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Abstrakt 

Bakgrund: I sjuksköterskans yrke kommer man i kontakt med många människor i palliativt 

skede och även deras anhöriga. Att ett barn dör känns  kraftfullt och orättvist. Hur hanterar 

sjuksköterskan barnets situation när barnet är i palliativt skede, Hur hanterar sjuksköterskan 

dessa känslor som väcks i yrket?  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid palliativ 

vård av barn.  

Metod: En systematisk beskrivande litteraturstudie har genomförts där 10 kvalitativa och 

kvantitativa artiklar har granskats och analyserats. 

Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i tre kategorier och 15 underkategorier. 

Kategorierna blev; Sjuksköterskors negativa upplevelser vid palliativ vård av barn, 

sjuksköterskors positiva upplevelser vid palliativ vård av barn och strategier för att hantera 

traumatiska händelser. 

Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor upplever det svårt att 

vårda ett barn i palliativt skede. Sjuksköterskorna upplevde negativa och positiva upplevelser. 

Trots de negativa svårigheterna fann sjuksköterskorna positiva aspekter i vårdandet av barn i 

palliativt skede, såsom  att kunna ge stöd till sörjande föräldrar, kunna lindra barnets symtom, 

att kunna skapa en bra relation och föra en god kommunikation till barnet och familjen. Det 

framgick  i studien att kunna prata ut och få stöd av sina kollegor var viktiga för att kunna 

hantera känslor som väcks i sjuksköterskans arbete i den palliativa vården.  

Nyckelord: sjuksköterskans upplevelse, Coping, palliativ vård, Pediatrisk omvårdnad 
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Abstract 

Background: In the nursing profession, the nurse will be in contact with many people in 

the palliative stage, but also relatives. The fact that a child dies feels unnatural and unfair. How 

do the nurse handle the child's situation when the child is in the palliative stage, How do the 

nurse handle these emotions brought in the profession? 

Aim: The purpose of this study was to highlight nurses' experiences in palliative care of 

children. 

Method: A systematic descriptive literature study has been conducted where 12 qualitative 

and quantitative articles were reviewed and analyzed. 

Result:  The analysis to the articles resulted in three categories and 15 subcategories. The 

categories were: Nurses 'negative experiences in palliative care for children, the nurses' positive 

experiences in palliative care for children and strategies for dealing with traumatic incidents. 

Conclusion:  The results of this study show that nurses find it difficult to take care for a 

child in the palliative stage. The nurses experienced negative and positive experiences. Despite 

the negative difficulties nurses found positive aspects in the care of children in the palliative 

stage, such as being able to provide support to bereaved parents, to relieve the child's symptoms, 

being able to create a good relationship and maintaining good communication with the child and 

family. . It appeared in this study being able to talk it out and get the support of their colleagues 

was essential to be able to manage the emotions and desires of a nurse's work in palliative care. 

Keywords: Nurses experience, coping, Palliative care, Pediatric nursing 
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1. Bakgrund 

1.1 Barn och döden 
Att säga barn och död i samma mening är något som kan vara väldigt obehagligt och 

svårt. När ett barn föds förväntas barnet få en barndom och ha ett långt liv framför sig. 

När ett barn får en obotlig och svår sjukdom, innebär detta för familjen och anhöriga en 

svår chock och en tragedi (SOU,1979:22). Enligt Folkhälsorapporten (2012) har 

barndödligheten bland spädbarn och barn upp till 18 år under en lång tid sjunkit i 

Sverige. Sedan 1990 har barnadödligheten fortsatt avta, detta har i stor del i att 

trafikdödligheten minskat sedan dess.  Enligt SOU (1979:22) är rekommendationerna att 

sjuksköterskan och vårdpersonalen bör erbjudas uppdaterade utbildningar på 

arbetsplatsen angående vård av palliativa barn och att personalen även deltar i 

samtal/gruppsamtal om upplevelser och erfarenheter  

1.2 Palliativ vård  

Enligt SOUs (2001:6) definition är palliativ vård en aktiv helhetsvård i ett skede när 

patienten inte längre svarar på botande behandling och när kontroll och lindring av 

symtom är viktigast, samt beaktande av problem av psykologisk, social och existentiell 

art. Begreppet palliativ vård härrör från det latinska ordet Pallium, som betyder kappa 

eller täcke, vilket innebär att ”täcka över” symtomen med hjälp av behandlingsåtgärder 

vars mål eller syfte är att främja patientens välbefinnande (Twycross, 1998,10). 

Begreppet palliativ betyder att lindra och har inga botande åtgärder (Sandman och  

Woods, 2003,11). Målet är att uppnå bra livskvalitét för patienten och dess familj utan 

att förlänga patientens liv eller påskynda döden. Palliativ vård innefattar även 

rehabilitering som syftar till att hjälpa patienter att uppnå och upprätthålla en maximal 

fysisk, psykisk, social - och andlig potential, hur begränsad patienten än blivit pga. 

sjukdom (Twycross, 1998,10).  

Den palliativa vården grundar sig på fyra hörnstenar: symtomkontroll, 

kommunikation/relation, teamarbete och närstående. Den palliativa omvårdnaden 

består av två faser: den tidig
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och den sena fasen. Den tidiga fasen är en lång fas, i vilken det fortfarande kan finnas 

livsförlängande behandling. Den senare fasen är en kortare fas som innefattar att 

patienten endast har dagar, veckor eller i vissa fall månader kvar att leva. 

Livsförlängande behandling är nu inte aktuell utan målet är att främja god livskvalitét 

och att lindra lidande för patienten och närstående (SOU, 2012). 

 

1.3  Utvecklingen av palliativ vård  

Patienter med obotlig sjukdom, förväntad kort överlevnad och långt gången sjukdom, 

hade förr en begränsning i sina medicinska möjligheter. Enligt Brulde (2003,56) 

upplevde dessa patienter att ångesten var påtaglig, de kände sig ensamma och led av 

mycket smärtor. Inom den välutvecklade sjukvården var begränsningarna stora inom 

omvårdnaden. Hospicerörelsen utvecklades för att systematisera och förbättra vården av 

de döende. St Christopher´s Hospice grundades i London 1967 av sjuksköterskan Ciceley 

Saunders. Kort därefter spred sig hospicerörelsen och liknande inrättningar över 

Storbritannien och länder i Europa, Kanada och USA.  Hospicerörelsen stod för omsorg, 

optimal vård och ersatte kurativ behandling med symtomlindrande behandlingar 

(Kaasa, 2001,13-14). Ett decennium senare, i slutet på 70-talet kom debatten om 

palliativ vård till Sverige.  Det var inte förrän i 90-talets början som de första hospices 

byggdes och startades i Sverige (Sandman och Woods, 2003,10). 

 

1.4 Strategier för att hantera traumatiska händelser  

Ordet coping kommer från det engelska ordet cope och betyder att klara av. Begreppet 

coping betyder alltså att klara av svåra situationer och detta kan göras på olika 

individuella sätt (Sand och Strang, 2013,169-187). En person som upplever en kris i sitt 

liv eller har upplevt en traumatisk upplevelse har mycket att hantera. Den personliga 

betydelsen av händelsen är det första som personen måste kartlägga. Personen får 

försöka ställa sig frågan om vem denna kris drabbar, t.ex. om det drabbar endast mig 

själv, anhöriga och/eller arbetet (Hytten, 2001,21).  Enligt Hytten (2001,23-26)  finns  

det tre olika sorters copingstrategier som är beskrivna i litteraturen: 

bedömningsfokuserande-, problemfokuserande- och emotionsfokuserande 

copingstrategier. Bedömningsfokuserande strategi betyder att personen försöker förstå 
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hela situationen och vad det nya tillståndet betyder och innebär. Problemfokuserande 

copingstrategier innebär att personen skapar en handlingsplan som han/hon kan följa 

för att systematiskt skapa en bättre situation. Den tredje strategin är en emotionellt 

fokuserande strategi vilket går ut på att skapa balans i sina känslor och att kunna styra 

sina känslor i situationer som kan utlösa dem.  

 

1.5 Sjuksköterskan och vårdteamet 

En grundläggande del i den palliativa omvårdnaden är ett multiprofessionellt team. I 

teamet samarbetar olika yrkeskategorier tillsammans för att kunna möta patienters 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. En viktig uppgift är att samordna de 

insatser som ges till patienten och de närstående. Patientens och familjens behov är det 

centrala i omvårdnaden. Vårdlagets utformning utgår ifrån patientens behov och att den 

personal som ingår i teamet har kompetens i palliativ vård. Vårdteamet består av läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister, 

sjukhuspräster och diakoner (SOU, 2012). Ett bra samarbete mellan dessa yrkesgrupper 

är en viktig komponent för en bra palliativ vård. Palliativ vård bör även erbjudas var än 

patienten önskar att bli vårdad (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Kärnan i den 

palliativa vården utgörs av samarbete mellan vårdteamet, patienten och anhöriga 

(Twycross, 1998,12). Tillsammans strävar de efter att uppnå ett gemensamt mål vilket är 

en god omvårdnad. Att jobba i ett team handlar om kommunikation, respekt, 

ödmjukhet, rollanpassning och att ha förståelse för varandras kunskap och kompetens. 

Dessutom innebär palliativ vård att arbetet fördelas utifrån styrkor och expertis.  

Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården, sjuksköterskan är arbetsledare 

för undersköterskor och ansvarar för omvårdnaden, planering, dokumentation, 

behandling, uppföljning samt bemötande av patienter och närstående. Finns det brister i 

kommunikationen inom teamet kan detta ge negativa konsekvenser för både personalen, 

patienten och andra involverande (Sjöberg, 1998,135-138).  
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1.6 Sjuksköterkans roll  
 
För sjuksköterskor innebär palliativ vård många påfrestningar. Det kan kännas tungt 

och svårt när ett barn vårdas palliativt (SOU 1979:22, Twycross et al , 1998). När ett barn 

är obotligt sjuk anses det vara väldigt orättvist och oacceptabelt. Hos vårdaren väcker 

det många känslor och det är mycket betydelsefullt för vårdaren att kunna hantera dessa 

känslor och tankar (Beck-Friis och Strang, 2005,13-14). Enligt Hjelm (2003,102-106) 

har sjuksköterskan en viktig roll i vårdteamet för omvårdaden, då sjuksköterskan har 

den mest frekventa och mest intima kontakten med patienten och dennes anhöriga.  

