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Abstrakt

Bakgrund: Dödsfall bland barn i Sverige är ovanligt. Ungefär 98 % av alla barn som 

vårdas på intensivvårdsavdelning överlever upp till vuxen ålder. Detta gör att 

sjukvården saknar erfarenhet av omhändertagande av föräldrarna till ett döende 

barn. Ett barns död väcker starka känslor hos föräldrarna. De kan känna förtvivlan, 

sorg, chock, skuld och depression. Genom familjecentrerad vård kan sjukvården 

stödja föräldrarna i deras svåra situation vid vården av barnet i livets slutskede. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser i samband 

med att deras barn dör på en intensivvårdsavdelning. Metod: En systematisk 

litteraturstudie utfördes. Artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. Även manuell sökning genomfördes. Nio artiklar inkluderades. Relevanta 

artiklar analyserades för att identifiera kategorier. Resultat: Analysen resulterade i 

fem huvudkategorier och tolv underkategorier. Huvudkategorierna var: samspelet 

mellan föräldrar och personal, förtroende för vården runt det döende barnet, 

omgivningens betydelse för föräldrarna, att få vara förälder och olika former av stöd. 

Slutsats: Genom ökad kunskap och förståelse för föräldrarnas upplevelser i 

samband med att ett barn dör på en intensivvårdsavdelning kan personalen bättre 

hantera föräldrarnas sorg och tillgodose deras behov.

Nyckelord: Föräldrar, upplevelse, barn, död, intensivvård



Abstract

Background: Death during childhood in Sweden is uncommon. Approximatley 98% 

of all children cared for in the intensivecareunit survive into adulthood. This means 

that the public health care system does not acquire much experience in taking care of 

parents of a child who has died. A child’s death leads to strong emotional experiences 

for parents. They can experience hopelessness, grieving, shock, guilt, and depression. 

Through family centered care, the health care system can support parents during the 

difficult period with end-of-life health care for a child. Aim: The aims of this 

literature review was to examine parental experiences in connection with the death of 

their child in an intensive care unit setting. Method: A systematic literature search 

was conducted. Articles were searched in the databases CIHNAL, PubMed and 

PsycINFO. Manual search was also conducted. Nine articles were included. Relevant 

articles were analyzed for categories. Result: The analysis resulted in five main 

categories, and twelve sub categories. The main categories included the following: 

interplay between parents and personnel, parental trust in the dying child’s health 

care management, the impact of the surroundings on the parents, the ability for the 

parents to maintain a parental role and various forms of support. Conclusion:

Through better knowledge and understanding of parental experience when a child 

dies in an intensive care unit, personnel can better manage the parents grief and meet 

their needs.

Keywords: Parents, experience, child, death, intensive care.
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Bakgrund

Barnintensivvård

Enligt FN:s barnkonvention är definitionen av ordet barn följande: ”med barn avses 

en människa som inte fyllt 18 år…” (Unicef, 2014). Världshälsoorganisationens 

definition av barn är: alla foster eller barn, levande eller döda med en vikt på minst 

500 gram. Enligt WHO:s rekommendationer (Svenska Riksdagen, 2007) sänktes år 

2008 gränsen för folkbokföringen i Sverige och rätten till gravplats till 22+0 

graviditetsveckor (Svensk författningssamling, 2008a, Svensk författningssamling, 

2008b).

Definitionsmässigt består intensivvård av diagnos, monitorering, vård och 

behandling av patienter med en potentiell reversibel svikt i en eller flera organ.

Intensivvårdens mål är att optimera förutsättningarna för patienten för att återfå 

hälsa och kunna återgå till ett liv med livskvalitet. När patienter skrivs in för 

intensivvård är målsättningen att chansen för överlevnad är rimlig och att sviktande 

vitala funktioner är behandlingsbara (Larsson and Rubertsson, 2012, s. 19).

I USA är oavsiktliga skador som orsakas av brand, förgiftning, drunkning och trafik 

ledande dödsorsaker bland barn mellan 0-19 år. Mer än 12 000 barn dör varje år av 

dessa skador och 9,2 miljoner behandlas inom akutsjukvården för icke dödliga 

skador (Center for disease control and prevention, 2008). Totalt dör ca 53 000 barn 

per år (Meert et al., 2007). Över 50 % av dödsfallen sker på sjukhus och av dessa sker 

80 % på en intensivvårdsavdelning (Angus et al., 2004). Detta utgör en total 

mortalitet på ca 5 % (Yorke, 2011).

Enligt Socialstyrelsens statistik över dödsorsaker (2013) är tumörsjukdomar den 

vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige. Efter det kommer olyckor och medfödda 

missbildningar. Under de tio senaste åren har barn som dör i trafiken, 

drunkningstillbud eller andra dödsolyckor nästan halverats. År 2012 var antalet 25 i 

åldrarna 1-14 år. Enligt svenska Intensivvårdsregistret utgjorde barn <16 år under 

perioden 1 januari 2013- 31 december 2013 för 3513 vårdtillfällen på 

intensivvårdsavdelningarna i Sverige. Ungefär hälften (54 %) av dessa vårdtillfällen 
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var på någon av landets fyra barnintensivvårdsavdelningar (BIVA). Dessa finns i 

Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm. År 2013 dog 45 (2,3 %) av 1925 barn på 

BIVA och 27 (1,7 %) av 1588 barn på IVA. Detta utgör en total mortalitet på ca 2 %. 

Om ett barn behöver intensivvård mer än en vecka bör detta om möjligt ske på en 

barnintensivvårdsavdelning. I Sverige finns dock för få barnintensivvårdsplatser och 

det är troligen därför nästan hälften av vårdtillfällena sker på en 

intensivvårdsavdelning avsedd för vuxna. Trots modern och högteknologisk 

intensivvård kan inte alla liv räddas. I vissa situationer bland kritiskt sjuka barn är 

döden oundviklig och avancerad invasiv intensivvård resulterar då i ett förlängt 

lidande (Larsson and Rubertsson, 2012, s. 715). 

Att avsluta livsuppehållande åtgärder

Om fortsatt medicinsk behandling uppfattas som meningslös och den bryter mot 

nyttoprincipen, att den gör mer skada än nytta, bör beslut tas om att 

livsuppehållande behandling begränsas. Ansvarig intensivvårdsläkare och 

patientansvarig läkare fattar gemensamt beslutet (Larsson and Rubertsson, 2012, s. 

22-23).

Att få det svåra beskedet att ens barn är döende och fortsatt medicinsk behandling 

inte hjälper är väldigt traumatiskt för föräldrarna. Beskedet bör lämnas med 

värdighet och med respekt av läkare som föräldrarna har förtroende för (SFAI, 2014). 

Efter samtal med föräldrarna har läkarna fått en bättre grund för att fatta ett beslut 

(Larsson and Rubertsson, 2012, s. 23). Föräldrarna behöver tid att acceptera 

beskedet (SFAI,2014). De får aldrig lämna samtalet med en känsla av att ha varit 

delaktiga i beslutet om begränsningar för att slippa leva med en samvetsskuld 

(Larsson and Rubertsson, 2012, s. 23).

