ibland överskrida de professionella gränserna, för att på 

ett adekvat sätt ge stöd och känna empati till barnet och familjen. Professionella 
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gränser uppfattades olika av alla sjuksköterskor. För vissa var det en guide på hur 

mycket de tillät sig att bli involverade, medan för andra var det ett hinder för vården 

och empatin. Många av deltagarna i studien beskrev hur lösa gränserna var i början 

av deras karriär vilket tillät dem att vara mer känslomässigt involverade med 

patienterna, men efter några år kunde sätta mer tydliga gränser för dem själva. 

 

I studien av Castello & Trinder-Brook (2000) framkommer ett komplicerat område 

om vart gränsen går när det kommer till att dela sina känslor med en familj. En del 

sjuksköterskor valde att kunna dela sina tårar med familjen efter ett dödsfall även om 

det ansågs vara ett olämpligt beteende från andra sjuksköterskor. De sjuksköterskor 

som delade sina tårar med familjen ansåg att det var viktigt att kunna dela dessa 

stunder och känslor med familjen som en del av sorgebearbetningen. 

 

Att berikas av sina erfarenheter 

De deltagande sjuksköterskorna i en studien av Conte (2014) beskrev att deras syn 

och perspektiv på livet förändrades positivt genom erfarenheterna de fick när de 

arbetade på en pediatrisk avdelning. Sjuksköterskorna beskrev även hur de lärt sig 

uppskatta livet de hade och tiden med sina nära och kära, samt hur de inte slösade 

energi på obetydliga saker som i andra fall skulle ha kunnat orsaka dem stress. 

 

Curcio (2017) visar hur sjuksköterskor lärde sig av erfarenheter och blev bättre 

vårdgivare efter varje patient de vårdade. Barns styrka och motståndskraft var också 

en källa till inspiration. En sjuksköterska i studien förklarade hur alla barn hon 

vårdat givit lärdom, hon beskrev hur ett barn hade inspirerat henne att ha en positiv 

inställning på arbetet. 

 

Sjuksköterskans behov av stöd och kunskap 

Kategorin omfattas av stöd från arbetskamrater och stödgrupper samt 

sjuksköterskans behov av kunskap. 

 

Att få stöd från arbetskamrater och stödgrupper 

Studierna visar att kunna vända sig till sina kollegor med sina upplevelser vid 

omvårdnaden av ett döende barn är viktigt för sjuksköterskorna. Arbetsgruppen är 

det närmsta forumet för sjuksköterskorna att söka stöd hos och diskutera sina 
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upplevelser med. De var likasinnade och förstod situationen. Samhörigheten med 

kollegor hjälpte sjuksköterskorna att bearbeta sina känslor så att de sedan lättare 

skulle kunna gå vidare (Conte., 2014; Kain., 2012; Kellog et al., 2014; Stayer & 

Lockhart. 2016). 

 

I studien av Kain (2012) framkommer det att sjuksköterskorna hellre vänder sig till 

varandra när de är i behov av att bearbeta en händelse, än att de ska delta i någon 

form av samordnat samtal. Cook et al. (2012) visar att den största delen av stöd 

kommer från kollegor och arbetsplatsens resurser. Men specialutbildade grupper 

inom palliativ vård vid livets slut för barn, fungerade som ett bra stöd till 

sjuksköterskorna. 

 

Sjuksköterskans behov av kunskap 

Studien av Kellog, Barker och McCune (2014) visar att sjuksköterskorna beskrev sig 

vara väldigt begränsade när det kom till den egna kunskapen att bearbeta sina 

känslor och hur de skulle klara av att sköta jobbet. I resultatet framkommer det, att i 

jämförelse med en vuxen som avlider så är ämnet ”förlusten av ett barn” översedd i 

sjuksköterskeutbildningar. Sjuksköterskorna ansåg att deras enda utbildning inom 

området var det de skaffat sig genom arbetslivserfarenhet. Eftersom 

sjuksköterskornas arbetsplats inte heller har någon form utbildning relaterat till 

bearbetningen av förlusten av ett barn, så var kollegorna det bästa erfarenhetsbyte de 

kunde få. 

 

Studien av Yam, Rossiter och Cheung (2001) visar även att sjuksköterskorna beskrev 

sig ha bristande kunskaper och sakkännedomen att trösta, stödja och informera 

sörjande föräldrar. Det framkom att sjuksköterskorna kände sig obekväma och inte 

visste hur de skulle hantera situationen, de visste inte vad de skulle säga och var 

rädda att säga något fel som skulle uppröra föräldrarna mer. 