Att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt är viktigt och en förutsättning för 

sjuksköterskans arbete. Begreppet professionalitet motsvarar det beteende som 

eftersträvas hos en viss yrkesgrupp. Tre hörnpelare i den medicinska professionaliteten 

är sjukvårdande verksamhet, expertis och etik. Personalens professionalitet syftar till att 

kunna ge vård och omvårdnad med patientens bästa för ögonen samt skapa tillitsfulla 

relationer. Professionalitet kan vårdpersonal tillägna sig genom fortlöpande utveckling 

av kompetens, empati, lagarbete, samverkan och etisk förhållningssätt (Andersson et al 

2012). 

Det är även viktigt att sjuksköterskan har kunskap om barns olika föreställningar om 

döden för barn i olika åldrar. Sjuksköterskor ska kunna stötta och stärka den som är 

obotligt sjuk oavsett ålder och var i livet patienten befinner sig. Vid vårdandet av sjuka 

och döende barn möter sjuksköterskan familjer i olika känsloladdade svåra situationer. 

Sjuksköterskans roll är att med förståelse för familjens situation, informera, stötta, 

lindra lidandet och minska stressen för patienten och familjen (Tveiten, 2000,19-56). 

Som tidigare nämnts så arbetar sjuksköterskan närmast familjen och upplever denna 

emotionella situation i sin yrkesroll, men påverkas även som privatperson (Friedrichsen, 

2005,377-382). Vi frågar oss därför hur sjuksköterskor kan öva sig i att bemöta sådana 

situationer? Finns kunskap om hur man kan hantera de känslor som väcks i sådana 

situationer? Sjuksköterskors upplevelser av och copingstrategier vid palliativ vård kan 

därför vara viktigt att belysa.  Författarna till denna litteraturstudie vill undersöka vilka 

strategier som sjuksköterskor använder för att kunna arbeta i så känslomässigt svåra 

situationer. Vad kan vi lära av sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård av barn? 
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Hur hanterar sjuksköterskorna denna känslomässiga stress? Författarna till denna 

litteratur studie vill själva jobba med barn i framtiden och anser att detta är frågor som 

de vill få svar på för framtiden 

 

1.7 Syfte  
Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård av 

barn.  

2. Metod 

2.1 Design   
Designen som användes i denna studie är en deskriptiv systematisk litteraturstudie, 

vilket innebär att söka, granska och sammanställa litteraturen inom det valda området 

(Forsberg och Wengström, 2013,30).   

2.2 Sökmetoder  

Artiklarna som användes i denna litteraturstudie, söktes främst  i databasen  CINAHL 

och PubMed. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2000– 2013 och artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket betyder att artiklarna har 

blivit granskade av utomstående, sakkunniga personer innan de publierades. Denna 

granskning säkerställer att artikeln är av god vetenskaplig kvalité (Willman et al., 

2011,90). Vård av barn mellan 0-18 år inkluderades, eftersom författarna ville undersöka 

upplevelser vid vårdandet av barn och inte vuxna och äldre. Sökningen begränsades inte 

till land utan till att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska. I början gjordes en 

pilotsökning och sedan genomfördes den avgörande sökningen. Pilotsökning innebar en 

sökning i databaser utan begränsningar för att se att det fanns vetenskapliga artiklar 

inom ämnet och för att identifiera relevanta sökord. Sedan utfördes den slutgiltiga 

sökningen som används i litteraturstudien  (jfr. Willman et al., 2011,61).   

Ett flödesschema för tillvägagångssättet för en litteraturstudie användes, vilket innebar 

att sökorden identifierades relaterat till syftet. Sedan skedde en databaserad sökning och 
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en manuell sökning. Utifrån sökningarna hittades relevanta artiklar (Polit and Beck, 

2010,73). 

Sökorden bestämdes utifrån syftet och utökades under sökningens gång. Sökord som 

användes var Caring for dying children, Pediatric nursing, Palliative care of children, 

Experience, Palliative care och Nurse attitudes. Sökorden kombinerades för att få 

relevanta träffar som passade utifrån syftet. För att se tillvägagångsättet och resultatet av 

databaserade sökningar se bilaga 1.   

Manuell sökning gjordes genom att alla artiklars referenslistor granskades för att hitta 

andra liknande artiklar. Genom  manuell sökning hittades artikeln Rashotte (1997). 

Detta överensstämmer med (Forsberg and Wengström, 2013,74) att manuella sökningar 

kan göras via referenslista eller innehållsförteckningar i t.ex. tidskrifter.  

 

2.3 Urval  

Denna litteraturstudie baserades på 10 vetenskapliga artiklar från 2000- 2013. Barn och 

anhörigas upplevelse av omvårdnaden vid palliativ vård exkluderades från 

litteraturstudien, eftersom syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda palliativt sjuka barn. 

 

Urvalsprocessen genomfördes i tre steg. Första urvalet genomfördes genom att 

författarna läste de funna artiklarnas titlar som såg ut att motsvara studiens syfte. I 

andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt och de artiklar som motsvarade studiens syfte 

fortsatte till urval tre där artiklarnas resultat lästes. Artiklarna lästes av båda författarna 

för att bedöma relevansen till syftet. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna och 

slutligen diskuterades kvalitetsgranskningen författarna emellan.  I studien granskades 

artiklarna efter en kvalitetsgranskningsmall av Forsberg & Wengström (2013,202-210). 

För kvalitétsgranskning av de valda artiklarna, se bilaga 2. Artiklar som valdes ut till 

denna studie hade medel eller hög kvalitet. Totalt valdes 10 kvalitativa artiklar ut , varav 

6 utav dem hade kvantitativ del. En av artiklarna hittades via manuellsökning.  
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2.4 Analys 
 
Författarna har i sitt analysförfarande inspirerats av det systematiska tillvägagångsättet i 

innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström (2013,167).  Artiklarna lästes ett flertal 

gånger av författarna på varsitt håll för att få en helhetsbild av och en djupare förståelse 

av studiernas resultat. Artiklarnas lästes, tolkades och sammanfattades av författarna 

och viktigt resultat togs ut. Relevanta nyckelresultat som motsvarade studiens syfte togs 

ut ur artiklarnas resultat och liknande resultat sattes ihop och koder bildades som till 

slut grupperades i underkategorier, liknande underkategorier formulerades till 

kategorier. De kvantitativa artiklarna presenteras med beskrivande statistik. 

3. Resultat 
 
Analysen av de tio vetenskapliga artiklarna resulterade i tre kategorier med 15 

underkategorier.  De tre kategorierna var: Sjuksköterskors negativa upplevelser vid 

palliativ vård av barn, sjuksköterskors positiva upplevelser vid palliativ vård av barn och 

strategier för att hantera traumatiska händelser. En översikt presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

 
3.1 Sjuksköterskors negativa upplevelser vid 
palliativ vård av barn  

 
3.1.1 Att inte kunna lindra lidande 
 
3.1.2 Upplevelse av stress 
 
3.1.3 sjuksköterskor upplevelse av skuldkänslor 
 
3.1.4 Sjuksköterskans upplevelser av svårigheter i 
kommunikation mellan sjuksköterskan, barn och anhöriga 
 

 
3.2 Sjuksköterskors positiva upplevelser vid 
palliativ vård av barn 

 
3.2.1 Den goda relationer mellan sjuksköterskor och    
         familjen gör vården meningsfullt  
 
3.2.2 Att kunna vara professionell   
 
3.2.3 Ärlig kommunikation med patient och anhöriga 
 
3.2.4 Förberedelser inför barnets död 
 
3.2.5 Lättnad över att barnets lidande är slut 
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3.3  Sjuksköterskans strategier för att 
hantera traumatiska händelser 
 

 
3.3.1 Humor som en avlastning  
 
3.3.2 Sjuksköterskors hantering av sorg 
 
3.3.3  Sjuksköterskors självreflektion  
 
3.3.4 Ett slutgiltigt avslut på en relation  
 
3.3.5 Sorgeprocessen 
 
3.3.6 Att få dela sorgen med kollegor 
 
3.3.7 Skydda sig själv mot svåra känslor  

3.1 Sjuksköterskors negativa upplevelser vid palliativ vård av 
barn  
 
Vid vård av barn i palliativt skede kan sjuksköterskan uppleva olika känslor. Vissa 

känslor upplevdes positiva medan andra upplevdes som negativa (Costello och Trinder-

Brook, 2000). Negativa känslor som sjuksköterskor upplevde vid palliativ vård av barn 

var; sorg, rädsla, frustration, ilska, nedstämdhet, stress, maktlöshet, och skuld. 

 
3.1.1 Att inte kunna lindra lidande 

I fyra av de vetenskapliga studierna som utförts av (Rashotte et al (1997) ,Costello och 

Tinder-Brook (2000), Papadatou et al (2001) och  Contro et al (2004)) har alla funnit att 

många sjuksköterskor inom palliativ vård upplevde en negativ känsla,   en av de negativa  

känslorna var frustration .Sjuksköterskorna kände en  känsla av frustration när ett barn 

gick bort, då det saknades botande behandling och även över livets orättvisor när barnet 

vårdades palliativt. Frustration upplevdes vid tidsbrist och organisatoriska problem, när 

sjuksköterskorna inte hade den tid de ville för att spendera med patienten och de 

anhöriga pga. andra sysslor och när besked till patienten dröjde. Detta påverkade 

kontinuiteten i vården.  Sjuksköterskor kände sig oerfarna att hantera patientens 

symtom som smärta och andra symtom som var grunden till barnets onödiga lidande, 

detta skapade ytterligare frustration hos sjuksköterskorna.  