Att avsluta eller avbryta livsuppehållande behandling hos barn är en sällsynt åtgärd 

inom svensk intensivvård. Samma medicinska beslutsgrunder gäller för barn som för 

vuxna. Val av behandlingsstrategi skall baseras på etiska principer 

(självbestämmande, inte skada, göra gott och rättvisa), medicinsk vetenskap och 
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beprövad erfarenhet (akuta sjukdomens prognos, kroniska sjukdomens prognos och 

behandlingssvikt). Beslutet måste alltid göras i samråd och i samförstånd med

vårdnadshavaren. Man får dock inte fortsätta den livsuppehållande behandlingen i 

brist på samförstånd om det innebär oacceptabla biverkningar eller lidande för 

barnet. Den omvända situationen innebär minst lika svåra beslut, att fortsätta med 

livsuppehållande behandling där prognos och livskvalitet inte kan garanteras. Vid 

avbrytande av livsuppehållande behandling är vårdens viktigaste uppgift att se till att 

barnet inte känner rädsla, ångest, smärta eller annat lidande. Omhändertagandet av 

föräldrarna är mycket viktigt, även efter barnets död (SFAI,2014).

Skillnaden mellan Sverige och USA är att i USA fattar ansvariga läkare tillsammans 

med föräldrarna beslutet om att begränsa eller avsluta livsuppehållande åtgärder 

(Sharman et al., 2005).

Sjukvårdspersonalens upplevelser 

Eftersom dödsfall bland barn i Sverige är ovanligt har inte sjukvårdspersonalen så

stor erfarenhet av att vårda ett döende barn. Ett barns död väcker inte bara starka

känslor hos föräldrarna utan även bland sjukvårdspersonalen (Larsson and

Rubertsson, 2012, s. 714-715). Sjukvårdspersonalen på en intensivvårdsavdelning

kan känna sig illa till mods med att vårda ett döende barn och dennes familj (Macnab

et al.,2003). Att ge föräldrar tråkiga besked angående deras barns tillstånd är en

komplex och svår uppgift. Den patientansvariga intensivvårdsläkaren får ofta den

svåra uppgiften (Angus et al., 2004). De kan känna obehag inför den starka

känslomässiga reaktionen från föräldrarna med bland annat sorg, ilska och skuld som

uttrycks i samband med informationen. De kan känna sig skyldiga och otillräckliga på

grund av oförmågan att kunna bota barnet. Om barnet plötsligt insjuknat är

möjligheterna små att hinna skapa en god relation till föräldrarna innan den tråkiga

informationen ges. Detta ger sämre förutsättningar för att föräldrarna ska känna

förtroende för sjukvårdspersonalen. Studier har visat att alla personalkategorier

känner obehag när tråkig information ges till anhöriga och att mer utbildning önskas

om hur sjukvårdspersonal bör bemöta och vårda barn och anhöriga i livets slutskede

(Contro et al., 2004). 
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Föräldrarnas upplevelser och behov

När ett barn dör på en intensivvårdsavdelning så kommer samspelet mellan 

föräldrarna och sjukvårdspersonalen vid dödstillfället att påverka både den 

kortsiktiga och den långsiktiga återhämtningen för familjen. Föräldrarna minns 

sjukvårdspersonalen handlingar och kommentarer och dessa kan lindra el förvärra 

deras smärta (Macnab et al., 2003).

Enligt en amerikansk studie av Youngblut & Brooten (2012) menar de att föräldrar 

beskriver sitt barns död som den mest förödande och svåraste upplevelse de någonsin 

har behövt handskas med. Den smärta, sorg och lidande föräldrarna utsätts för är 

brutal. Alla förhoppningar, drömmar och planer för barnets framtid är borta för 

alltid. De måste ta svåra beslut nära döden som innefattar om barnet skall 

återupplivas, om den medicinska vården skall begränsas och/eller avsluta 

livsuppehållande behandling. Efter barnets död måste de besluta om de vill se eller 

hålla i sitt barn, ta ställning till organdonation, eventuell obduktion och planera 

begravning. I allt detta måste de på något sätt kunna fungera för att försörja sig själva 

och familjen. Mycket av denna erfarenhet sker i en intensivvårds miljö som 

karaktäriseras av en blandning av nya och bekanta människor, avancerad apparatur, 

hög ljudnivå och minimal avskildhet. Föräldrarna förlorar delar av sin föräldraroll 

och periodvis separeras de från sitt döende barn. Minnena av upplevelserna på 

intensivvårdsavdelningen kvarstår hos föräldrarna i åratal efter barnets död.

Sjukvårdspersonalen har en nyckelroll i att hjälpa föräldrar som står inför svåra 

beslut i vården av barnet i livets slutskede. Föräldrar till barn i livets slutskede 

beskriver extrema känslor som tomhetskänsla, förtvivlan, sorg, chock och depression. 

Föräldrarna oroar sig över att ge upp hoppet och uttrycker skuld över att säga nej till 

extrema åtgärder. Sjukvårdspersonalen kan stödja föräldrar och familjer genom att 

erbjuda dem familjecentrerad vård. Familjecentrerad vård fokuserar på 

kommunikation och psykologiskt, andligt och socialt stöd och detta underlättas 

genom fria besökstider (Aschenbrenner et al., 2012). Avskildhet är en viktig del av en 

bra familjecentrerad vård. Ett sätt att skapa en hemtrevlig miljö för det döende 

barnet och dennes familj är att tillhandahålla enkelrum. Trots denna 

rekommendation visar studier att när patienter dör i akuta miljöer sker detta ofta på 
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stora salar avsedda för flera patienter. Familjer som förlorat nära och kära på en 

intensivvårdsavdelning uppger att de saknat avskildhet och att behov för förbättrat 

fysiskt utrymme finns (Fridh et al., 2007). Sjukvårdspersonalen som vårdar dessa 

familjer har ett aktivt ansvar att hjälpa föräldrarna att göra de val som känns rätt för 

dem. Val som är i bästa intresse för barnet och familjen ska vara drivande i 

beslutsfattandet. Döende barn och deras familjer har komplexa behov. Deras 

omständigheter och behov skiljer sig från de vuxna patienternas. Ofta är det upp till 

föräldrarna att bestämma över sina barns önskemål och agera i deras bästa intresse. 

Inom familjen kan beslutsprocessen påverkas av känslor av ångest, depression, sorg 

och skuld. Sjukvårdspersonalen har skyldighet att erbjuda familjen relevant 

information som hjälper dem att göra val som reflekterar deras emotionella, sociala 

och andliga värderingar (Longden and Mayer, 2007).

Motiv och Syfte

Genom kunskap om föräldrarnas upplevelser i samband med deras barns död på en

intensivvårdsavdelning kan sjukvårdspersonalen bättre tillgodose föräldrarnas behov 

och ge dem bättre förutsättningar för att kunna hantera sin stora sorg (Rini and 

Loriz, 2007).

Syftet med  litteraturstudien är att belysa föräldrars upplevelser i samband med att 

deras barn dör på en intensivvårdsavdelning.

Metod

Sökmetod

Artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Sökord som användes 

var parent, experience, need, intensive care, die, death och child. Dessa sökord 

kombinerades med de booleska operatorerna AND, OR och NOT och trunkering 

användes på vissa ord. Detta för att hitta så många relevanta träffar som möjligt. 

Utifrån källhänvisningarna i de artiklar som hittades i databassökningarna utfördes 

ytterligare manuellsökning. I tabell 1 redovisas sökningarna för de artiklar som 

använts i studiens resultat ( Bilaga 1).
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Urval

Inklusionskriterierna var att studierna skulle vara producerade efter den 1 januari 

2003 och vara skrivna på engelska, svenska, norska eller finska. Deltagarna skulle 

vara mellan 0-18 år. Ett abstrakt skulle finnas tillgängligt. Alla artiklar skulle vara 

peer reviewed för att säkerställa vetenskaplig standard. Som exklusionskriterie 

användes den booleska operatoren NOT i samband med orden neonatal och cancer.