 

Sjuksköterskans hanteringsstrategier  

Kategorin omfattas av att skydda sig själv och sin egna familj, att distansera sig och ta 

kontroll. 
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Att skydda sig själv och sin egna familj  

Sjuksköterskor använder sig av flertalet olika hanteringsstrategier för att kunna klara 

av de svåra känslomässiga delarna i sitt jobb. I studierna av Conte (2014) och Cook et 

al (2012) beskrivs några vanliga sätt hur sjuksköterskan valde att agera i svåra 

situationer för att skydda sig själv. Ett sätt att hantera svåra situationer och skydda 

sig själv var att sjuksköterskan skapade sig goda minnen av patienten att minnas 

tillbaka till när arbetet känns svårt. Flera sjuksköterskor i studien hänvisade till 

fotografier på barnet som fanns i salen, fotografiet visar ofta ett friskt barn innan 

sjukdomen hunnit gå för långt. Dessa fotografier hjälpte sjuksköterskorna att se förbi 

sjukdomarna så att det kunde fokusera på omvårdnaden. Andra sätt att skapa goda 

minnen var att en del av sjuksköterskorna valde att hälsa på barnet på andra 

avdelningar även efter att barnets tillstånd försämrats. Detta sätt att skapa goda 

minnen skilde sig bland sjuksköterskorna och många sjuksköterskor kunde inte 

förmå sig att se det svårt sjuka barnet närma sig döden. De valde istället att minnas 

tillbaka till den tiden då barnet var friskare och lekte på deras avdelning (Cook et al, 

2012). 

 

Studien av (Cook et al, 2012) visar också hur sjuksköterskor i flesta fall valde att inte 

prata med sin familj om sina känslor och händelser de upplevt på arbetet. 

Studien av Conte (2014) visar att sjuksköterskorna uteslöt sin familj från händelserna 

i deras jobb för att skydda dem från känslomässig påfrestning, men detta fungerade 

samtidigt som ett sätt att skydda sig själva. Sjuksköterskorna i studien upplevde att 

det inte bara var den svåra händelsen som kan vara svår för familjen att ta in, utan att 

sjuksköterskorna valde att inte berätta om händelserna på grund av förutfattade 

meningar angående deras jobb. De menade att personer utanför vårdyrket ofta har en 

negativ bild av deras jobb och de påpekar ofta hur sorgligt deras arbete på 

barnavdelningen var. För att undvika frustrationen av att tvingas förklara hur det 

verkligen var så valde sjuksköterskorna att inte prata om det. Sättet att utesluta sina 

nära hjälpte då sjuksköterskan att undvika ett frustrationsmoment i livet men 

uteslutningen bidrog även att de förlorade en källa av stöd i många fall.  

 

I studien skriven av Cook et al. (2012) framkommer det andra sätt att skydda sina 

anhöriga genom användandet av speciella fraser att beskriva sin dag utan att gå in på 

detaljer. Ett vanligt sätt att uttrycka sig var att säga att de haft en ”dålig dag”, detta 
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skulle då förstås som att de den dagen hade förlorat en patient och att de inte ville 

prata om det.  

 

Att distansera sig och ta kontroll 

Att distansera sig känslomässigt från patienten och familjen var ett koncept som 

används av sjuksköterskor som ett sätt att minska det egna lidandet och de intensiva 

känslorna som uppkom när ett barn är döende (Yam., Rossiter & Cheung.,2001; 

Conte.,2014). Sjuksköterskorna beskrev att vid kännedom att ett barn snart skulle dö, 

försökte de att minska den sociala interaktionen och diskussionen om barnets 

tillstånd med familjen. De fokuserade istället och höll sig mest upptagna med den 

fysiska vården till barnet (Yam, Rossiter & Cheung, 2001). I en studie av Cook et al 

(2012) beskrev sjuksköterskorna som använde sig av känslomässig distans att de    

ibland kände skuld, skuld över att inte orka känna vissa känslor dom borde orka 

känna när ett barn dog. 

 

Sjuksköterskorna beskrev i en studie av Conte (2014) betydelsen av att behålla 

kontroll över sina känslor på en pediatrisk onkologi. De erbjöds ingen tid att bearbeta 

förlusterna och var därför tvungna att kontrollera sina känslor och fortsätta jobba 

klart sitt arbetspass. Att fokusera på arbetsuppgiften visade sig dock i studien att 

hjälpa en del av sjuksköterskorna att bearbeta svåra händelser. 

 

I en studie av Kellogg, Barker & McCune (2014) utvecklade sjuksköterskorna egna 

personliga hanteringsstrategier som baserades på deras erfarenheter. De separerade 

mellan vad som tillhörde jobbet och vad som tillhörde det privata. Sjuksköterskorna 

associerade inget som hände på jobbet med sig själva. Detta gjorde de i förebyggande 

syfte att inte bli utbrända. I studien av Curcio (2017) lyfte sjuksköterskorna upp 

vikten av att lägga sina känslor utanför arbetet för att kunna fortsätta med sitt jobb. 

En sjuksköterska berättade att, när hon kom till jobbet försökte hon göra sitt bästa, 

hon försökte göra det bekvämt för dem hon vårdade under deras jobbiga tid, hon 

försökte vara stark så länge hon behövde. 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

barn som är döende inom pediatrisk- och neonatalvård. Analysen baserade sig på åtta 
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vetenskapliga artiklar vilket slutligen resulterade i fyra huvudkategorier; Utmaningar 

i vården till barn och familj, Sjuksköterskans engagemang – krävande och berikande, 

Sjuksköterskans behov av stöd och kunskap och Sjuksköterskans 

hanteringsstrategier. Litteraturstudiens resultat kopplas i diskussionen till empiriska 

studier och relateras till en relevant teori för omvårdnad, Erikssons lidande teori. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskorna ofta hade utvecklat en anknytning och 

relation till barnet och barnets föräldrar, de visade empati med sörjande familjer. 