Många sjuksköterskor upplevde vissa undersökningar som olämpliga pga. patientens 

tillstånd, vilket fick dem att känna sig bedrövade och maktlösa. Enligt Papadatou et al 

(2001)  och Rashotte et al (1997) upplevdes frustration och maktlöshet av 

sjuksköterskorna när de inte kunde upprätthålla god vårdkvalité eller lindra barnets 
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lidande under vårdtiden. Contro et al (2004), Costello och Tinder-Brook (2000), 

Papadatou et al (2001) och Rashotte et al (1997) konstaterade att sjuksköterskorna 

upplevde att de negativa känslorna var svåra att hantera. 

Ur Contro et al (2004), Costello och Tinder-Brook (2000), Papadatou et al (2001) och 

Rashotte et al (1997) studier framkom det även att många sjuksköterskor upplevde skuld 

när ett barn dog, samtidigt som de kände en känsla av lättnad . En del sjuksköterskor 

kände att de hade gjort vad de kunnat, medan andra upplevde känsla av misslyckande. 

Inghelbrecht et al ( 2009) och Lee and Dupree (2008) fann i sina studier att  

sjuksköterskorna upplevde att ibland bevaras ett liv längre än det är mänskligt. 

Sjuksköterskorna förklara att det menade att behandling hade  pågått längre än det 

borde. Livsuppehållande behandling pågick ibland då livet inte gick att rädda. När denna 

behandling beslutades att den skulle avbrytas upplevde sjuksköterskorna att det blev 

emotionellt laddat.  I enstaka fall fick sjuksköterskan vara med att bestämma när 

behandlingen skulle avbrytas och även vara med när det skulle meddelades för familjen. 

3.1.2  Upplevelsen av stress 
 
I en intervjustudie av Costello and Trinder-Brook (2000) visade resultatet att 

sjuksköterskorna upplevde stress som en negativ känsla. I vården av palliativt sjuka barn 

upplevde sjuksköterskor en känsla av negativ stress i varierad mängd. Ofta berodde 

denna stress på omständigheter som sjukskörerskorna kände att de inte kunde 

kontrollera som tex  om ett barn plötsligt insjunkande eller avled. Epstein ( 2010)  fann i 

sin studie att olika patienter har olika behov och utifrån dessa behov måste 

sjuksköterskan prioritera sin tid och vilken patient som hon tycker behöver mest 

omvårdnad och vård. Denna prioritering kunde ge upphov till stress, en annan 

stressfaktor var om sjuksköterskan visste att hon inte kunde göra barnet friskt och att 

inga lindrande åtgärder gavs. I en studie av Papadatou et al (2010) framgick att bortgång 

av ett barn  är en stressande del i sjuksköterskans jobb, att känna en känsla av 

hjälplöshet och sorg är en del i processen av slutet på livscykeln, speciellt vid förtidigt 

födda barn och barn. Ungefär hälften av sjuksköterskorna som tar hand om 

omvårdnaden av palliativa barn har vårdat dessa barn under långa perioder. 

Sjuksköterskorna har fått en relation till barnet och känner en personlig förlust.  
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3.1.3 Sjuksköterskors upplevelse av skuldkänslor 
 
I två studier av Costello och Tinder-Brook (2000), och Rashotte et al (1997) belystes att 

sjuksköterskorna upplevde skuldkänslor när ett barn avled. Ofta frågade sjuksköterskan 

sig själv om hon hade gjort allt hon kunnat för barnet innan det avled. När barnet dog 

helt plötsligt ökades skuldkänslorna ännu mer.  Det visade sig att skuldkänslor ofta var 

relaterade till att ett känslomässigt band hade utvecklats till barnet och dess familj, en 

känsla av kärleksfullhet. När bandet med patienten och familjen var starkt var det extra 

svårt att släppa skuldkänslorna. Sjuksköterskorna upplevde att detta resulterade i att de 

delade känslan av förlust med familjen när barnet avled, det är inte professionellt att bli 

allt för involverad i patientens och familjens tillstånd.  

Costello och Tinder-Brook (2000) lyfte fram i sin studie att sjuksköterskorna ansåg att 

när en patient dör kan det väcka deras medlidande för den som lider. Ibland kan dessa 

känslor under vissa omständigheter komma i konflikt med sjusköterskans professionella 

syn. Sjuksköterskorna ansåg att tyder på att professionella vårdgivare bör kontrollera 

sina känslor och inte avslöja sina känslor och därmed utöva professionell distans från 

patienten.  

3.1.4 Sjuksköterskans upplevelser av svårigheter i kommunikation mellan 
sjuksköterskan, barn och anhöriga 
 
Contro et al (2004) fann att sjuksköterskor kände sig oerfarna i att kommunicera med 

barn och deras familjer om olika palliativa tillstånd. Papadatou et al (2002) fann att de 

upplevde ofta förlust för ord, speciellt vid vårdandet av döende barn. I tre studier av 

Contro et al (2004), Lee och Dupree (2008) och Papadatou et al (2002)  framkom det att 

ett problem var dubbla budskap eller bristfällig kommunikation som ökade risken för 

missförstånd och lidande. Sjuksköterskan ska vara tydlig i sin kommunikation med 

patienter och arbetskollegor för att minska risken för  missförstånd. Sjuksköterskorna 

kände mestadels en känsla av otillräcklighet relaterat till barnens och familjernas frågor 

om situationen  

I en intervjustudie av Papadatou (2001) upplevde sjuksköterskorna det extra svårt att 

kommunicera med föräldrar när det handlar om döende barn.  Speciellt när det var med 
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föräldrar som var krävande, manipulativa och störde sjuksköterskornas arbete, samt när 

föräldrar behövde fortsatt stöd även efter barnets bortgång. Frågor från patienten och 

familjen om diagnos & prognos upplevde sjuksköterskorna som svårast. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var besvärligt när barnet var medveten om sin 

sjukdom och prognos och ställde frågor relaterat till sjukdomen.  

 
3.2 Sjuksköterskans positiva upplevelser vid palliativ vård av 

barn   
Positiva känslor som sjuksköterskor upplevde var möjligheten att kunna ge stöd till 

sörjande föräldrar, känslan att kunna ge barnet enskild uppmärksamhet, att kunna styra 

smärtlindring och lindra andra symtom och  att kunna erbjuda uppföljande vård för 

föräldrar som sörjer (Costello ochTrinder-Brook , 2000).  

 

3.2.1 Den goda relationen mellan sjuksköterskan och familjen gör vården 

meningsfullt   

Costello och Tinder-Brooke (2000),Epstein (2010), Erichsen et al (2010), Papadatou et 

al (2001) , Papadatou et al (2002) och  Rashotte et al (1997) , fann att sjuksköterskor 

som vårdar barn i palliativt skede ofta blev engagerade i barnet och dess familj. 

Sjuksköterskorna upplevde det positivt att kunna ge barnet individuell uppmärksamhet, 

vilket gjorde att relationen mellan sjuksköterskorna och barnet blev starkare, speciellt ju 

längre tid barnet spenderade tid på sjukhus.  Sjuksköterskorna upplevde att detta gjorde 

det lättare att upprätthålla en god omvårdnad till barnet.  

Costello och Tinder- Brooke (2000), Epstein (2010), Erichsen et al (2010), Papadatou et 

al (2001) , Papadatou et al (2002)  och Rashotte et al (1997), fann även i sina studier att 

en känsla av tillfredställelse upplevdes av sjuksköterskorna när de fick vara delaktiga 

både fysiskt och psykiskt vid omvårdnaden av barnet. Detta ledde till att de fick en 

känsla av uppskattning från familjen. Costello and Trinder-Brook ( 2000) beskrev i sin 

studie att vid vårdandet av ett barn upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt och 

gynnande för barnet att minska antalet vårdgivare kring barnet. Barnet och familjen 
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kände en trygghet när det var samma sjuksköterska som hade ansvar för vårdandet, 

konstaterade sjuksköterskor, detta resulterade i att vara positivt för relationen  

 Costello och Tinder-Brooke (2000) och Rashotte et al (1997) belyste att relationen till 

barnet och dess familj upplevdes positivt utav sjuksköterskan och detta gav dem glädje 

då sjuksköterskorna kände att de medverkade i något värdefullt. 

 
3.2.2 Att kunna vara professionell  

I en intervjustudie gjord av Cook et al (2012) framkom många olika åsikter om den 

professionella gränsen, denna gräns syftar på balansen mellan att vara professionell inte 

vara för privat. Vissa sjuksköterskor ansåg att man som sjuksköterska ska bortse i detta 

sammanhang från gränsen och fokusera på att ta hand om patienten och dess familj i 

denna jobbiga situation. Medan andra sjuksköterskor upplevde denna professionella 

gräns som suddig och att gränsen formades beroende på situation och vem det handlade 

om. Det visade sig även att hur länge patienten vårdades var betydelsefullt för orsaken 

till hur den professionella gränsen påverkades, ju längre vårdtiden var ju mer komplex 

blev denna gräns.  

 

3.2.3 Ärlig kommunikation med patient och anhöriga 
 
I en intervjustudie av Erichsen (2010) där 16 sjuksköterskor i Sverige deltog beskrevs det 

att sjuksköterskor upplevde att ärlighet är något viktigt och grundläggande i alla möten 

med människor, något som alla människor försöker att uppnå. Speciellt i vården av 

sårbara och obotligt sjuka patienter. Sjuksköterskor kände  press inför detta. Många 

sjuksköterskor ansåg att ärlighet var ett sätt att bete sig och agera på arbetsplatsen såväl 

som i privatlivet. Ärligheten är en kvalitét, en förmåga att känna och förstå andras 

situation och behov. De upplevde att de agerade på ett ärligt sätt utifrån sitt egena sinne, 

byggde på en förmåga att känna empati. De ville göra sitt allra bästa för patienterna. 