Detta för att begränsa sökningarna till artiklar som svarade mot syftet. Urvalet av 

artiklar gjordes i tre steg (Bilaga 1). I första urvalet valdes artiklar vars rubrik 

motsvarade syftet. I andra urvalet valdes artiklar som  var relevanta efter att vi läst 

abstrakten, de artiklarna kvalitetsgranskades. Bilaga H från boken ”Evidensbaserad 

omvårdnad” användes som underlag vid granskningen (Willman et al., 2012, s. 175-

176). Artiklarna lästes och granskades först var för sig. Sedan diskuterade författarna 

granskningsresultatet tillsammans för att avgöra vilka artiklar som var av bra kvalitet 

och som kunde användas till resultatet. I tredje urvalet redovisas de artiklar som 

inkluderades efter kvalitetsgranskningen. Urvalet består av totalt nio artiklar (Bilaga 

2) som använts i vår litteraturstudies resultat. 

Analys

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie. I en litteraturstudie sammanställs, 

analysera och tolkas redan publicerat forskningsresultat för att skapa någonting nytt 

(Forsberg and Wengström, 2008, s. 34-35). De utvalda artiklarna lästes noga igenom 

med studiens syfte i åtanke och fokuserar på artiklarnas resultat. Huvudfynden i 

resultaten identifierades. Likheter sammanställdes i en schematisk översikt och 

utifrån detta identifierade författarna fem huvudkategorier och tolv underkategorier 

vilket utgör studiens resultat. 

Definition

I detta arbete användes personal som ett uttryck för all sjukvårdspersonal runt det 

döende barnet. Vi har också i vissa fall använt förkortningarna BIVA och IVA för 

barnintensivvårdsavdelning och intensivvårdsavdelning.
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Forskningsetiska reflektioner

Att studierna var etiskt godkända var en av inklusionskriterierna för de artiklar vi 

använde till resultatdelen i vår litteraturstudie. I åtta av nio artiklar kunde man läsa 

sig till att studierna var etiskt godkända. I en artikel kunde man inte läsa sig till att 

studien var etiskt godkänd, men tidningen som artikeln publicerats i hade som krav 

att alla studier de publicerar skall vara etiskt godkända. Alla nio studier beskrev att 

deltagarna fått lämna skriftligt medgivande att delta.

Resultat

Resultatet grundar sig på nio vetenskapliga artiklar som presenteras i fem 

huvudkategorier och tolv underkategorier (tabell3). 

Tabell 3. Översikt av huvud- och underkategorier

Huvudkategori Underkategori
Samspelet mellan föräldrar och 
personal

*Ärlig och fullständig information
*Hur informationen förmedlas
*Personalens tillgänglighet och 
uppmärksamhet

Förtroende för vården runt det 
döende barnet

*Att känna tillit
*Misstro mot personalen

Omgivningens betydelse för 
föräldrarna

*Miljön runt det döende barnet
*Behovet av avskildhet

Att få vara förälder *Närheten till barnet
*Medverka vid beslut

Olika former av stöd *Stöd från personalen
*Socialt stöd
*Andligt stöd

Samspelet mellan föräldrar och personal

Samspelet mellan föräldrar och personal var beroende av hur kommunikationen 

fungerade. Kommunikationen bör vara ärlig, enkel och tillgänglig. 

Ärlig och fullständig information

Föräldrarna uppskattade ärlig och fullständig information som presenterades på ett 

uppriktigt och rakt sätt (Meert et al., 2005, Meert et al., 2008b, Meert et al., 2009). 

Detta gällde även om det var tråkiga nyheter (Brosig et al., 2007). Det gjorde att 
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föräldrarna kände att de kunde lita på personalen och att de kunde ta de bästa 

besluten för deras barn. En ärlig och fullständig information underlättade för 

föräldrarna att förbereda sig för barnets kommande död (Meert et al., 2008b). 

Hur informationen förmedlas

Föräldrarna hade lättast att ta in information om den förmedlades på ett enkelt 

och lättförståeligt språk och på en nivå som anpassades efter lekmän (Meert et al., 

2008b). Att personalen hade tålamod med föräldrarnas frågor och gav 

upprepande information uppskattades också (Brooten et al., 2013). Föräldrarna 

menade att bra information förmedlades i en lugn takt med möjlighet att kunna ta 

in informationen och förstå. Vissa föräldrar reagerade på personalens 

kroppsspråk i samband med att de lämnade dåliga nyheter. När inte föräldrarna 

fick ögonkontakt med den som gav informationen fick de känslan att personalen 

var skyldiga till någonting (Meert et al., 2008b). Att undanhålla information och 

skapa falska förhoppningar, ofta i samband med barnets prognos, vilseledde 

föräldrarna och gjorde att de blev arga och förlorade förtroendet för personalen 

(Meert et al., 2005, Meert et al., 2008b). Att få motsägelsefull information från två 

eller fler personal skapade förvirring, stress och frustration hos föräldrarna (Meert 

et al., 2008b). 

Personalens tillgänglighet och uppmärksamhet

I studien av Meert et al. (2008b) framkom det att föräldrarna ansåg att det 

vanligaste kommunikationsproblemet var läkarkårens tillgänglighet. Föräldrarna 

ville att läkarna lättare skulle finnas till hands och vara mer uppmärksamma på 

föräldrarnas behov av information. Det var oftast föräldrarna som fick ta 

initiativet. Även när läkarna fanns i närheten kände sig många föräldrar 

exkluderade från samtalet som skedde i personalgruppen. Föräldrarna 

uppskattade att läkarna tog sig tid och satt ner i lugn och ro. De uppskattade också 

att få information flera gånger under vårdtiden.

Kommunikationen med övrig personal gav föräldrarna positiva minnen mycket på 

grund av dess tillgänglighet och uppmärksamhet de gav både föräldrar och barn 

(Brooten et al., 2013). 
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Förtroende för vården runt det döende barnet 

Förtroende för vården runt det döendet barnet grundade sig på känslan av tillit. 

Infann sig inte denna känsla växte misstron mot personalen.

Att känna tillit

Föräldrarna beskrev förtroende som att placera all tillit till en annan person, plats 

eller verklighet (Meert et al., 2009). De behövde känna att de kunde lita på att 

personalen gjorde sitt allra bästa för deras barn. En del föräldrar kände sig väldigt 

sårbara eftersom de var tvungna att lita på personal de aldrig tidigare mött (Meert et 

al., 2005, Meert et al., 2009). Föräldrarna litade på personalen som hade integritet 

samt förmågan och viljan att göra allt vad som stod i deras makt för deras barn 

(Meert et al., 2005). Föräldrarna uppskattade när personalen visade respekt för deras 

barn genom att tala till det och låta föräldrarna ta hand om vissa omvårdnads 

åtgärder (Brosig et al., 2007). 

Föräldrarna värdesatte personal som vårdade barnet på ett förtroendeingivande sätt. 

Den personal som vårdade barnet över en längre period och kände till barnets behov 

och rutiner kände föräldrarna ett stort förtroende för. De kände att de kunde lämna 

barnet med en känsla av att barnet blev väl omhändertaget och att personalen skulle 

ringa och berätta om barnets tillstånd skulle försämras (Brooten et al., 2013). 