Relationerna blev ofta djupa och känslomässiga speciellt om barnet hade tillbringat 

lång tid på sjukhuset, detta upplevdes både positivt och negativt i arbetet av 

sjuksköterskorna. 

 

Djupet på relationen mellan sjuksköterskan, patienten och familjen har visat sig i 

resultatet kunna ha stor påverkan i hur god omvårdnaden blir. McCloskey och 

Taggart (2010) visade att sjuksköterskorna som ingick i en djupare relation med 

barnen och familjerna drabbades av sorg och förlust när barnet dog. Detta på grund 

av att relationerna relaterade till döende barn ofta passerade den “vanliga” patient-

sjuksköterska rollen. Pearson (2013) visade att utövandet av stöd till den drabbade 

familjen berodde delvis på hur bra relation sjuksköterskorna hade till familjen. En 

god relation till familjen resulterade i ett bättre stöd från sjuksköterskan och längre 

relationer med en familj gav sjuksköterskorna en bättre bild om hur dom skulle 

stödja familjen. Vår reflektion är att det kan vara viktigt för sjuksköterskorna att 

tillåta sig ingå i djupare relationer med barnet och familjen. Detta för att lättare förstå 

behoven hos dem, och för att sjuksköterskan ska kunna utöva ett gott 

omvårdnadsarbete. 

 

Effekten av långa relationer påvisas i studier av Keen, Hutton, Hall & Rushton (2010) 

och Pearson (2013). De visade att processen när ett barn avled var stressande för 

vårdpersonalen, desto mer stressad blev personalen om relationen med barnet och 

barnets familj hade byggts upp under en längre tid. Det var mödosamt för 

vårdpersonalen att se smärtan och lidandet som dessa personer fick genomleva. 

Papadatou (2002) beskrev effekten av långvariga sjuksköterske-barn relationer, där 

sjuksköterskan helst ville närvara i dödsögonblicket och genom detta visa barnet och 
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dess familj att de inte var övergivna. Eriksson (2015) skriver att lidande kan lindras 

på många olika sätt. Vårdare försöker lindra dels genom konkreta handlingar, dels 

genom skapande av relationer och tillgänglighet. Det viktigaste förutsättningen för att 

lindra lidande är villigheten hos vårdaren att möta, konfrontera, eller gå igenom 

lidandet. (ss.90–91). Vidare skriver Eriksson att om människan tillåter sig att offra en 

del av sig själv kan hon hitta en mening i sitt lidande (s.68). En reflektion som 

författarna gör ur detta är att även om långvariga relationer med barnet kan göra att 

sjuksköterskorna upplever starka känslor vid ett barns bortgång, så upplevs det 

viktigt för dem att få följa barnet hela vägen genom behandlingen fram till det sista 

andetaget för att visa medlidande. 

 

I vården av barn är det viktigt att tänka på helheten i omvårdnaden, att finnas 

tillgänglig som stöd och att minska familjen lidande ansågs vara viktigt för 

sjuksköterskorna. I en studie av Hendricks-Ferguson, Sawin, Montgomery, Dupree, 

Phillips-Salimi, Carr, & Haase (2015) framkommer flera viktiga områden som är 

viktiga att adressera både för familjen och sjuksköterskorna. Att ge meningsfull och 

optimal vård i livets slutskede genom att vara stödjande, vara tillgänglig för familjen 

och främja barnets välbefinnande lyftes fram som viktigt av sjuksköterskorna. De 

påpekade även sin önskan att främja meningsfulla minnen av barnet för familjen, 

genom att exempelvis minska stressen som sjukhusvistelse för med sig. Genom att till 

exempel minimera antalet synliga medicinska utrustningar som är kopplade till 

barnet vilket skapade utrymme för mer fysisk kontakt mellan föräldrarna och barnet. 

Bugge (2003) skriver att en uppgift som sjuksköterskan har är att tillhandahålla 

hanteringsstrategier till familjen så att de får möjligheten att bearbeta situationen. 

 

Vidare tar författaren upp ett antal kategorier med verktyg som kan hjälpa 

sjuksköterskan att ge stöd till den drabbade familjen. Författarens kategorier 

innehåller; Stärka familjerelationen och minska familjens påfrestningar; Hjälpa dem 

hantera sina känslor; Vägleda familjen till stödgrupper eller annat stöd som kan 

hjälpa dem; Undersöka om det finns ett behov av psykologisk hjälp (s.111). Eriksson 

(2015) skriver att en människa som möter en oundviklig situation vilket medför ett 

lidande, ges hon samtidigt en möjlighet att se mening med lidandet. Acceptans av 

situationen kan ge möjlighet att se förbi lidandet (ss. 44–45). En reflektion som görs 

är hur viktig roll sjuksköterskan har i främjandet av familjens välbefinnande. I 
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vården av ett barn går familjen genom stort lidande, därför tror vi att personalen har 

ett stort ansvar att göra den sista tiden till en tid med goda minnen att se tillbaka till 

för alla inblandande. 