Erichsen (2010) beskrev vidare att sjuksköterskornas självförtroende stärktes av att de 

var ärliga i kommunikationen med barnet och familjen och när de kunde upprätthålla en 

ärlig relation och konversation med patienten. Sjuksköterskorna tyckte  att det är 
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tappert att våga vara ärlig. De flesta ansåg att ärlighet är en del av sjuksköterskans 

yrkesroll.  Vid ärligt bemötande upplevde sjuksköterskorna att familjen och barnet 

engagerade sig mer  i sjukdomen och dess förlopp. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

att om sjuksköterskan var oärlig, upplevde de att oärligheten kunde komma fram, vilket 

skulle resultera i att patienten blev arg och tappade all förtroende som byggts upp 

mellan sjuksköterskan och patienten. Om oärligheten skulle upptäckas upplevde 

sjuksköterskorna att det skulle ta lång tid att bygga upp relationen och förtroendet igen.   

 

3.2.4 Förberedelser inför barnets död 
 
Costello och  Tinder-Brook (2000), Epstein (2010) och Inghelbrecht et al (2009) fann i 

sina studier att när relationen till familjen skapats kände sjuksköterskorna att de kunde 

hjälpa föräldrarna, speciellt när det gällde saker som handlade om förberedelser kring 

barnets död. Att ge information om de praktiska sakerna angående döden och 

sjukdomens förlopp.  Sjuksköterskorna upplevde att dessa uppgifter tillhörde 

sjuksköterskans yrkesroll.  Costello och Tinder-brook (2000) Beskrev i  sin studie att det 

ibland händer det att sjuksköterskan spenderade mer tid med föräldrarna än med 

barnet. Omvårdnaden av ett barn i palliativ skede prioriteras högst, men många 

sjuksköterskor prioriterar att hjälpa föräldrarna att klara av barnets bortgång, genom att 

förbereda dem känslomässigt. Detta var väldigt svårt och stressande. Denna form av 

stöd kallas ofta för emotionellt arbete. Att kunna erbjuda detta upplevdes som en källa 

till tillfredställelse. Efter att ha spenderat mycket tid med familjen som upplever 

”förväntad sorg”, vilket innebär tidiga emotionella reaktioner inför döden. Upplevde 

sjuksköterskan sig upprörd och delade sorgen med familjen. Ingelbrecht et al (2009) 

belyste i sin studie att sjuksköterskorna fick känslan av att föräldrarna upplevde glädje 

när de fick vara delaktiga och fatta beslut kring barnets omvårdnad. Det viktigaste för 

sjuksköterskorna var att bevara barnets livskvalitet.  
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3.2.5 Lättnad över att barnets lidande är slut 
 
Costello och Tinder-Brooke (2000) och Rashotte et al (1997) fann i sina studier att en av 

de positiva känslor som sjuksköterskorna vid vårdandet av barn i palliativt skede kände 

var lättnad och tröst. Oftast i samband med att barnet gått bort. Detta berodde på att 

sjuksköterskorna visste att barnet inte behövde lida mer och att efter en lång tids 

sjukdom fick barnet frigöras från sitt lidande och smärta. Costello och Tinder-Brooke 

(2000) ,Papadatou (2001) ,Papadatou (2002) och Rashotte (1997) fann att en annan 

känsla som sjuksköterskan kände vid vårdandet av barn i palliativt skede var glädje och 

tillfredställelse. Många sjuksköterskor i Papadatou (2002) studie upplevde att de gjorde 

en skillnad till det bättre i barnets vardag på sjukhuset. Att kunna bidra med psykisk och 

fysisk hjälp till barnet vid omvårdnad upplevde sjuksköterskorna i tre utav studierna 

som en tillfredställelse (Costello & Tinder-Brook, 2000, Papadatou et al, 2001 , 

Papadatou et al, 2002). Även när sjuksköterskan pratade med barnet och dess familj om 

vardagliga frågor framkallades en positiv och tillfredställande känsla hos dem (Costello 

& Tinder-Brook, 2000). 

Fyra av de analyserade artiklarna Costello & Tinder-Brook (2000) , Epstein, (2010) . 

Erichsen et al,(2010) och Inghelbrecht et.al,( 2009)  beskrev att vårdandet av barnet 

blev lättare när samtalen mellan sjuksköterskan och barnet kunde handla om vardagliga 

saker och inte bara fokusera på sjukdomen. Sjuksköterskorna upplevde även 

tillfredställelse  när de kunde stötta familjens tankar om barnets död. Enligt Papadatou 

et al , 2002 kunde sjuksköterskorna känna en känsla av skuld när barnet gick bort, men 

om de visste att vårdpersonalen gjort allt de kunnat kände sig sjuksköterskan endast 

lättnad för barnets skull, ibland även glädje . 

3.3 Sjuksköterskors strategier för att hantera traumatiska 
händelser 
 
Rashotte et al (1997) fann att ett sätt för att normalisera sjuksköterskors reaktioner efter 

ett dödfall är coping. Detta är viktigt eftersom många utanför arbetet inte visste vad 

sjuksköterskorna gick igenom, de ville inte belasta sin egen familj och närstående med 

det som hade hänt på jobbet. I en studie av Cook et al (2012) framkom det att 

sjuksköterskor hanterade sina känslor angående en patients död på olika sätt. Vissa 
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sjuksköterskor var öppet känslomässiga genom t.ex. gråta medan andra var mer 

inåtvända, reserverade eller kunde få uttrycka sina känslor efter arbetsdagens slut.  För 

många skedde bortkopplingen av känslor mellan jobbet och hemmet. Många 

sjuksköterskor upplevde en stor lättnad över att ha möjligheten att få diskutera 

upplevelsen med sina kollegor.    

3.3.1 Humor som en avlastning  
 
Lee och Dupree (2008) beskrev att sjuksköterskor använde sig utav en copingstrategi i 

vårdteamet som kallas”svart humor”. Denna användes för att kunna skratta istället för 

att vara ledsen och gråta och på detta sätt kunna släppa ut sina känslor på ett mer 

kontrollerat sätt. Detta gjordes på ett diskret vis bakom stängda dörrar i 

personalrummet. I vissa fall gav familjen och personalen stöd till varandra och detta 

underlättade känsloarbetet för de båda parterna. 

3.3.2 Sjuksköterskors självreflektion  

I studien av Rashotte et al (1997) framgick det olika tillväggagångsätt som 

sjuksköterskor kunde använda för att klara av arbetet. De kunde försöka behålla 

kontrollen genom att sätta tydliga gränser, vilket resulterade i att sjuksköterskorna inte 

dränktes av sina känslor och på så sätt distanserade sig. Att ha denna kunskap om att 

sätta gränser och att ha självförtroende var copingstrategier i sig som fungerade för 

detta.  En viktig del för att kunna bearbeta allt var självreflektion, detta gav 

sjuksköterskorna möjligheten att känna igen, bekräfta och bearbeta men även acceptera 

dödsfallen och sina känslor men även förstå sina reaktioner och vad som påverkadar hur 

de sörjde, de kunna skapa en helhet av vad som har skett och få reda på vilken 

copingstrategier som passar dem. 

3.3.3 Ett slutgiltigt avslut på en relation 
 
Rashotte (1997) belyste i sin studie att ett riktigt avslut med familjen var viktigt för 

sjuksköterskorna, vilket kunde ske i form av uppföljningssamtal, hembesök eller att vara 

närvarande vid barnets begravning. Detta avslut avslutade relationen på ett sådant sätt 

som var givande för båda parter.  Costello och Tinder-Brooke (2000) fann att få ta hand 

om barnet efter dess död, exempelvis att följa barnet till bårhuset, upplevde många 
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sjuksköterskor i studien, som tillfredställande och vissa kände även att de fick ett avslut 

på relationen till barnet. Papadatou (2001) beskrev i sin studie att vissa sjuksköterskor 

ville dela med sig av sina erfarenheter medan andra ville gråta eller be för att avsluta sin 

relation till barnet.  

 

I en studie av Rashotte (1997) framgick det även att andra copingstrategier var att unna 

sig själv något för att lätta på tankarna, rensa huvudet och bli bättre t.ex. shoppingfynd, 

träning, bubbelbad.  Vissa sjusköterskor upplevde att det var viktigt att få utföra egna, 

personliga ”dödritualer” samband med patientens bortgång.  En annan taktik är att 

skifta sin fokus från den döda till de som finns kvar att ta hand om,  på bästa vis. Enligt 

Cook et al (2012) ansåg vissa sjusköterskor att deras religion var ett sorts stöd och en 

copingstrategi i sig. 

3.3.4  Sorgeprocessen  
 
I en mixad studie (kvalitativ- kvantitativ) av Papadatou et al (2001) beskrevs det att det 

var vanligt att känna sorg efter en patients bortgång var vanligt för vårdpersonalen. 

Enligt studien var det 93 % av sjuksköterskorna som sörjde efter att ett barn dött. Denna 

majoritet som kände sorg efter den avlidne kände även förtvivlan, en känsla av att vilja 

gråta och nedstämdhet. Denna reaktion är normal och en process som är naturlig och 

frisk.  