Misstro mot personalen 

I studien av Brooten et al. (2013) framkom det att de orsaker som föräldrarna kände 

mest misstro för när det gällde personalens handlande var när personalen inte 

stöttade anhöriga och när de var okänsliga för föräldrarnas situation. Som ett 

exempel nämndes när personalen skrattade och skämtade utanför deras döende 

barns rum. De tyckte också att konflikter mellan personal och föräldrar var 

besvärande. Som ett exempel nämndes när personalen insisterade på att nitiskt följa 

rutiner, inte var flexibla och höll på principer i stället för att lyssna på föräldrarna 

som kände sitt barns rutiner bäst. Ytterligare en orsak till misstron mot personalen 

var personal som var oerfaren med dålig kunskap om barnets diagnos, symtom, 

behandling och utrustning. En mamma beskrev en situation där barnets 

dialysmaskin stannade av. Sjuksköterskan blev osäker och såg inte ut som om hon 
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visste vad hon gjorde. Situationen för mamman blev mycket stressande. Hon fick 

senare reda på att sjuksköterskan kom från ett bemanningsföretag (Brooten et al., 

2013).

Omgivningens betydelse för föräldrarna 

Omgivningen runt det döende barnet och behovet samt möjligheten till avskildhet 

hade stor betydelse för föräldrarna.

Miljön runt de döende barnet

De två rum som föräldrarna har rört sig mellan på BIVA är vårdsalen och 

anhörigrummet. Vårdsalen med högteknologisk utrustning fick anhöriga att känna 

sig som om de vore i en annan värld (Meert et al., 2008a). Hög ljudnivå, stress och 

många akuta händelser pågick samtidigt (Meert et al., 2009). Anhörigrummet där 

föräldrarna tillbringat mycket tid var oftast fullt med andra okända anhöriga (Meert 

et al., 2008a).

Föräldrarna kände att de behövde vara nära sitt barn under dygnets alla timmar 

(Meert et al., 2008a, McGraw et al., 2012, Meert et al., 2009). Många hade en önskan 

om att kunna sova på BIVA i barnets rum. Ett rum i närheten av BIVA där 

föräldrarna kunde sova, duscha och vara med sin familj och sina vänner som kom på 

besök var annars mycket önskvärt. Att ha tillgång till internet för att läsa på om 

medicinska frågor och att kunna sitta på sköna stolar intill barnets säng var viktigt 

(Meert et al., 2008a). Andra miljörelaterade behov var enligt Meert et al. (2008a), 

McGraw et al. (2012) och Meert et al. ( 2009) närheten till en cafeteria och 

förvaringsskåp. Känslan av att sjukhuset var rent och att det var en säker plats att 

befinna sig på var också viktigt. En mamma beskrev att hon personligen kände att 

hon behövde skydda sin dotter från infektioner. Hon kände en stark oro över att hon 

tvättade händerna oftare än personalen (Meert et al., 2008a).

Föräldrarna kände sig inte välkomna när de via en porttelefon eller telefon blev 

insläppta till BIVA utifrån eller från anhörigrummet. De upplevde det som 

opersonligt att inte personalen personligen kom och mötte upp (Meert et al., 2008a). 
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Behovet av avskildhet

Avskildhet beskrevs av föräldrarna som ett behov av att få vara för sig själva, att vara 

samlad med familjen och få vara ifred med det döende barnet. En del föräldrar 

uttryckte tacksamhet för den personal som skapade en känsla av privatliv i den 

hektiska intensivvårdsmiljön (Meert et al., 2009). Vissa föräldrar ville ha kontroll 

över vilka som kom in i rummet och liknade det med den kontroll man vill ha på 

personer som kliver in i ens eget hem. En förälder kom ihåg alla vakande ögon från 

personalen och andra anhöriga som ett hinder för avskildheten med barnet (McGraw 

et al., 2012). Brist på avskildhet hindrade en del föräldrar från att ge uttryck för 

känslor och sorg som de djupt ångrade och aldrig har kunnat släppa. En mamma 

hämmades från att lägga sig med sitt döende barn vilket har smärtat henne långt 

senare. Hon berättade att dottern bad henne krypa ner i sängen med henne men 

mamman kunde inte på grund av alla blickar och all personal som stressade in och ut 

ur rummet. Hon kände ilska mot personalen och ångrade bittert att den sista 

omfamningen aldrig blev av (McGraw et al., 2012).

Att kunna gå undan till ett avskilt rum för att diskutera, ta beslut eller lösa konflikter 

med sin familj var något föräldrarna menade var viktigt. En del föräldrar hade stora 

behov av att kunna ta sig från BIVA för att kunna hantera den höga stressen. 

Familjeboendet Ronald McDonald hus, sjukhuskyrkan eller cafeterian var ställen som 

ofta nämndes för vila, reflektion, böner och mat (Meert et al., 2008a). 

Enligt Brosig et al., (2007) tyckte föräldrarna att de personer som var närvarande i 

samband med deras barns död var mycket viktigare än den miljö de befann sig i.

Att få vara förälder

Att kunna vara nära sitt barn och medverka vid beslut runt barnet vård var viktigt för 

föräldrarna.

Närheten till barnet

Föräldrarna beskrev ett behov av att bibehålla relationen till sitt barn genom fysisk

närvaro, ord eller handlingar (Meert et al., 2005, Meert et al., 2009, McGraw et al., 

2012, Meyer et al., 2006). Enligt studier av Meert et al. (2005) och Meyer et al. 



12

(2006) uttryckte föräldrarna behovet av obegränsad tillgång till deras barn. De flesta 

föräldrar visade ett starkt behov av att få vara fysiskt nära sitt barn, att kunna röra 

och hålla det under vårdtiden, under dödsögonblicket och även efter att barnet dött. 

Att få vara ensam med barnet uppskattades de sista dagarna. I en annan studie av 

Meert et al. ( 2009 ) beskrev föräldrarna hur viktigt det var att de fick tillräckligt med 

tid med sitt barn, både före och efter barnet dött. Tid att samla familjen, tid att prata 

runt beslut, tid att sörja barnet när kroppen fortfarande fanns kvar. Enligt en studie 

av McGraw et al. (2012) strävade föräldrarna efter att vara den bästa föräldern under 

omständigheterna. Detta uttryckte de genom att ge barnet kärlek, tröst och omsorg. 

Detta omfattade att vara nära barnet, vårda barnet och att se barnets som en egen 

individ. I en studie av Meert et al. (2009) beskrev föräldrarna hur viktigt det var att 

barnet sågs som en egen individ med socialt status. Enligt Meyer et al. (2006) ville 

föräldrarna bli sedda för sin livsviktiga föräldraroll, deras ansvar och deras bidrag till 

vården av deras barn.

Medverka vid beslut

Föräldrarna beskrev en önskan att vara involverade och delaktiga i de medicinska 

besluten angående deras barns vård. Detta upplevdes speciellt viktigt när det gällde 

beslut angående avslutande av livsuppehållande behandling. Föräldrarna värdesatte 

att de lyssnades på, respekterades, inte dömdes och att de inkluderades i 

beslutsprocessen. Många föräldrar ansåg också att förespråka sina barns behov var 

ett väsentligt kännetecken för en ansvarsfull förälder till exempel genom att närvara 

vid ronderna eller att vara vaksam över den medicinska vården barnet fick. Allt för att 

kunna säkerställa att barnet fick bästa möjliga vård. De föräldrar som kännt sig 

involverade i besluten runt sitt barn hade ett positivare synsätt på vården kring 

barnet i livets slutskede (Brooten et al., 2013, Brosig et al., 2007, Meyer et al., 2006, 

McGraw et al., 2012). 