 

Relationen till föräldrarna kan enligt studerade artiklar vara både krävande och 

givande för sjuksköterskan. Klassen, Gulati & Dix (2012) beskrev i en studie att 

vårdpersonal ibland mötte stora utmaningar i möten med föräldrar som hade barn i 

terminalt skede. Barnets föräldrar hade ofta en annan syn på behandling och palliativ 

vård, de vägrade många gånger att behandlingarna skulle avslutas trots att det inte 

fanns någon möjlighet för tillfrisknande. Detta hindrade vårdpersonalen i sitt arbete 

att sätta igång nödvändiga palliativa åtgärder. Eriksson (2015) skriver att anhöriga 

till en patient kan vara i större behov av stöd än den sjuke. En anhörig som upplever 

stort lidande kan ha svårt att känna något medlidande (s.80). En reflektion som görs 

är hur viktigt det är med information och kommunikation med de inblandade. 

Föräldrar som har ett barn som ligger inför döden bär på ett stort lidande och kan ha 

svårt att ta till sig information därför är det viktigt för sjuksköterskan att försöka sätta 

sig i föräldrarnas situation och vara tydlig i sin kommunikation samt att stödja 

kravlöst. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskorna kämpade med de professionella 

gränserna mellan dem och familjen. Detta kan få en följd att vissa sjuksköterskor fick 

svårigheter att utöva sitt vårdarbete. Vidare visar resultatet att arbetet med barn kan 

ha positiv inverkan på sjuksköterskan. 

 

Gerow (2010) visade att sjuksköterskorna i studien upplevde motstridiga känslor i 

vården av döende patienter, samtidigt som de kände ett ansvar att ge bästa möjliga 

vård. Sjuksköterskorna trodde inte att de hade rätten att sörja när de förlorade sin 

patient. De hade blivit utbildade i skolan att sätta professionella gränser för att 

skydda sig själv från känsloreaktioner som en förlust för med sig. Sjuksköterskorna 

hade en uppfattning att sorg och förlust tillhörde familjerna och att deras roll var att 

hjälpa familjer i sorgeprocessen. En sjuksköterska beskrev hur hon hanterade vissa 

situationer genom att trycka ner sina känslor så hon kunde fortsätta jobba, och ofta 

resulterade detta i ångest. En studie av Docherty, Miles & Brandon (2007) visade att 

sjuksköterskorna hade problem att inte överskrida de professionella och personliga 
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gränserna vilket påverkade kvaliteten på vården. Ofta blev de djupt involverade och 

inte objektiva, detta gjorde det svårt att ge god palliativ vård och dödsfallen togs 

personligt. Dessa överskridanden beskrevs som ett problem och oroade 

sjuksköterskorna om de skulle klara av sitt jobb. Sjuksköterskorna belyste att det 

fanns ett behov av att utrusta sig med bättre verktyg för att hantera detta problem. 

Eriksson (2015) skriver att medlidande är när en människa upplever en annan 

människans lidande som sitt eget, ordet medlidande kan kopplas till egenskapen att 

kunna uppoffra något för någon annan. Uppoffring är något som sker då en människa 

har en vilja att göra något för någon annan, inte för den egna vinningens skull (ss.53–

54). En reflektion är att den känslomässiga kopplingen till barnet och familjen i 

högsta grad kan komma att påverka vården och åsikterna om hur nära man ska 

komma de man vårdar skiljer sig mycket bland vårdpersonalen. En del tycker att man 

ska visa sina känslor öppet för att visa empati och få en möjlighet att påbörja det egna 

sorgearbetet, medans andra tycker att just detta är ett övertramp och inte bör ske 

inför familjen. Något som är tydligt i litteraturstudien är att vetskapen om hur de ska 

eller får agera i dessa situationer kan vara bristfällig, vilket kan leda till större 

påfrestningar för vårdpersonalen. 

 

Erfarenheter som upplevs goda i vårdarbetet ökade med vetskapen att man vårdat 

barnet på bästa möjliga sätt som enligt Papadatou (2002) och Keen et al (2010) visar 

att vårdpersonalen som gav god symtomlindring och god omvårdnad till barnet 

upplevde en känsla av tillfredsställelse att något gott hade gjorts. Keen et al (2010) 

visade vidare att vetskapen om att sjuksköterskorna gav optimal palliativ vård och att 

de kunde etablera ett gott samarbete med barnets anhöriga var givande för alla 

inblandade. Det sjuksköterskorna upplevde i studierna ovan skiljer sig i en studie av 

Hendricks-Ferguson et al. (2015) där deltagarna beskrev sig ha kvarstående känslor 

av skuld efter barnet hade gått bort trots vetenskapen om att allt hade gjorts och ofta 

kände de sig även känslomässig oförberedda vid dödsögonblicket. Dessa känslor kom 

för att de kände sig fäst vid barnet och alltid ville skydda det. Vidare framkom det att 

många brottades med intensiva långvariga känslor när de hade varit närvarande vid 

ögonblicket då barnet avled, speciellt svårt var deras närvaro vid första dödsfall i 

karriären. I vår reflektion av ovanstående område så kommer författarna fram till att 

känslor relaterat till ett gott omvårdnadsarbete kan vara en högst personlig 

upplevelse. Den reaktion som upplevdes av vårdpersonalen kan bero på vilken 
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relation deltagarna hade till barnet och familjen, inte att det bara var arbetsinsatsen 

som påverkat. 