3.3.5 Att få dela sorgen med kollegor  
 
I en studie av Papadatou et al (2002) framgick det i resultatet att när sjuksköterskorna 

hade en bra och nära relation med patienten, t.ex. om patienten vårdats på sjukhus 

under en längre tid eller fått återkomma ofta, drabbades sjuksköterskan av djupare sorg 

än om sjuksköterkan inte hade denna nära relation med patienten. Viss tendens finns till 

att sjuksköterskan kan bli tillbakadragen en tid efter en patients bortgång men om det 

finns ett bra stöd bland kollegor och att sjuksköterskorna får prata om sina känslor och 

dela med sig av sina upplevelser och sin sorg med varandra kommer det bli lättare att 

hantera situationen. 
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3.3.6 Skydda sig själv mot svåra känslor 
 
Papadatou et al (2002)  beskrev även  i sin studie att som sjuksköterska arbeta med 

sjuka barn i palliativt skede och att se någon patient som stått en nära dö, kan vara 

väldigt jobbigt. Någon gång under sjuksköterskans arbete finns det tidpunkter och 

stunder då  hon undviker all sin sorg och frustration. Att undvika sin sorg kan visa sig 

som att sjuksköterskan lägger all sin uppmärksamhet på andra arbetsuppgifter, att hon 

alltid har något att göra när hon är hemma, att hon hittar en ny hobby eller bara ”rullar 

ner rullgardinen” för att undvika all sorg.  Detta är en medvetet undvikande av känslor 

för att inte bryta ihop och för att hålla känslorna i schack. Detta visar på hur 

sjuksköterskorna med hjälp av sociala möten, kunnat undvika att hantera de motgångar 

de möter inom den palliativa vården och hur de hanterar förlusterna och sorgen av de 

som gått bort. Cook et al (2012) fann att en sjuksköterska beskrev att hon använde sig av 

dessa copingstrategier och att hon ändrade sitt fokusområde från den avlidne patienten 

till de kvarlevande  anhöriga. 

4. Diskussion 
 

4.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskor upplevelse av och 

copingstrategier vid vård av palliativt sjuka barn.  I analysen framkom 3 

huvudkategorier och ett antal underkategorier.  

4.1.1 Att inte kunna lindra lidande 
 
I vår litteraturstudie framkom att sjuksköterskor upplevde frustration när ett barn gick 

bort, eftersom det saknades botande behandling och även frustration över livets 

orättvisor när barnet vårdades palliativt. Frustration och maktlöshet upplevdes vid 

tidsbrist, olämpliga behandlingar och vid organisatoriska problem, när sjuksköterskorna 

inte hade den tid de velat för att spendera med patienten och de anhöriga pga. andra 

sysslor. Sjuksköterskor upplevde även frustration och maktlöshet när de inte kunde 

upprätthålla god vårdkvalité eller lindra barnets lidande under vårdtiden.  
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 Författarna till litteraturstudien tror att sjuksköterskan vill hjälpa sin patient i 

omvårdnaden och när målen med omvårdnaden och behoven inte uppnås upplever 

sjuksköterskorna maktlöshet och frustration. Ludvigsson (2005,119-129) fann att 

sjuksköterskor blir frustrerade när de känner sig maktlösa. Oavsett vårdens kvalitét och 

mängd är sjuksköterskan maktlös i en situation där barn vårdas palliativt.  

Morgan (2009) fann i sin studie att när ett barn i palliativ skede dör upplevde 

vårdpersonalen tre gånger så stort misslyckande än om en vuxen person gick bort. Detta 

berodde på att de kände att de inte hade kapaciteten att rädda ett liv, även att rollen som 

vuxen kränkts eftersom de inte kunde skydda barnet från sjukdomen och skada. 

Dessutom fick de en känsla av att förråda föräldrarna som litade på dem med det mest 

värdefulla i deras liv. 

 

4.1.2 Skuldkänslor i sjuksköterskans yrke  
 
Litteraturstudiens resultat var att sjuksköterskorna upplevde skuldkänslor när ett barn 

avled. Skuldkänslorna upplevdes när sjuksköterskorna kände att de kunnat påverka 

omvårdnaden kring barnet, vilket hade resulterat i mindre lidande. Känslorna var större 

när ett barn dog plötsligt. Det visade sig att skuldkänslor ofta var relaterat till ett 

känslomässigt band som hade utvecklats till barnet och dess familj. När relationen var 

stark var det extra svårt att släppa skuldkänslorna. 

Författarna anser att i en situation där ett barn avlider efter palliativ vård kan inte döden 

skyllas på sjuksköterskan. Författarna anser även att skuldkänslorna som 

sjuksköterskorna upplevde när barnets vård inte var ultimat, tex  att sjuksköterskan har 

inte hunnit med allt eller har varit stressad är ett tecken på att sjuksköterskan  ville 

hjälpa sin patient ,ville ge bra omvårdnad. Att uppleva skuldkänslor upplevde författarna 

till litteraturstudien som normalt. Det är ett sätt för sjuksköterskan att fråga sig själv om 

något kunde ha gjorts bättre och kanske lära sig något av situationen. 

Denna litteraturstudies resultat stämmer överens med en studie av Morgan (2009).  

Men Morgan (2009)  beskrev även i sin studie att de sjuksköterskor som inte har lärt sig 

att hantera sina skuldkänslor kände ilska och skuld över sig själva. Dödsfallen som 
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sjuksköterskorna upplevde kom att förfölja dem många år efteråt. Skuldkänslor 

upplevdes oavsett sjuksköterskans erfarenhet när ett barn dog.  Morgan (2009) fann i 

sin studie att känslan av maktlöshet och ilska kan bidra till ångest hos sjuksköterskan, 

speciellt när de ombads att göra eller agera på ett vis som strider mot deras tro eller vilja.  

De upplevde en konflikt mellan sin skyldighet att följa läkarens order och 

sjuksköterskans skyldighet att vårda och ge barnet en lindrig död. Problem kan uppstå 

när sjuksköterskan hindras från att agera enligt sina personliga värderingar och 

professionella normer.  Sjuksköterskorna ansåg att lösningar på dessa hinder måste 

uppnås för att behålla arbetstillfredsställelse samt utföra lämplig vård. 

 4.1.3 Sjuksköterskans upplevelser av svårigheter i kommunikationen 
mellan sjuksköterskan, barn och anhöriga 

 
I denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor upplevde det svårt med 

kommunikationen dels med barnet men även med föräldrarna. De kände sig otillräckliga 

i sitt jobb när barn och anhöriga ställde frågor om sjukdomens prognos. Brister i 

kommunikationen skapade missförstånd och lidande för barnet. Kommunikation är 

viktigt för bra omvårdnad och utan den kan inte sjuksköterskan tillgodose patientens 

behov. 

Författarna till litteraturstudien anser att utan en god kommunikation är det svårt för 

sjuksköterskan att få kunskap om patientens behov. Författarna bedömer att det är 

svårare just i den palliativa omvårdnaden med kommunikation än självaste 

omvårdnaden. Speciellt vid vårdandet av barn. Det är svårare att ha en bra 

kommunikation med ett barn än med vuxna eftersom de inte kommunicera på samma 

sätt. Barn har ett annat sätt att uttrycka sig på. Författarna tror att orsaken till känslorna 

som sjuksköterskorna upplevde angående kommunikationen beror på barns sätt att 

kommunicera till skillnad från vuxnas vis. Författarna tror att det är viktigt att 

sjuksköterskorna låter barnet delta och känna sig att de har kontroll över sig själva. 

Detta styrks i en studie av Mårtensson & Fägerskiöld (2007) där de kom fram till att en 

del i kommunikationen är att låta barnet delta, vilket kan ske när barnet diskuterar och 

ställer frågor om prognos.  Personalen ger barnet möjlighet att delta genom att de kan 

diskutera sjukdomen, medicingering, träning och kost med varandra. Detta görs för att 
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barnet ska få en känsla av att vara delaktiga i vården.  Mårtensson & Fägerskiöld (2007) 

tar även upp i sin studie att informationen som ges skall göras på det mest begripligaste 

sättet som möjligt, relaterat till tidigare erfarenhet, språkförståelse, medicinsk och 

allmäntillstånd. Barnet skall ha blivit informerade om undersökningar och frågor 

angående tidigare erfarenheter och reaktioner skall ha ställt. 

Författarna till denna litteraturstudie instämmer med Mårtensson & Fägerskiöld (2007). 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar den tid hon behöver och anpassar informationen, 

detta tror vi  resultera  i ett bättre och tydligare sammarbete mellan barnet , familjen och 

sjuksköterskan.  Mårtensson & Fägerskiöld (2007) fann även att etablera en 

kommunikation sker genom att samtala, t.ex. fråga hur saker och ting är. Det kan vara 

en pratstund om medicinska problem och sjukdom. Kommunikation är en form av 

lagarbete när man samtalar. Vilket stämmer överens med vad som kom fram i denna 

litteraturstudie. Författarna anser att det är viktigt att uppmärksamma barnet och se den 

som en individ och inte prata över huvudet på den. Vilket även stärks i studien av 

Mårtensson & Fägerskiöld (2007). 

 

4.1.4  Ärlighet kommunikation med patient och anhöriga 
 
Sjuksköterskor ansåg att ärlighet är grundläggande i alla möten med patienter och 

anhöriga. Deras självförtroende stärktes av att de var ärliga och när de kunde 

upprätthålla en ärlig relation och konversation. De flesta ansåg att ärlighet var en del av 

sjuksköterskans yrkesroll. Ärlighet är grundläggande i omvårdnad och vårdrelationer. 

Om sjuksköterskan är oärlig, upplevde de att oärligheten kunde komma fram, patienten 

tappar all förtroende som byggts upp, vilket bidrar till att det skulle ta lång tid att bygga 

upp relationen och förtroendet igen.  Den viktigaste orsaken till att sjuksköterskor ansåg 

att ärlighet var viktigt var att det skapade förutsättningar för god vård. Det är grunden 

för alla goda relationer. Enligt SOU(1979:22) är ärlighet stammen i vården av ett obotligt 

sjukt barn. Att ge uppdaterad information om nuvarande undersökningar, prognos och 

framtida behandlingar till föräldrarna är väldigt angeläget. Olika riktlinjer och mallar är 

avsedda för att följas vid palliativ vård, men dessa riktlinjer kan inte fullföljas exakt i och 

med att föräldrarna till barnet kan ha olika uppfattning om döden och 
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omhändertagandet av den avlidne.  Därav ser samtalen olika ut och kan inte fastställas 

och göras till ett rutinsamtal. Enligt Nyström (2009,410-423) kan ärlighet  kännas 

bekräftande men kan även innehålla en viss grad av konfrontation  med svårigheter. När 

vårdare inte är ärliga upplever patienten en känsla av att de inte klarar av sanningen. 