Olika former av stöd

Stöd från andra individer var viktigt för att föräldrarna skulle orka i den jobbiga 

situationen runt det döende barnet.
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Stöd från personalen

I en studie av Brosig et al. (2007) beskrev föräldrarna hur viktigt det var att 

personalen även vårdade föräldrarna genom att uppmuntra dem att gå ut och äta 

middag utan att känna sig som dåliga föräldrar. I studier av Meert et al. (2009) och 

Meert et al. (2005) beskrev föräldrarna att de behövde uppfatta empati och en 

omtänksam attityd genom ord, handlingar och kroppsspråket från personalen. Detta 

kunde uttrycka sig som vänliga ord, erbjudande om ett glas vatten, näsdukar och 

genom att föräldrar uppfattade att personalen gjorde allt för deras barn. I en studie 

av Brooten et al. (2013) uppfattade en del föräldrar minnessaker så som hand och 

fotavtryck, hårlockar och foton som en omtänksam gest.

Socialt stöd

Föräldrarna beskrev behov av socialt stöd. De förlitade sig på relationer med andra 

för att få stöd. Stödjande personer kunde vara makar, föräldrar eller annan släkt, 

vänner, grannar, arbetskamrater, präster, personal, kuratorer, stödgrupper och andra 

föräldrar på barnintensivvårdsavdelningen (Meert et al., 2005, Meert et al., 2009, 

Brosig et al., 2007). I en studie av Brosig et al. (2007) berättade flera av föräldrarna 

att de pratat med sin släkt innan beslut om avslutande behandlig tagits. Släkten hade 

en stor betydelse för föräldrarna när de handskades med sitt barns död. Föräldrarna 

uppskattade även stödet som erbjöds via sjukhuspräst och kurator. Enligt studien av 

Meert et al. (2005) beskrev föräldrarna stödet som hjälp med praktiska saker som 

matlagning, transporter, en kram, att någon lyssnade och brydde sig om dem. 

Föräldrarna behövde prata med andra om sitt barn. Att prata med andra som upplevt 

liknande saker uppfattades som uppmuntrande. I artiklarna skrivna av Meert et al. 

(2005) och Meert et al. (2009) beskrevs att föräldrarna erbjöds efterlevandestöd.

Efterlevandestöd innebär vård som erkänner lidande och sorg och ger vägledning 

genom döende processen och i sorgeperioden som följer. Föräldrarna behövde få 

hjälp att förbereda sig på vad som skulle hända när döden inträffade. De behövde 

också hjälp att skydda sig själva från möjlig skada utifrån chock och förvirring på 

grund av tidig sorg. De behövde hjälp att meddela och ta hand om övrig familj och 

hjälp med information om organdonation och valmöjligheten kring obduktion. Efter 

barnets död uttryckte föräldrarna behov av kontakt med den personal som vårdat 

barnet. De uppskattade kort, brev och telefonsamtal från de som vårdat barnet. En 
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del föräldrar begärde att få ett uppföljningsmöte med barnets läkare. Många föräldrar 

sökte sig till professionell sorgerådgivning. En del av dessa hade gärna sett att 

sjukvården hade hjälpt dem med detta. 

Andligt stöd

Tron på en Gud gav föräldrarna stöd när deras barn vårdades på BIVA. Tron gav dem 

vägledning, tröst och styrka för att hitta en mening med situationen (Meyer et al., 

2006, Robinson et al., 2006, Meert et al., 2005). Religiösa riter som dop och sista 

smörjelsen beskrevs som betydelsefulla för föräldrarna. Stödet de fick från kyrkan 

och präster hjälpte föräldrarna socialt och känslomässigt. Vissa föräldrar hade behov 

av att be tillsammans med sjukhusprästen eller någon annan andlig vägledare. Att 

sjukhusprästen tog kontakt diskret var viktigt eftersom inte alla var intresserade och 

vissa upplevde det som påträngande (Meert et al., 2005). En del föräldrar kände sig 

bara bekväma med någon från deras egna religiösa samfund medan andra inte alls 

ville ha med någon religiös representant att göra (Meert et al., 2009). Tystnaden och 

stillheten i sjukhuskyrkan uppskattades. Föräldrarna gick dit för böner, meditation 

eller för att få ett andligt lugn (Meert et al., 2005). 

Efter att barnet dött hade föräldrarna funderingar kring syftet med barnets lidande 

och död samt livets mening. Genom relationen med sin familj hittade de meningen 

att fortsätta leva (Meert et al., 2005). En del föräldrar betonade att genom andliga 

begrepp som tro, hopp och kärlek kunde de överleva känslomässigt och finna mening 

i barnets död (Robinson et al., 2006). Det fanns föräldrar som behövde rikta sin ilska 

och skuldbelägga någon speciell person, plats eller Gud för barnets död (Meert et al., 

2005). Andra föräldrar upplevde en djup andlig misstro i sin svåra situation (Meyer 

et al., 2006). 

Vissa föräldrar som tidigare hade förlorat sitt barn på BIVA gav andra föräldrar i 

samma situation råd att förhållandet till barnet aldrig dör. De uppmanade dem att 

tala med sitt barn och bära barnet med sig i sitt hjärta (Robinson et al., 2006).
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Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser i samband med 

att deras barn dör på en intensivvårdsavdelning. I resultatet kunde författarna 

identifiera fem huvudkategorier. Samspelet mellan föräldrar och personal, förtroende 

för vården runt det döende barnet, omgivningens betydelse för föräldrarna, att få 

vara förälder och olika former av stöd. Under dessa huvudkategorier identifierade 

författarna tolv underkategorier.

Att kommunicera och informera tråkiga nyheter till föräldrar i kris är mycket svårt 

(Meert et al., 2008b). I samtliga artiklar som handlade om kommunikation till 

föräldrar framkom att föräldrarna önskade att personalen var lättillgänglig och att de 

gav ärlig och fullständig information med en mjuk ton och med ett enkelt språk i den 

takt de behövde för att ta in informationen. De föräldrar som var välinformerade och 

som känt sig involverade i besluten runt sitt barn hade ett positivare synsätt på 

vården. Det framkom att en viktig del i personal – föräldra informationen var att 

föräldrarna behövde information för att kunna ta viktiga beslut angående 

behandlingen av den fortsatta vården runt deras barn. Många av besluten var mycket 

svåra att fatta, där besluten om livsuppehållande åtgärder skulle påbörjas, fortgå, 

begränsas eller dras tillbaka var de svåraste (Meert et al., 2008b). Vissa föräldrar 

kände skuld i samband med beslutet att avsluta livsuppehållande åtgärder (Sharman 

et al., 2005). Troligtvis är skulden inte lika stor hos svenska föräldrar eftersom det i 

Sverige är intensivvårdsläkaren tillsammans med patientansvarig läkare som fattar 

dessa svåra beslut. Anledningen till detta är att befria föräldrarna från skuldkänslor i 

framtiden (Larsson and Rubertsson, 2012, s. 23). Författarna menar att i både 

läkarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen borde det finnas mer undervisning i 

retorik och träning i hur tråkig information förmedlas till anhöriga i kris. 

Föräldrarna kände stort stöd av sjuksköterskorna som arbetade nära barnet och alltid 

fanns tillhands. På grund av den ständiga närheten ställdes det höga krav på hur 

sjuksköterskorna kommunicerade med andra. Närheten gjorde att föräldrarna 

uppfattade allt vad som sades. När de uppfattade oförsiktiga kommentarer och 
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meningsskiljaktigheter minskade förtroendet för personalen (Meert et al., 2005). En 

anledning till varför föräldrarna inte kände samma stöd från läkarna var att de inte 

var lika närvarande hos barnet och föräldrarna (Macnab et al., 2003). Även 

sjuksköterskorna kände att stödet från läkarna minskade efter att intensivvården 

trappats ned och barnets död närmade sig (Contro et al., 2004). 