 

Litteraturstudie visade att sjuksköterskorna kände brist på sin kunskap att hantera 

arbetet med terminalt sjuka barn och deras familjer samt att samarbete och stöd från 

kollegor var viktig. Resultaten pekade även på att sjuksköterskorna fick sina 

kunskaper om den palliativa vårdens svårigheter genom egen erfarenhet.  

 

Docherty, Miles & Brandon (2007) visade att ett stort problem när palliativ vård ges 

till barn är bristen på kunskapen om densamma. Deltagarna i studien beskrev att det 

inte fanns några lektioner i utbildningen som handlade om personalens arbete i 

palliativ vård av barn. Liknande resultat beskrivs i en studie av Main (2002) där 

vårdpersonalen inte kände sig adekvat utbildade att ta hand om anhöriga som 

förlorat någon de älskar. Deltagarna i studien kände sig övergivna åt sig själva av att 

hantera detta problem utan stöd, förutom stödet från kollegor. Denna brist på 

kunskap att hantera anhörigas lidande, kunde ibland tvinga vårdpersonal att se 

likgiltiga ut inför patientens anhöriga. Jacobs, Ferrell, Virani & Malloy (2009) visade 

att i palliativ vård för barn, var stödet och kunskapen hur man ska stödja patienten 

och dennes anhöriga bristfällig. En reflektion av ovanstående är att 

sjuksköterskeutbildningen inte har givit dem de verktyg som behövs för att ge stöd till 

föräldrar som lever med ett barn. Bristen att inte kunna stödja anhöriga orsakar i sin 

tur en osäkerhet i sjuksköterskans arbete, vilket fortsättningsvis ökar risken att både 

anhöriga och personal går igenom ett lidande som skulle kunna lindras. 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie sammanställdes kvalitativa studier för att belysa om 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn som är döende. Kvalitativa studier 

valdes för att dessa studier är de bäst anpassade för att tolka personliga upplevelser. 

Forsberg och Wengström (2016) styrker att kvalitativ forskning  är ett bra alternativ 

till studier som har inriktningen mot patient -sjuksköterska relationen (s.144). Vidare 

skriver författarna att den kvalitativa ansatsen är det forskningssätt som är mest 

lämplig att beskriva djupet i personers upplevelser och fenomen. En nackdel med 

kvalitativ forskning kan vara att forskaren kan omedvetet påverka det resultat som 

framkommer i sin forskning. Detta på grund av att forskaren genom deltagaren  får 
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uppleva det fenomenet som studeras (s.44). Deltagarna kan även påverkas av den 

intima förhållandet i intervjun, och en viss risk finns  att de anpassar sina svar till och 

bland annat säga vad de tror intervjuaren vill höra (Kjellström, 2012). 

 

Att hitta vetenskapliga artiklar med fokus på sjuksköterskans upplevelser i vården av 

döende barn visade sig vara utmanande, artiklarna som hittades var ofta utifrån 

föräldrars eller vårdpersonals upplevelser. De vetenskapliga artiklarna som 

författarna använde sig av söktes på databaserna Cinahl, PubMed, Scopus. Sökord 

som användes var: child, nurse, experience, death, pediatric, qualitative, caring, 

dying, palliatives, nursing. Artiklar från år 1990–2017 inkluderades, men endast 

artiklar mellan 2000-2017 användes till resultaten. Manuell artikelsökning har även 

gjorts genom att studera referenslistan på artiklar som var intressanta för syftet 

(Forsberg & Wengström, 2016. s.64). Resultatartiklarnas nationella tillhörighet 

sträcker sig till fem stycken från USA, en från England, en från Australien och en från 

Kina. Detta gav en mer centrerad bild på erfarenheter från USA och inte en 

helhetsbild på sjuksköterskors erfarenheter från hela världen. Sjuksköterskornas kön 

är redovisat i fyra av artiklarna, från urvalet, av dessa 39 deltagare var 34 kvinnor. I 

de resterande artiklarna redovisas inte hur många av deltagarna som var av ett 

specifikt kön, men via citat i studierna kan man tolka att majoriteten var kvinnor. 

Detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien då resultatet inte representerar 

kvinnor och mäns erfarenheter i lika omfattning. Överförbarheten till mäns 

perspektiv är därför inte lika god som till kvinnor. 