Författarna till litteraturstudien anser att ärlighet inte är lätt, speciellt i palliativ 

omvårdnad. Ibland vill sjuksköterskan skydda patienten men författarna förmodar att 

ärligheten uppskattas utav patienterna vilket resulterar i en bättre relation. Författarna 

tror att ärligheten blir bättre ju mer säker man som sjuksköterska blir  i sin roll och att 

det blir lättare med mer erfarenhet. 

 

4.1.5 Relation till patienten och familjen  

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor fann sig själva att bli 

engagerade i barnet och dess familj, att kunna ge barnet individuell tid bidrog till en 

bättre relation. När en god relation bildades ansåg sjuksköterskorna att god omvårdnad 

upprättades. Att hjälpa barnet fysiskt och psykiskt gav sjuksköterskorna tillfredställelse.  

Relationen som bildats mellan sjuksköterskan, barnet och familjen gav sjuksköterskorna 

lycka i deras vardag då de kände att de bidragit med något värdefullt. 

Enligt Ternestedt & Norberg (2010,58-61) är vårdaren och patienten beroende av 

varandra för att omvårdnaden ska bli  optimal. Goda relationer innebär att skapa ett 

ömsesidigt beroende och att partnerna respekterar varandras värdighet. Fredrichsen 

(2005,377-382) skriver om  att för att  kunna upprätthålla en bra relation krävs det att 

sjuksköterskan sätter sig in i patientens situation och hittar gemensamma nämnare där 

ett band kan knytas.  I en studie av Mårtensson & Fägerskiöld (2007) beskriver  de att 

ömsesidighet, tillit, känsla av trygghet och stöd är viktiga delar för att skapa en relation. 

Målet är att skapa en relation genom att skämta med varandra som en distraktion och 

för att underlätta en god atmosfär.  Familjens delaktighet kan vara stödjande och 

omtänksamt men också förvirrande för sjuksköterskan på så sätt att den växlar fram och 

tillbaka mellan att uppmuntra och styra situationen.  Det positiva med delaktigheten är 

att sjuksköterskan kan få ut viktig information. 
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Författarna anser att det är viktigt att skapa en trygg och bra relation till barnet för att 

kunna ge god omvårdnad. Men det är viktigt att sjuksköterskan strävar efter god 

omvårdnad oavsett vilken typ av relation som finns mellan sjuksköterskan och 

patienten. Det är viktigt att de strävar efter att utveckla sin relation till det som är bäst 

för båda parterna.  Författarna anser att familjens delaktighet kan upplevas som positivt 

såväl negativt. Det kan vara stöttande när de delar med sig viktig information, men  om 

de tar över  kan deras delaktighet vara tidskrävande och upplevas negativt av 

sjuksköterskan 

4.1.6 Tillfredställelse av omvårdnad  

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskan upplevde tillfredställelse när 

de kunde hjälpa barnet med psykiska och fysiska behov.  Författarna till denna 

litteraturstudie tror att sjuksköterskan endast kan ge bra omvårdnad om hon innerst 

inne vill det, vilket styrks i Henderssons omvårdnadsteori (1969). Författarna till denna 

litteraturstudie tror att man som sjuksköterska vill man i sitt yrke hjälpa andra 

människor och när sjuksköterskan kan hjälpa en patient kan författarna till 

litteraturstudien förstå att hon får en känsla av tillfredställelse. Då uppfylls 

sjuksköterskans behov av att hjälps andra människor. När ett mål som har satts upp av 

sjuksköterskan uppnås tror författarna till denna litteraturstudie att det ger en 

tillfredställelse. 

Denna litteraturstudies resultat stämmer överens med en studie av Danvers, Freshwater, 

Cheater & Wilson (2003) där de fann att sjuksköterskan upplevde en känsla av 

tillfredställelse när barnet och anhöriga uppskattade omvårdnaden. När sjuksköterskan 

sköter sitt jobb och upplever någon form av bekräftelse blir hon tillfredställd i sitt arbete. 

Författarna till denna litteraturstudie tror att när man som person väljer att jobba som 

sjuksköterska är det givet att vilja hjälpa andra människor. Det finns en inre strävan att 

vilja hjälpa andra. När en sjuksköterska känner att hon kan hjälpa en människa tror 

författarna precis som studien visade att sjuksköterskan upplever en känsla av 

tillfredställelse. 
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4.1.7 Sjuksköterskors hantering av sorg 
 
I denna litteraturstudie kom det fram att det är vanligt att sjuksköterskor känner sorg 

efter att ett barn avlidit. Att känna sorg innebär att känna förtvivlan, nedstämdhet och 

känna känslan av att vilja gråta. Risken att sjuksköterskan blir nedstämd och 

tillbakadragen efter att barnet avlidit är stor och därför är det viktigt att kunna dela sin 

sorg med andra eller att få uttrycka sina känslor på något vis. Denna litteraturstudie tar 

upp att det är betydelsefullt att sjuksköterskan får ett bra stöd av sina kollegor, att det är 

viktigt att få uttrycka sina känslor i ord och dela med sig av sina upplevelser för att 

sorgeprocessen ska aktiveras. 

Författarna till denna litteraturstudie håller med om att det är viktigt att sjuksköterskor 

behöver och får detta stöd av sina kollegor, att de pratar om vad som har hänt och vad 

man kan göra för att underlätta situationen, allt detta för att sjuksköterskorna inte ska 

undanhålla sina känslor. Vi anser att det är viktigt att som sjuksköterska få bearbeta sin 

sorg och sina känslor. Alla individer har olika sätt att hantera sina känslor på, det 

centrala i detta tycker vi är att man överhuvudtaget hanterar känslorna och sorgen och 

att man inte trycker undan dem.  

I denna litteraturstudies resultat kom det fram att en strategi för att klara av sin sorg och 

frustration är att distrahera sig med andra uppgifter såsom en ny hobby, träning, gå på 

stan och shoppa etc. Detta resultat stärks av Dahlqvist, Söderberg och Norberg (2007) 

som också skriver i sin studie att distraktionen hjälpte att skjuta upp den känslomässiga 

smärta som sjuksköterskan måste ta itu med vid sorg. Att göra något fysiskt för att 

avleda tankarna och känslorna var väldigt verksamt, en annan känsla infann sig då, en 

känsla av effektivitet, som hjälpte dem att förbigå sorgen och smärtan. 

Författarna till denna litteraturstudie tycker att, efter resultatet av de vetenskapliga 

artiklarna sammanställts, att det är häpnadsväckande att sjuksköterskornas 

sorgeprocess var så lång och påtaglig som den visade sig vara. Vi hade en uppfattning om 

att sjuksköterskor som arbetar och arbetat en längre tid på en palliativ vård avdelning 

lärt sig att snabbare hantera sorgen och sorgeprocessen. Eftersom de kommer i kontakt 

med döden och dess innebörd oftare än andra sjuksköterskor som inte jobbar inom den 

palliativa vården.  
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4.2  Metoddiskussion  

4.2.1  Sökstrategi och urval  
 
För att få kunskap om ämnet så lästes litteratur, även för att hitta relevanta sökord. 

Narrative och emotions användes inte i sökningen.  I framtida sökningar kan man 

använda sig av dessa för att få en bredare sökning eller fler träffar. Eftersom bra sökord 

ger i regel bättre resultat (Forsberg & Wengström, 2013,79). 

Artiklarnas mål var att få fram information om den senare fasen i den palliativa vården. 

Samtliga sökningar i databaserna resulterade i nio vetenskapliga artiklar som stämde 

överens med studiens syfte och två artiklar hittades via manuell sökning. Manuell 

sökning gjordes för att hitta artikeln skriven av Rashotte et al (1997). Författarna 

diskuterade om denna artikel var överförbar i dagens samhälle, då den är skriven för 16 

år sedan. Trots detta inkluderades den ändå, då resultatet stämde överens med nyare 

artiklar.  

Enligt Polit och Beck (2010,326) innebär överförbarhet hur stor del av resultatet som 

kan överföras till andra situationer.  Författarna anser att överförbarheten finns 

eftersom det handlar om gemensamma upplevelser som sjuksköterskan upplever vid 

vårdandet av palliativa barn. Då resultaten visade på likheter i olika länder anser 

författarna att detta ökar detta överförbarheten. 

 

4.2.2 Inklusions- och exkulsionskriterier 

En begränsning som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade efter 2000 talet. 

Denna begränsning gjordes för att få en så aktuell information om ämnet. Men 

författarna fann en artikel från år 1997 som motsvarade studiens syfte och därför 

inkluderades den. Endast artiklar som var peer reviewed inkluderades i studien för att få 

trovärdiga och vetenskapliga artiklar. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna 

skulle vara tillgängliga i fulltext – version. Författarna fann ett antal artiklar som var bra, 

men som inte fanns tillgängliga som fulltext. Detta kan ha påverkat studiens resultat då 

dessa artiklar kanske hade motsvarat studiens syfte. En artikel som inkluderades i 

studien undersökte ärlighet i palliativ vård. Denna inkluderades eftersom författarna 
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ansåg att ärlighet är en viktig del av den palliativa vården. Men även för att den ansågs 

vara relevant för studien.  

Vård av barn från 0-18 år i denna litteraturstudie inkluderades för att få en mer specifik 

sökning. Författarna ville fånga barn och inte palliativ vård av vuxna. Författarna inser 

att detta kan ha påverkat resultatet då det inte är tillräckligt specifik i åldern. Då den inte 

speglar den specifika pediatriska palliativa omvårdnaden. 

Sökningen begränsades inte till land utan till att de skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska. Detta gjordes för att underlätta läsningen för författarna. Denna språkexklusion 

kan ha påverkat resultatet eftersom bra artiklar kan ha exkluderats.. Anledningen till att 

sökningen inte begränsades till land beror på att författarna ville ha en världsomfattande 

bild av vad sjuksköterskor upplever.   