Det fanns en olikhet i oron mellan föräldrarna i samspelet med personalen. Papporna 

oroade sig mest för att personalen skulle vara oerfarna och att det skulle uppstå 

kommunikationsproblem och missförstånd. En förklaring till det kan vara att 

mammorna fanns oftare i närheten av barnet och fick därför 

förstahandsinformationen som de förmedlade vidare till papporna. Informationen 

baserades på mammornas uppfattning och förståelse av hur de uppfattat

informationen. Mammorna hade ofta skapat sig en relation till personalen och sett 

deras skicklighet och därför utvecklat en tillit som papporna inte hade. En annan 

skillnad var att eftersom mammorna var närvarande så mycket hamnade de oftare i 

konflikt med personalen. Konflikter kunde handla om olika typer av prioriteringar 

där personalen i första hand prioriterade vitalparametrar medan mammorna 

fokuserade på att barnet såg ut att ha det komfortabelt i sängen och att 

favoritgosedjuret låg i närheten (Brooten et al., 2013).

I Sverige finns barnintensivvårdsavdelningar på fyra orter. Det medför att barn även 

vårdas på vanliga intensivvårdsavdelningar runt om i landet (Svenska 

intensivvårdsregistret.2013). Författarna antar att personalen på vanliga 

intensivvårdsavdelningar inte har samma erfarenheter av att vårda döende barn och 

att stressen och kraven därför ökar för personalen. Detta kan leda till brister i vården 

runt det döende barnet. När föräldrarna upplever personalen osäker ökar stressen 

och oron över att barnet inte får den goda vård som krävs. 

Miljön runt det döende barnet hade en stark påverkan på föräldrarna och gav 

intensiva och långvariga minnen. Positiva minnen bidrog till tröst medan negativa 

minnen förvärrade sorgebearbetningen (Meert et al., 2008a). En viktig del för 

föräldrarna var behovet av avskildhet. Att få obegränsad tillgång till barnet, att få 

vara för sig själva, att vara samlad med familjen och få vara ifred med det döende 

barnet. Bristen på avskildhet hindrade en del föräldrar att kunna ge uttryck för 
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känslor och sorg som de senare djupt ångrade. Detta försvårades många gånger på 

grund av att barnen ej fick tillgång till enkelsal. Enligt en svensk studie av Fridh et al. 

(2007) strävar svenska intensivvårdssköterskor efter att i möjligaste mån skapa 

avskildhet för föräldrarna och det döende barnet. Enligt författarna kan detta i 

praktiken betyda att personalen ger mer plats och avskildhet genom att flytta 

närliggande patienter och använda skärmar eller draperier för att minska insyn och 

skapa en hemtrevligare och lugnare vårdmiljö. Detta bidrar till ett bättre samspel 

mellan föräldrar och personal och underlättar för föräldrarna att kunna vara hos sitt 

barn så mycket som möjligt. Enligt studien av Fridh et al. (2007) dog nästan hälften 

av intensivvårdspatienterna på svenska intensivvårdsavdelningar i vårdssalar med 

två eller fler bäddar. Författarna menar att orsakerna är flera till att många av de 

döende barnen i Sverige inte får dö i avskildhet. Intensivvårdsavdelningarna byggs 

ofta med flera stora vårdsalar och få enkelrum. Bakgrunden till detta är troligtvis 

finansiella orsaker. Eftersom enkelrum kräver en större personalstyrka tror 

författarna att en viktig orsak till att så många barn dör på flerbäddssalar är att 

personalkostnaderna blir för höga. 

Religionen har en stor betydelse för många föräldrar till döende barn. Att kunna 

vända sig till en högre makt i situationer av maktlöshet och förtvivlan är en 

överlevnadsstrategi för människan oavsett kultur. Böner uttalas inte alltid så att 

andra hör men finns inom de flesta i form av deras hopp. Trots att föräldrarna ofta är 

medvetna om utgången är hoppet det sista som överger dem. Föräldrarna bör få 

uttrycka hopp oavsett hur orealistiskt det än är (Robinson et al., 2006). Författarna 

menar att det finns skillnader mellan USA och Sverige i hur stor del av befolkningen 

som är religiösa. Enligt Robinson et al. (2006) ser sig majoriteten av USAs befolkning 

som religiösa eller andliga. Bland personer som haft det svårt i livet var 95 % troende. 

Författarna menar att det i Sverige är en betydligt lägre procent som är religiösa. Att 

ha kunskap om religionens stora betydelse i samband med barnets död gör att 

personalen blir mer lyhörda för föräldrarnas andliga behov. Eftersom Sverige idag är 

ett mångkulturellt land är det viktigt att personalen är öppna för andra traditioner 

och seder i samband med barnets död. 

Flera av studierna (Meert et al., 2005, Meert et al., 2009, Brosig et al., 2007)

poängterar hur viktigt det är att föräldrarna känner stöd från sin omgivning. De 
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behöver stöd för att få sin vardag att fungera. Med hjälp som tillsyn av eventuella 

syskon, matlagning, handling och tvättning. För denna hjälp vänder de sig oftast till 

släkt och vänner. De behöver även stöd för att orka med den svåra situation de 

befinner sig i. Stöd kan föräldrarna få från personalen runt barnet, kuratorer och 

sjukhuspräster. I USA upplever många föräldrar att de blir väl omhändertagna på 

sjukhuset när deras barn är döende men önskar att sjukvården mer aktivt skulle 

hjälpa dem med fortsatt stöd efter att barnet dött. De hade en önskan om någon form 

av professionell sorgerådgivning. 

Flera intensivvårdsavdelningar i Sverige gör fotodagböcker till sina patienter. Dessa 

fotodagböcker får sedan patienterna eller anhöriga hemskickade. Personal från 

intensivvårdsavdelningen följer sedan upp med ett telefonsamtal. På 

intensivvårdsavdelningar med spädbarn gör man hand och fotavtryck och även här 

har man ofta någon form av dagbok till barnen. Dessa saker följer sedan med familjen 

hem. Dessa saker blir väldigt betydelsefulla för föräldrarna när barnet inte överlever 

intensivvårdsvistelsen (Brosig et al., 2007). Föräldrarna kan även få med sig hem en 

hårlock, filt, napp, gosedjur eller annat föremål som har varit betydelsefullt för barnet 

under vistelsen på intensivvårdsavdelningen. 

Metoddiskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa föräldrars upplevelser när deras barn 

dör på en intensivvårdsavdelning. Enligt Forsberg & Wengström (2008, s. 62-64) 

betonas förståelsen av människans upplevelser inom kvalitativ forskning. Därför 

tyckte författarna att kvalitaitiva studier var bäst lämpade för att motsvara syftet. 

Endel av artiklarna är både kvalitativa och kvantitiativa. Författarna har valt att bara 

använda sig av det kvalitativa datat från studierna för att det bäst svarar mot syftet i 

litteraturstudien.