 

Den metodanalys som valdes till denna litteraturstudie var inspirerad av Fribergs 

(2012) analysmetod. Denna analysmetod beskrivs som en process från helhet till 

delar för att sedan gå mot helhet. Texterna i artiklarna lästes flera gånger om, 

sönderdelades och bearbetades av författarna med syftet att få sammanfattande 

förståelse av resultatet från de olika studierna. Resultatet sammanställdes slutligen i 

huvudkategorier och underkategorier som matchade syftet (s.127). Innehållet i 

resultaten diskuterades mellan författaren under arbetets gång med målet att få så 

noggrann kategorisering som möjligt med rätt tillhörande text. En möjlig svaghet till 

denna litteraturstudie är att båda författarna inte har engelskan som modersmål och 

därför kan vissa tolkningar av textmaterialet påverkats. 
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Forskningsetisk diskussion 

I forskning ska vinsten av de förväntade resultaten alltid vägas mot kravet att skydda 

studiedeltagarna som inkluderas. Individernas välbefinnande och säkerhet ska alltid 

främjas samt bejakas. En ansökan om etiskt tillstånd ska alltid skickas till en lokal 

eller regional etisk kommitté innan studien påbörjas (Forsberg och Wengström, 

2013. s.132).  

 

I Sverige sker forskningen i enlighet med lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. I den omfattas tystnadsplikt, informerat samtycke, 

samtycke gällande personer under 18, och rätten att avbryta sin medverkan. 

I denna litteraturstudie har det använts vetenskapliga artiklar med verksamma 

sjuksköterskor som intervjuats. Denna yrkesgrupp har även egna etiska 

internationella koder och sammanfattar professionens etik samt förhållningssätt mot 

allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare (ICN, 2014). De 

deltagare som beskrivs i studierna har inte behövt bryta sin tystnadsplikt eller 

sekretess mot sina patienter då det var deras egna erfarenheter som eftersöktes.  Alla 

artiklar som formar resultaten i denna litteraturstudie är etiskt granskade och 

publicerade i databaser som är pålitliga och sätter etiska krav. Författarnas etiska 

ansvar har varit att sammanställa och redovisa studiernas resultat så noggrant och 

efter bästa förmåga. 

 

Slutsats 

Dödsfall i förtid är svåra för vårdpersonal, speciellt dödsfall av barn. Sjuksköterskor 

tillbringar mycket med tid med barn och deras familjer i ett palliativt skede. Även om 

all palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna, symtomlindring, 

multiprofessionellt arbete, kommunikation och stöd till närstående så finns det 

skillnader från palliativ vård till vuxna och barn. Några av skillnaderna är att dödsfall 

av barn väcker starka känslor hos alla som känner barnet samt att föräldrarna är mer 

delaktiga i bestämmandet av vården. I familjefokuserad vård ses närstående som 

resurs för de är en ”förlängning av patienten”, därför bör vårdpersonal bekräfta, 

respektera och erkänna betydelse av närstående och tillåta de ingå i vårdteamet 

(Institutionen för omvårdnad, 2015. s.4). I resultaten framkom det att lidandet inte 

bara tillägnas barnet och barnets föräldrar utan även sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal. Att ett barn dör strider mot det naturliga livsloppet och därför påverkar 
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det alla som känner det barnet. Sjuksköterskans lidande i resultatet kan manifestera 

sig i olika former som maktlöshet, skuld, otillräcklighet, hopplöshet, sorg, frustration, 

oro, stress etc. Sjuksköterskorna beskrev sitt lidande svårare när de hade etablerat 

långvarig relation till barnet och dess familj. 

 

Ett genomgående problem som återfinns i litteraturstudiens resultat, är att 

sjuksköterskorna uttrycker sig ha bristfälliga kunskaper i hur de ska ge stöd 

närstående till barnet. Det framkommer att sjuksköterskorna anser att de fått lite 

eller ingen utbildning gällande området, varken genom sjuksköterskeutbildningen 

eller via sin arbetsplats. Författarna tror att detta område skulle kunna få en grund 

redan i sjuksköterskeutbildningarna, att genomgå en kurs som fokuserar på hur stöd 

bör ges till barn och deras anhöriga skulle kunna motverka det initiala problem som 

sjuksköterskorna stöter på i början av deras arbetsliv. Relaterat till sjuksköterskans 

upplevelser och utmaningar att ge palliativ vård till barn, kan författarna inte se 

någon större förbättring resultatmässigt i artiklarna från 2000 till 2017. 

 

Resultaten pekar på att en förändring ske bör på organisationsnivå dvs. handledning, 

ökad undervisning i pediatrisk palliativ vård för barn och ökat stöd till sjuksköterskan 

är några områden som bör förbättras. Som tidigare har nämnts är expertisen i detta 

ämne smalt, därför behövs ytterligare forskning inom ämnet. Relaterat till 

komplexiteten som sjuksköterskan upplever i sitt arbete, skulle det vara intressant att 

studera behovet av tröst hos barnet samt föräldrarna. Detta skulle tydliggöra 

helheten över hela vårdprocessen. 
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tillfälle i din karriär som sticker 

ut då den beskriver erfarenheten 

av förlust/sorg som pediatrisk 

onkologisjuksköterska. Tolkades 

enligt Colaizzi´s analysmetod. 

Etiskt godkänd. 