Artiklarna som valdes ut till litteraturstudien representerar olika länder vilket är : USA, 

England, Kina, Grekland, Kanada, Belgien och  Sverige. Detta ansåg författarna vara en 

fördel i studien eftersom resultatet blir mer överfarbar till andra länder men dessutom 

att det ökar chansen till generalisering av resultatet på ett globalt perspektiv. Detta kan 

bedömas som en styrka i studien. En svaghet i studien kan vara att sjuksköterskeyrket är 

ett kvinnodominerat yrke och i de flesta artiklarna utgår det oftast från den kvinnliga 

sjuksköterskans upplevelser.  Dock så speglar detta verkligheten. Det hade vart till en 

fördel om män också hade deltagit, just för att se om det är någon skillnad mellan de 

kvinnliga och manliga upplevelserna. Artiklarna som valdes är oftast skrivna av olika 

författare. Endast en författare är återkommande och det är Papadatou. Författarna till 

litteraturstudien anser att ha olika författare gör resultatet starkare. Eftersom när flera 

olika författare har kommit fram till liknande resultat så stärks resultatet. Det visar på 

att det är förtroendefullt. 

De manuella sökningarna skedde utan begränsning. Enligt Willman et al (2011,88)  bör 

en databaserad sökning kompletteras men en manuell sökning, detta för att hitta artiklar 

som berör det utvalda problemområdet. 

I studien finns det artiklar som har både har kvantitativa och kvalitativa ansatser. De 

artiklar som var kvantitativa granskades och om de var medel eller hög kvalitet i den 
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kvalitativa delen så inkluderades de i studien. Författarna valde kvalitativ ansats 

eftersom syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse och enligt Forsberg & 

Wengström (2013,129) bidrar kvalitativa studier med en djupare förståelse om hur 

personer människan förstår omvärlden. Förståelse av människans upplevelser är kärnan 

inom den kvalitativa forskningen, vilket är en viktig del i denna studie.  

 

4.3  Kvalitetsgranskning  

Artiklarnas kvalité kontrollerades med hjälp av Forsberg & Wengström (2013,202-210) 

gransknings mall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dock en modifierad version 

med ett urval av frågor.  De artiklar som valdes till studien uppnådde ett medel till god 

hög kvalité. De artiklar som hade låg kvalité exkluderades. Kvalitetsgranskningsmallarna 

förenklar fastställandet av artikelns kvalité.  Andra kvalitetsgranskningsmallar finns 

tillgängliga och dessa kan fokusera på andra sidor av en vetenskaplig artikel. Om en 

annan mall hade valts kan det vara möjligt att kvalitén och innehållet hade tolkats på 

annat vis. Artiklarna har granskats utav två olika personer, vilket ökar trovärdighet i 

kvalitetsbedömningen enligt Willman och Stoltz (2002).  

 

4.4 Dataanalys 

För att minska subjektiviteten, misstolkningar och att påverkas av varandras 

uppfattning så analyserades artiklarna av författarna var för sig. Nyckelresultatet i 

innehållet och tolkningarna genomfördes tillsammans för att få en helhetsbild. Det kan 

vara möjligt att en annan bild hade tolkats av andra författare men pga. det 

tillvägagångsättet som genomfördes så minskades risker för misstolkningarna. 

 

4.5 Forskningsetisk reflektion 

Denna litteraturstudie kommer bygga på etiskt godkända artiklar. Med detta menas att 

deltagarna som ingår i studien ska ha informerats om studiens syfte och de deltagande 

är frivilligt och även har rätten av att avbryta sitt deltagande när de vill (Helgesson, 

2006,37-38). Dessutom skall försökspersonens autonomi bevaras samt att risker för 
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försökspersonerna ska minimeras. Datamaterialet ska avidentifieras och studien ska 

avbrytas om det finns risk för att någon av de deltagande kan komma till skada (Olsson 

and Sörensen, 2011,82-88).  

De flesta utav artiklarna var etiskt granskade och då det var oklart bedömdes de att vara 

etiskt försvarbara.  Bedömningen baseras på artiklarnas upplägg och genomförande. 

Genom att deltagandet var frivilligt såg författarna detta som en viktig punkt.  Hade 

dock den etiska granskningen möjligen gjorts av andra, kan den ha uppfattat artiklarna 

som ej etisk försvarsbara.  

 

4.6 Betydelse för omvårdnaden 

Denna studie förväntas att belysa upplevelsen av att vårda ett palliativt barn och 

copingstrategier för sjuksköterskor. Detta kan vara en nödvändig kunskap för framtida 

situationer där det kan vara viktigt att veta hur man som sjuksköterska skall förhålla sig 

för att kunna ge denna patientgrupp bra omvårdnad. Men även hur man som 

sjuksköterska kan hantera svåra känslor som kan väckas i yrket. Studien förväntas vara 

betydelsefull för omvårdnaden, då kunskapen ger ökad kunskap om hur sjusköterskor 

kan ge omvårdnad i känslomässigt svåra situationer. Författarna till denna litteraturstudie 

anser att forskning inom ämnet behövs.  I denna litteraturstudie har författarna funnit för det 

mesta hur man som en kvinnlig sjuksköterska upplever vårdandet av barn i palliativt skede och 

hur de hanterar dessa känslor. Framtida forskning bör undersöka skillnaden mellan kvinnors 

och mäns upplevelse och om de hanterar dessa känslor på olika sätt. 

5. Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor upplever det svårt att vårda 

ett barn i palliativt skede. Sjuksköterskorna upplevde negativa och positiva upplevelser. 

Negativa upplevelser var relaterat till tidsbrist, organisatoriska problem och när 

sjuksköterskan upplevde att lidandet inte kunde lindras. Men trots de negativa 

svårigheterna fann sjuksköterskorna positiva aspekter i vårdandet av barn i palliativt 

skede. Sjuksköterskorna upplevde positiva känslor när de hade möjligheten att kunna ge 

stöd till sörjande föräldrar, kunna lindra barnets symtom, att kunna skapa en bra 



 

 28 

relation och föra en god kommunikation till barnet och familjen. Det kom fram i studien 

att kunna prata ut och få stöd av sina kollegor var viktiga för att kunna hantera känslor 

som väcks i sjuksköterskans arbete i den palliativa vården. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Artikelsökning samt urval 

 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl Caring for 
dying 
children 
AND 
Pediatric 
nursing  

Publicerade 
efter 2000 talet. 
 
Peer-rewied 

19 7 4 3 

Cinahl Palliative 
care of 
children 
AND 
Pediatric 
nursing AND 
coping. 

Publicerade 
efter 2000 talet. 
Peer-rewied 

10 3 3 0 

Cinahl Palliative 
care of dying 
children 
AND 
Pediatric 
nursing  

Publicerade 
efter 2000 talet. 
1-19 år 
Peer-rewied 

22 6 4 0 

Pubmed Palliative 
care of 
children And 
nurses 
attitudes 

Publicerade 
efter 2000 talet. 
Peer-rewied 
 

41  3 2 2 

Cinahl  Dying 
children 
AND  
PEDIATRIC 
CARE  

Publicerad efter 
2000 TALET  
Peer rewied  
0-18år 

114  6 3  3 

Cinahl Dying 
children  
AND nurses 
experience  

Publicerad efter 
2000 TALET  
Peer rewied  
0-18år 

16 4 4 1 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 

 

Författare, År, Land Tidskrift, Titel 
 

Syfte  Metod  Resultat Kvalitet 

 
Contro, N.A., 
Larson, J., 
Scofiekdm S., 
Sourkes, B. & 
Cohen, H.J. 
 
 
(2004) 
 
 
 
U.S.A.. 
 
 

 
Pediatrics 
 
Hospital Staff family 
Perspectives 
Regarding Quality of 
Pediatric Palliative 
Care 

 
Syftet med denna 
studie var att bedöma 
behovet av  
utbildningsprogram 
för utveckling av 
palliativ omvårdnad 
inom pediatrin.  
 

 
En studie som är både kvalitativ 
och kvantitativ . 
Data undersöktes där 
sjuksköterskor, läkare, 
psykologer, socionomer och 
familjer deltog. Av personalen 
var 446 med och fick 
frågeformulär. Öppna och slutna 
frågor angående palliativ vård. 
Anhöriga till patienterna  
intervjuades angående deras 
perspektiv på palliativ vård.  
 

 
Sjuksköterskorna beskrev att de 
kände sig oerfarna i att kommunicera 
med patienten och dess familj kring 
den palliativa vården. De uttryckte 
även att de kände sig oerfarna i att 
hantera barnets smärtproblematik. I 
den kvantitativa resultatet framkom 
det att 54 % av personalen ansåg att 
sjukhuset inte gav tillräckligt med 
stöd till personalen som jobbade med 
palliativ vård.  
 

 
 
 
Kvalitativ=  
Medel  
 
 
 
Kvantitativ=  
Medel 
 

 
Cook, K., Mott, S., 
Lawrence, P., 
Jablonski, J., 
Grandy, M.R., 
Norton, D., Liner, 
K.P., Cioffi, J., 
Hickey, P., Reidy, 
S. & Connoe, J.A. 
 
 
(2012) 
 
 
U.S.A. 
 

 
Journal of Pediatric 
Nursing 
 
 
Coping While Caring 
for the Dying Child: 
Nurses' 
Experiences in an 
Acute Care Setting 
 

 
Syftet med denna 
studie är att beskriva, 
undersöka och förstå 
copingstrategier som 
används av 
sjuksköterskor när de 
vårdar ett döende 
barn. Att förstå deras 
resurser och det stöd 
sjusköterskor tycker 
är nödvändiga för att 
upprätthålla en 
stödjande och 
sammanhållande 
arbetsmiljö under den 
processen. 

 
En kvalitativ studie. Studien 
baserades på semistrukturerade 
intervjuer som genomfördes 
med 22 sjuksköterskor som 
delades in i tre fokusgrupper och 
diskuterade frågor angående 
copingstrategier vid palliativ 
vård av barn för 
sjuksköterskorna. Datat spelades 
in på band och transkriberades 
ordagrant.  Intervjuerna lästes 
ett flertal gånger för att sedan 
uppdelas in i koder. 