Det finns få artiklar som beskriver föräldrarnas upplevelser när ett barn dör på en 

intensivvårdsavdelning. Många artiklar återkom vid de olika sökningarna. Detta 

styrker att vi använt relevanta sökord. Vi inkluderade nio vetenskapliga artiklar som 

beskriver olika upplevelser som föräldrar kan uppleva när deras barn dör på en 

intensivvårdsavdelning. Av dessa var sju av hög kvalitet och två av medelhög kvalitet.
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De två med medelhög kvalitet togs med eftersom de svarade mot syftet. Studiens 

tovärdighet anser vi ökar på grund av den höga vetenskapliga nivån.

Alla artiklar som använts till resultatet är publicerade i USA. Detta kan leda till att 

resultatet inte är överförbart till svenska förhållanden eftersom USA har annat 

sjukvårdssystem, lagar och beslutsfattande. Annat som kan påverka är sociala, 

religösa och kulturella faktorer. Vården i USA bedrivs utifrån ett familjecentrerat 

perspektiv på samma sätt som i sverige. Detta gör att det finns många likheter i 

vården kring det döende barnet mellan Sverige och USA. 

Det var övervägande mammor som deltog i studierna. Om fler pappor deltagit hade 

resultatet kanske sett annorlunda ut. Studierna hade ett relativt stort bortfall. I de 

flesta artiklar förklarades detta bero på att det förmodligen var tungt och svårt för 

föräldrarna att prata om sina döda barn. Författarna valde att välja bort föräldrar till 

barn med cancerdiagnos och föräldrar till prematur födda barn då vi antog att deras 

upplevelser skiljer sig från föräldrar till barn som dör på en intensivvårdsavdelning. 

Tre av artiklarna (Meert et al., 2005, Meert et al., 2008a, Meert et al., 2009) grundar 

sig på samma deltagargrupp. Detta gör att det totala deltagarantalet sjunker vilket 

kan påverka trovärdigheten. Artiklarna tar upp olika aspekter av föräldrarnas 

upplevelser när deras barn dör på en intensivvårdsavdelning. 

Alla artiklar som använts till resultatet har varit skrivna på engelska. Artiklarna är 

noga översatta med hjälp av lexikon. Trots detta kan det finnas en risk att ord och 

meningar har misstolkats och således översatts fel. 

Eftersom studien omfattar ett så svårt och känsligt ämne har författarna varit 

nogranna med att se över de etiska aspekterna i de utvalda artiklarna. Samtliga 

studier var etiskt godkända och alla deltagare lämnade skriftligt medgivande. 

Studierna gjordes retrospektivt och minst 6 månader efter att barnet dött för att ta 

hänsyn till föräldrarnas sorgebearbetning.
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Fortsatt forskning

2 % av barnen som vårdas på intensivvårdsavdelningar i sverige dör. Detta betyder 

att personalen saknar erfarenhet av att ta hand om döende barn och deras anhöriga. 

De studier som är gjorda runt föräldrars behov och erfarenheter när ett barn dör på

intensivvårdsavdelning är främst utförda i USA. Det finns inga svenska studier inom 

ämnet. Författarna vill därför föreslå forskning inom området.

Slutsats

Att ett barn dör på en intensivvårdsavdelning är en svår upplevelse för både föräldrar 

och personal. Föräldrarna har ett stort behov av att samspelet mellan dem och 

personalen fungerar bra. Föräldrarna kräver att få ärlig, tydlig och fullständig 

information. De behöver känna att personalen har tid för dem och att deras barn 

alltid prioriteras. Trots den stressiga miljön runt det svårt sjuka barnet behöver 

föräldrarna känna att de behövs och att de kan fortsätta vara föräldrar. Genom att 

erbjuda familjerna familjecentreradvård kan personalen bidra till att föräldrarna 

känner sig behövda och nyttiga. Det är viktigt för föräldrarna att kunna vara med sitt 

barn dygnet runt oavsett hur barnet mår. Att få vara i avskildhet med sitt barn 

uppskattas av föräldrarna. De behöver få vara nära sitt barn, gärna sitta eller ligga i 

samma säng som barnet. Att tillmötesgå alla behov och önskemål är inte alltid så lätt 

för personalen. Men det viktigaste är att personalen har barnets bästa i åtanke. 

Barnet har rätt till en värdig död utan smärta och obehag. Alla barn är unika 

individer. Alla dödsfall är unika. Personalen arbetar alltid utifrån nya förutsättningar. 

Genom att dela med sig av erfarenheter kan personalen hjälpa varandra i dessa 

situationer. Utifrån ökad kunskap om föräldrars upplevelser i samband med att deras 

barn dör på en intensivvårdsavelning kan personalen bättre förstå föräldrarnas sorg 

och bättre tillgodose deras behov. 
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Bilaga 1. Tabell 1. Sökmatris och urval. 

Datum  Data
bas

Sök
ord

Begräns-
ningar

Antal 
träffar

Urval
1* 2* 3*

14-03-01 CIH
NAL

parent*
AND
experience* OR 
need*
AND 
intensive care
AND 
child*
AND 
die* OR death
NOT 
Neonatal

Abstrakt
Peer 
reviewed
Från 2003
English 
language

35 14 4 3

14-03-01 CIH
NAL

parent*
AND
experience* OR 
need*
AND 
intensive care
AND 
child*
AND 
die* OR death

Abstrakt
Peer 
reviewed
Från 2003
English 
language

71 1 1 0

14-03-01 Pub 
Med

parent*
AND
experience* OR 
need*
AND 
intensive care
AND 
child
AND 
die* 
NOT 
Neonatal

Abstrakt
Från 2003
Engelska
Svenska
Finska
Norska

203 13 4 4

14-03-01 Pub
Med

parent*
AND
experience* OR 
need
AND 
intensive care
AND 
Child*
AND 
Death

Abstrakt
Från 2003
Engelska
Svenska
Finska
Norska

276 1 1 1



Psyc
INFO

Parent*
AND
bereave*
AND
die*OR death
NOT 
Neonatal
NOT
Cancer

Från 2003
Engelska
Peer 
reviewed

357 5 0 0

14-03-01 
till 14-03-
20

Manu
ell 
sökni
ng

1

Totalt 29 10 9

*Antal utvalda artiklar vars rubrik motsvarade vårt syfte

**Antal utvalda artiklar efter lästa abstrakt. Kvalitetskontroll påbörjas.

***Antal utvalda artiklar efter kvalitestkontroll och genomläsning.



Bilaga 2. Tabell 2. Artikelöversikt och kvalitetsbedömning

Författare, År,Tidsskrift, 
Land

Titel Syfte Metod Deltagare
Bortfall

Resultat Kvalit
et

Brosig. CL, Pierucci. RL, 
Kupst.MJ, Leuthner.SR
2007

Journal of Perinatology 
27,510-516

USA

Infant end-of-life 
care: the parents´ 
perspective.

Att identifiera 
viktiga faktorer för 
föräldrarna till barn 
i livets slutskede.

17 familjer godkände
semistrukturerade 
djupintervjuer som 
spelades in och 2 
familjer 
telefonintervjuades. 
Intervjuerna översattes 
ordagrant. Både 
kvalitativ och kvantitativ 
data erhölls. Kvalitativ 
analys av materialet.

67 dödsfall.
19 intervjuer (11 
med båda 
föräldrarna, 7 
med bara 
mammor och 1 
med vårdare) till
19 barn.

Intervjuerna identifierade viktiga 
omvårdnadsaspekter för föräldrarna 
som ärlighet, befogenheter att fatta 
beslut, föräldrarnas omsorg, miljön, 
tillit till personalen, stöd från vård 
personal och annan personal från 
sjukhuset.