 

 

 

Resultaten visar att 

det fanns både 

positiva och 

negativa 

erfarenheter hos 

sjuksköterskorna 

huvudkategorierna 

som framkom var 

samhörighet, 

alienation, aktion, 

behålla kontrollen 

och ändrat 

perspektiv.   

I 

2012 

Cook, K.A., 

Mott, S., 

Lawrence, 

P., 

Jablonski, 

J., Grady, 

M.R., 

Norton, D., 

& 

Connor,J.A. 

USA 

Coping while 

caring for the 

dying child: 

nurses' 

experiences in 

an acute care 

setting 

Syftet med 

denna studie är 

att beskriva och 

förstå beteende 

och 

copingstrategier 

som används av 

sjuksköterskor 

som vårdar 

döende barn 

Elva sjuksköterskor: tre 

hade doktorsexamen, fyra 

hade magisterexamen och 

fyra hade kandidatexamen 

i omvårdnad. De jobbade 

på ett fristående 

barnavdelningscentrum.  

Deras genomsnittliga 

erfarenhet på pediatrik var 

19 år. 

Kön framkommer ej i 

urvalet. 

Kvalitativ studie. fyra semi-

strukturerade frågor styrde 

intervjuerna. Fokus på frågorna 

var: relationer, barns döds 

inverkan, coping och tillgängliga 

resurser. 

Innehållsanalys genomfördes. 

Etiskt godkänd. 

 

 

Fyra huvudkategorier 

identifierades 

gällande coping och 

beteende: sätta 

personliga gränser, 

upprätta positiva 

minnen av döende 

patienter, ha distans, 

och att skydda sin 

omgivning sätta 

namn på sina 

erfarenheter. 

I 



Bilaga 2 

 

År, 

Författ

are 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kv

alit

et 

2000 

Costell

o, J. 

Trinder

-Brook. 

A. 

Englan

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Children

s nurses 

experien

-ces of 

caring 

for dying 

children 

in 

hospital. 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter vid 

omvårdnaden 

av ett döende 

barn i 3 olika 

sjukhusmiljöer i 

ett sjukhus i 

nordvästra 

England. 

21 sjuksköterskor deltog i 

fokusgrupperna för 

diskussioner. Ytterligare 

sju sjuksköterskor valde 

att delta i de individuella 

intervjuerna. Tolv från 

medicinavdelningen, nio 

från kirurgavdelningen 

och sju från 

onkologiavdelningen. 

Kön framkommer ej i 

urvalet. 

Studien genomfördes genom 

enkäter, fokusgrupper och 

individuella intervjuer. 

Fokusgrupps diskussionerna 

varade i 25–30 minuter och 

de individuella intervjuerna i 

20–30 minuter. Den 

kvalitativa datan 

analyserades med 

innehållsanalys.  

Etisk godkänd 

Intervjufrågor framkommer ej 

i studien. 

Resultaten som framkom var 

fem negativa och fyra positiva 

kategorier. Negativa: 

sjuksköterskans känslomässiga 

koppling till barnet, 

medverkande i familjen, typen 

av och tidpunkten för 

behandlingen, 

underbemanning och kunskap, 

plötslig död. Positiva: att 

kunna ge tröst åt sörjande 

föräldrar, känsla att kunna ge 

barnet uppmärksamhet, 

kontroll av smärta och andra 

symptom, uppföljning för 

föräldrarna efter döden. 

I 

2017 

Curcio, 

L. D 

USA 

The lived 

experien

-ces of 

nurses 

caring 

for dying 

pediatric 

patients. 

Syftet med 

studien är att 

utforska, 

beskriva och 

förstå de 

erfarenheter 

sjuksköterskor 

som vårdar 

döende 

pediatriska 

patienter 

upplever. 

Deltagarna var 

sjuksköterskor med 1–4 

års arbetserfarenhet som 

valdes via muntliga 

rekommendationer. 

Exklustionskriterier var 

att deltagarna ej fick ha 

egna barn eller att de 

haft något barn i deras 

närmsta familj avlidit från 

en obotlig dödlig 

sjukdom. Alla nio 

deltagare var kvinnor 

som arbetade på 

pediatriken. 

Studien utfördes med semi-

strukturerade intervjuer 

öppna, icke ledande frågor. 

Frågor som ställdes var 

t.ex ”Berätta för mig hur det 

är att vårda döende 

pediatriska patienter ”som 

följdes upp av t.ex ”Kan du 

ge mig ett exempel” 

Intervjuerna varade i ungefär 

35-45 minuter. 

Innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

 

 

Alla deltagare kände att deras 

närvaro hos barnet var 

nödvändig för att minska på 

lidandet. Några sjuksköterskor 

uttryckte tvivel på vården de 

gav var rätt. Sju huvudteman 

framkom i studien efter 

intervjuerna: empati, känsla av 

ambivalens, oundviklighet, 

inspiration, relationer, 

självbevarelse och sorg.   

  

I 



Bilaga 2 

 

  

År, 

Författ

are 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvali

tet 

2012 

Kain, J. 

V. 