 
Fyra huvudteman framkom: Gränser, 
minnen, stänga av känslorna och 
benämningar/termer.  Studiens 
resultat visar behoven vid akut 
sjukvård och samtidigt vårdandet av 
palliativa barn.  
 

 
Hög 
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Författare, År, Land 

 
Tidskrift, Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Kvalitet 

 
Costello, J., & 
Trinder-Brook,A.  
 
 
(2000) 
 
 
England 

 
Peadiatric Nursing 
 
Children´s nurses´ 
experiences of caring 
for dying children in 
hospital  
 

 
Syftet med studien var 
att undersöka vilka 
upplevelser som 
sjuksköterskor hade av 
att vårda döende barn 
på sjukhus. 

 
En retrospektiv kvalitativ 
studie bestående av 
frågeformulär, 
fokusgruppsintervjuer och 
individuella intervjuer 
med 44 sjuksköterskor. 
Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och 
analyserades. Forskarna 
läste resultatet ett flertal 
gånger för att sedan dela 
in materialet i olika 
teman. Totalt fem teman 
skapases.  

 
När ett barn är döende och vårdas på sjukhus 
upplever sjuksköterskan ett känslomässigt 
band till det döende barnet. Stress upplevdes 
i de flesta fall av vård kring ett döende barn.  
En känsla av tillfredställelse fick 
sjuksköterskan när barnet avlidit, eftersom 
hon hade gjort allt hon kunde för att hjälpa 
barnet och att hon nu vet att barnet inte lider 
längre. När ett barn dog upplevde en del 
sjuksköterskor en känsla av skuld och en del 
upplevde en känsla av lättnad.  

 
Hög 

 
Erichsen, E., Hadd 
Danielsson, E., och 
Fredrichsen M.  
 
 
(2010) 
 
 
Sverige 
 

 
Nursing Ethichs: 
 
  
A phenomenological 
study of nurses´ 
understanding of 
honesty in palliative 
care. 

 
Syftet med studien var 
att beskriva 
sjusköterskors 
upplevelser av ärlighet 
i deras arbete med 
palliativ vård i 
hemmet.  
 

 
En fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
16 sjuksköterskor deltog i 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades. De 
tog sedan ut tre kategorier 
från analysen som var 
markanta.    
 

 
Ärlighet något som sjuksköterskorna hade 
svårt att definiera. Ärlighet är viktigt för att få 
patienten och dess familj att känna sig 
delaktiga i vården. Ärlighet är något som 
förväntades av sjuksköterskorna. Att vara 
ärlig kan vara svårt i en del situationer. Om 
sjuksköterskan skulle vara oärlig så skulle det 
alltid komma fram till slut. Sjuksköterskorna 
beskrev ärlighet som en mänsklig rättighet. 

 
Hög 

 
Gingell Epstein, E.  
 
 
 
(2010).  
 
 
 
USA. 

 
Nursing Ethics:  
 
 
Moral obligations of 
nurses and physicians 
in neonatal end of life 
care.  
 

 
Syftet med studien var 
att rapportera fynd 
angående de moraliska 
plikterna som 
sjusköterskor och 
läkare har i vård i 
livets slutskede 

 
En fenomenologisk 
kvalitativ studie.  
21 sjuksköterskor och elva 
läkare deltog i studien 
genom semistrukturerade 
intervjuer.  
 

 
Den mest centrala plikten sjuksköterskor och 
läkare har, är att skapa den bästa möjliga 
upplevelsen för barnen och deras föräldrar i 
vård i livets slutskede. Sjuksköterskor 
upplevde att det fanns sex olika plikter som 
var viktiga. Den allra viktigaste var att skapa 
välbefinnande. Välbefinnande betyder att 
barnet skall vara smärtlindrat, uppleva värme 
och kärlek från sina föräldrar. Värme och 
kärlek får bl.a. barnet genom att vara i sina 
föräldrars famn. 

 
Hög 
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Författare, År, 
Land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalité 

 
Inghelbrecht, 
E., 
Bilsen , J., 
Pereth, 
H., Ramet, J., 
Deliens ,L. 
 
(2009). 
 
Belgien 

 
American associations 
of critical-care nurse: 
 

Medical End-of-Life 
Decisions: Experiences 
and Attitudes of 
Belgian Pediatric 
Intensive Care Nurses 
 

 
Syftet med studien var 
att undersöka Belgiska 
pediatriska 
intensivvårds 
avdelningar engagemang 
och attityd till 
medicinska beslut till 
möjlig- eller ett visst 
livsförkortande effekt 

 
En kvantitativ studie. 
Retrospektiv studie med ett 
strukturerat formefrågelär. 
141sjuksköterskor var med 
och svarade anonymt på 
enkäter om när de senast 
var med i beslutstagandet 
om livsförkortande beslut 
och deras beslutsprocess 

 
Slutligen var 89 sjuksköterskor med i studien som 
pågick under två år. Endast 6% av 
sjuksköterkorna tyckte att det var etiskt fel att 
besluta om att förkorta livet. 78% skulle kunna 
tänka sig att vara med att administrera dödliga 
droger. Men de flesta, 89%, skulle följa 
lagstiftningens order, dock finns det ställen som 
man får göra detta lagligen.  

 
Medel 
 

 
Lee, K.J., & 
Dupree, C.Y. 
 
 
(2008) 
 
 
U.S.A. 
 

 
Journal of Palliative 
Medicine.  
 
 
Staff Experiences with 
End-of-life Care in the 
Pediatric Intensive 
Care Unit. 

 
Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskors, läkares 
och psykologers 
upplevelser kring 
vårdandet av ett döende 
barn. Även att 
undersöka om stress är 
en faktor som är följden, 
som det beskrivs i 
litteraturen 

 
En kvalitativt beskrivande 
studie som genomfördes i 
form av semistrukturerade 
intervjuer med 29 stycken 
ur personalen från en 
pediatrisk 
intensivvårdsavdelning, 
vilket var sjuksköterskor, 
läkare och psykiatriker. 
Intervjuerna analyserades 
enligt en grounded theory. 
Intervjuerna spelades in, 
bandades och 
transkriberades. 

 
Utifrån intervjuerna av personalen kom det fram 
fem olika teman av upplevelser som bestod av: Att 
kommunikationen med patienten och dess familj 
ibland var svår, att tillmötesgå patienten och dess 
familj, hur långt borde de gå i användandet av 
livsuppehållande teknologi, sorg över att 
patienten dött och att se familjens sorg och 
behovet av stöd under tiden i vårdandet av barnet 
och även efter dess död. 

 
Hög 

 
Papadatou, D., 
& Bellali, T. 
  
 
(2002)  
 
 
Grekland 

 
Pediatric nursing  
 
Greek Nurse and 
Physician Grief as a 
Result of Caring for 
Children Dying of 
Cancer. 

 
Syftet med studien var 
att jämföra 
sjuksköterskors och 
läkares upplevelser av 
att vårda barn som var 
döende i cancer och även 
att utforska deras 
sorgeprocess 

 
Kvalitativ studie. Resultatet 
baserades på 
semistrukturerade 
intervjuer som genomfördes 
med 16 barnsjuksköterskor 
och 14 onkologer angående 
upplevelser kring vården av 
döende barn.  
 

Sjuksköterskorna beskrev stress över svårigheter i 
att kommunicera med barnen och barnens 
anhöriga de upplevde en känsla av hjälplöshet i 
vårdandet av döende barn. Sjuksköterskorna 
kände sig belönade när de fick en känsla av att de 
bidrog med något i den sista delen av barnets liv. 
Det som var visade sig var mest stressfullt var att 
ge vård till ett döendebarn som led och hade ont. 
Det som var minst stressfullt var att ge vård till ett 
döende barn som var i koma. 

Kvantitativ=  
Medel  
 
 
Kvalitativ=  
HöG 
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Författare, År, Land Tidskrift, Titel Syfte Metod  Resultat Kvalitét 

 
Papadatou, D., 
Martinson, I.M. & 
Chung, P.M. 
 
 
(2001)  
 
 
Grekland & Kina.   

 
Cancer Nursing. 
 
  
Caring for Dying 
Children: A 
Comparative Study of 
Nurses´ Experiences 
in Greece and Hong 
Kong 

 
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka och 
jämföra upplevelsen 
för sjuksköterskor 
som ger vård till 
döende barn i två 
olika länder och att 
sedan jämföra dessa 
på olika ämnen och 
fenomen som tillhör 
vården.  
 

 
Kvalitativ och kvantitativ studie. 
Som innehåller semistrukturerade 
intervjuer. 
39 grekiska sjuksköterskor och 24 
kinesiska sjusköterskor som arbetar 
på onkologiska avdelningar. 
Informationen analyserades både 
kvalitativ och kvantitativ. 
Informationen delades in kategorier 
och sedan jämfördes de två 
länderna med varandra. 
Informationen grupperades och 
sammanställdes. 

 
Utifrån intervjuerna av personalen 
uppstod det fyra teman:  

- Faktorer som påverkar 
sjuksköterskors beslut om att 
arbeta med barn som är 
allvarligt sjuka 

- Utmaningar som rör vården av 
barn som dör 

- Inverkan av dödsfall bland 
barn på sjuksköterskor 

- Faktorer som påverkar önskan 
om att stanna eller lämna sin 
arbetsplats.  

 

 
 
Kvalitativ
=  
Medel  
 
 
 
Kvantitati
v=  
Låg 

 
Rashotte, J., 
Fothwegill-
Bourbonnais, F. & 
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Syftet med studien är 
att beskriva 
sorgereaktionen hos 
pediatrisk 
intensivvårds 
sjuksköterskor när en 
patient dör.  
 

 
Studien är en fenomenologiskt 
utformad kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer med 
sammanlagt sex stycken 
sjuksköterskor som blev 
intervjuade.  
 

 
Tre teman kom fram var:  

- Sorgereaktionen 
- Sammanhanget 
- Copingstrategier 
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