Australi

a 

An 

exploration 

of the grief 

experiences 

of neonatal 

nurses: A 

focus group 

study 

Syftet med studien 

är att undersöka 

neonatala 

sjuksköterskors 

sorg reaktioner och 

erfarenheter vid 

omhändertagande 

av döende 

spädbarn. 

Tjugofyra neonatala 

sjuksköterskor med minst 

två års arbetserfarenhet 

från den neonatala 

intensivvårdsavdelningen. 

Ett genomsnitt på 6–8 

personer från varje område 

valdes ut via inbjudan för 

att delta i fokusgrupperna. 

Kön framkommer ej i 

urvalet. 

 

Kvalitativ studie med Semi-

strukturerade intervjuer och 

öppna frågor användes. 

Fokusgrupperna var öppna för 

diskussion men styrdes av 

intervjuaren genom ledande 

frågor. Data från diskussionerna 

analyserades genom 

innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. Intervjufrågor 

framkom ej i artikeln. 

 

 

 

Fynden som 

framkom 

placerades i 

huvudkategorier

na: bekräftelse 

av förlusten, 

erkännande av 

relationen och 

integration med 

den som sörjer. 

I 

2014 

Kellog, 

B. M. 

Barker, 

M. 

McCun

e, N 

USA 

The lived 

experience 

of pediatric 

burn nurses 

following 

patient 

death 

Syftet med studien 

var att beskriva den 

levda erfarenheten 

hos sjuksköterskor 

på 

intensivvårdsavdeln

ingen för 

brännskadade barn 

som upplevt 

dödsfall. 

 

Ett brev skickades ut som 

beskrev studien skickades 

ut till den pediatriska 

intensivvårdsavdelningen för 

brännskadade barn. Sju 

sjuksköterskor deltog som 

uppfyllde kraven: 

sjuksköterskor som jobbat 

på brännskadade avdelning 

minst ett år och hade 

upplevt minst ett dödsfall av 

ett barn. 

Fem deltagare var kvinnor 

och två manliga. 

En kvalitativ fenomenologisk 

studie genomfördes. 

Intervjuerna gjordes i ett tyst 

och privat rum på sjukhuset. 

Varje intervju gjordes enskilt. 

Semi-strukturerade intervjuer 

användes för att hålla innehållet 

relevant. Intervjuerna spelades 

in. Ett exempel på en 

huvudfråga: ”Beskriv din 

känslomässiga reaktion när du 

förlorade patienten” 

 

 

 

Fynden 

resulterade i tre 

huvudkategorier: 

ledsamhet, sorg 

och hjälplöshet. 

II 



Bilaga 2 

 

År, 

Författ

are 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kval

itet 

2016 

Stayer, 

D. 

Lockha

rt, S. J. 

USA 

Living with 

dying in the 

pediatric 

intensive care 

unit: a 

nursing 

perspective 

Att beskriva 

och tolka 

pediatriska 

intensivvårds-

sjuksköterskors 

erfarenheter vid 

palliativ vård av 

barn med 

livshotande 

sjukdomar. 

Lämplighetsurval av nio 

kvinnliga och tre manliga 

sjuksköterskor gjordes, 

alla med 

arbetserfarenhet på 

avdelningen i minst 18 

månader.  

En hermeneutisk 

fenomenologisk metod 

användes. Intervjuer med 

öppna frågor som ”Hur är 

det att omhänderta barn 

med livshotande 

sjukdomar och deras 

familjer” Intervjuerna 

spelades in. 

Data analyserades med 

innehållsanalys. 

Resultaten visade att mer än 

hälften av sjuksköterskorna 

saknade någon form av 

förberedelse inför döden. De 

identifierade fem huvudteman 

och 12 underteman. 

Huvudkategorierna var: resan 

mot döden, en livslång börda, 

utmaningar att utöva 

vårdarbete, sköta om sig själv 

och korsa gränser framkom. 

 

 

I 

2001 

Yam,B 

Rossite

r, J & 

Cheung

, K 

U. K 

Caring for 

dying infants: 

experiences of 

neonatal 

intensive care 

nurses in 

Hong Kong 

Att utforska 

upplevelser från 

neonatala 

sjuksköterskor i 

Hong Kong vid 

vård av 

döende 

spädbarn. 

Tio sjuksköterskor som 

jobbar heltid och under 

tre år i på en 

neonatalvårdsenhet eller 

spädbarnsavdelning. 

Jobbat minst med ett 

döende barn. Alla 

deltagare till studien var 

kvinnor med en ålder på 

26–40 år. 

En kvalitativ studie. 

Studien baserades på 

semistrukturerade 

intervjuer som pågick 

under 1–1.5 timmar. 

Innehållsanalys ansats. 

Etiskt godkänd. 

Intervjufrågor 

framkommer ej i artikeln. 

Åtta kategorier framkom; 

misstro, känsla av 

ambivalens, hjälplös, skydda 

självet, ger optimal fysisk 

omsorg till barnet, 

ge känslomässigt stöd till 

föräldrar och uttrycka 

empati, bristen på kunskap, 

rådgivning och motstridiga 

värden i vården. 

I 



 

  
  

 