Medel

Brooten,D, JM. Yongblut, 
L.Seagrave, C.Caicedo, 
D.Hawtorne, I.Hidalgo, 
R.Roche
2012

American journal of hospice 
and palliative medicine 30

USA

Parent´s 
perceptions of 
healthcare 
providers actions 
around child ICU 
death. What 
helped ,what did 
not.

Att beskriva 
föräldrarnas 
perspektiv på 
personalens 
åtgärder som 
hjälpte och inte 
hjälpte runt 
barnets död på 
intensivvårdsavdel
ning.

Semistrukturerade 
djupintervjuer som 
spelades in och 
översattes ordagrant. 
Kvalitativ analys av 
materialet.

63 föräldrar till 
47 döda barn.

Omtänksam och medkännande 
personal och begripliga förklaringar av 
barnets tillstånd hjälpte mest medan 
okänslig och ej hjälpsam personal 
hjälpte minst.

Medel

McGraw,S.A., Truog.R.D., 
Solomon.M.Z.,Cohen-
Beatak.A., Sellers.D.E., 
Meyer.E.C

2012

Pediatric critical care medicine 
2012 Vol. 13, No.6

USA

“ I was able to still 
be her mom”.

Att utforska mer 
detaljerat hur 
föräldrar till barn 
som dött på BIVA 
förstod sina roller i 
samband med 
barnets död. 
Studien strävade 
efter att förstå hur 
föräldrarna 
definierade deras 
viktigaste uppgifter 
och 
ansvarsområden.

Telefonintervjuer som 
varade 60 minuter.
Kvalitativ analys av det 
inspelade materialet.

94 dödsfall.
18 föräldrar till 
18 döda barn.

Föräldrarnas förmåga att uppfylla det 
de anser är av vikt i deras roll som 
föräldrar till ett döende barn på BIVA 
spelar stor roll i hur de uppfattar 
kvaliteten på vården runt sitt barn. 
Det är av stor vikt att sjukvården 
tillåter och värnar om föräldrarnas 
känslor och möjligheter att de gjort 
sitt bästa.

Hög
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Författare, År,Tidsskrift, 
Land

Titel Syfte Metod Deltagare
Bortfall

Resultat Kvalit
et

Meert,K.L,Thurston,C.S.&Brille
r S.H

2005

Pediatric Critical Care medicine 
2005 Vol. 6, No.4

USA

The spiritual needs 
of parents at the 
time of their 
child`s death in 
the pediatric 
intensive care unit 
and during 
bereavement: A 
qualitative study.

Att få en ökad 
förståelse för de 
andliga behoven 
hos föräldrar till de 
barn som dör på 
BIVA.

Semistrukturerade 
djupintervjuer som 
videofilmades. Kvalitativ 
analys av materialet.

72 dödsfall.
33 föräldrar till 
26 döda barn.

Alla föräldrar ville vara nära barnet 
före, under och efter döden. Det var 
mycket viktigt att få vara närvarande 
under dödsögonblicket. Minnen är 
betydelsefulla för föräldrarna. Många 
föräldrar fick styrka genom böner och 
religiösa ritualer. Efter barnets död 
funderade föräldrarna mycket på 
meningen med livet.

Hög

Meert,K.L., 
Eggly.S.,Pollack.M.,Anand.K.J.
S.,Zimmerman.J.,Carcillo.J.,Ne
wth.C.J.L., Dean.J.M., 
Wilsson.D.F.,Nicholson.C.,

2008
Pediatric Critical Care medicine 
2008 Vol.9. No.1

USA

Parents`perspectiv
es on physician-
parent 
communication 
near the time of a 
child´s death in 
the pediatric 
intensive care unit.

Att beskriva 
föräldrarnas 
uppfattningar av 
konversationen 
med personalen 
under tiden kring 
deras barns död på 
BIVA.

Semistrukturerade 
telefonintervjuer som 
spelades in och 
översattes ordagrant. 
Kvalitativ analys av 
materialet.

161 dödsfall.
56 föräldrar till 
48 barn.

En bättre förståelse för föräldrarnas 
uppfattning av konversationen med 
personalen hjälper personalen att 
bättre kunna kommunicera tråkig 
information.

Hög

Meert,K.L, S.H.Briller, 
S.M,Schim, C.S.Thurston

2008

Pediatric Critical Care medicine 
2008 Vol.9. No.9

USA

Exploring parents 
environmental 
needs at the time 
of a child´s death 
in the pediatric 
intensive care unit.

Att upptäcka de 
miljörelaterade 
behoven hos 
föräldrarna under 
barnens 
sjukdomstid och 
död på BIVA.

Semistrukturerade 
telefonintervjuer som 
spelades in och 
översattes ordagrant. 
Kvalitativ analys av 
materialet.

72 dödsfall.
33 föräldrar till 
26 döda barn.

Miljön på en intensivvårdsavdelning 
påverkar föräldrarna både positivt och 
negativt och skapar minnen. Att ta 
vara på föräldrarnas behov ger insikt 
för anpassning av befintliga lokaler och 
utformning av nya.

Hög
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et

Meert,K.L.,Briller.S.H.,Schim.S
.M.,Thurston.C.,Kabel.A.

2009
Death Studies,33: 712-
740,2009

USA

Examining the 
needs of bereaved 
parents in the 
pediatric intensive 
care unit: a 
qualitative study

Att få en djupare 
förståelse för 
föräldrars behov 
under tiden kring 
deras barns död på 
BIVA.

Fas 1)
Semistrukturerade 
djupintervjuer som 
videofilmades. Kvalitativ 
analys av materialet .
Fas 2)
Fokusgrupper indelade 
efter etnisk bakgrund 
och genus. I en 
fokusgrupp ingick 
sjukhuspräster.
Semistrukturerade 
djupintervjuer som 
videofilmades. Kvalitativ 
analys av materialet
Fas 3) triangulation.

Fas 1)
72 dödsfall.
33 föräldrar till 
26 döda barn.

Fas 2)
Fokusgrupper: 
13 föräldrar till 
10 döda barn
Focusgrupp med 
sjukhuspräster: 
15 personer.

Många viktiga behov från föräldrar 
som mist sitt barn på BIVA finns i 
resultatet. Den kultur som finns på 
BIVA formar föräldrarnas behov både 
positivt och negativt. Händelser i 
anknytning till barnets död blir till 
minnen som ger tröst eller obehag 
lång tid framöver.

Hög

Meyer,E.M.,Ritholz,M.D., 
Burns,J.P.& Troug,R.D.

2006
Pediatrics Vol 117, no 3,march 
2006

USA

Improving the 
quality of end-of-
life care in the 
pediatric intensive 
care unit: Parents 
priorities and 
recommendations.

Att identifiera 
föräldrarnas 
prioriteringar och 
deras 
rekommendationer 
för att förbättra 
vården och 
kommunikationen 
runt barnets död 
på BIVA.

Frågeformulär med fem 
öppna frågor. Kvalitativ 
analys av materialet.

96 dödsfall.
56 föräldrar till
56 döda barn. 

Föräldrarna önskade fullständig och 
ärlig information samt tillgång till 
personalen för att skapa lugn och 
förtroende. Föräldrarna upplevde 
brister i kommunikation och 
samordning som ett problem. De 
värdesatte ett vänligt bemötande och 
empati från personalen. Föräldrarna 
betonade att vikten av att få behålla 
föräldrarollen. Genom tron och böner 
fick föräldrarna hjälp och tröst.

Hög
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Land

Titel Syfte Metod Deltagare
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Resultat Kvalit
et

Robbinson,M.R.,Thiel,M.M.,bac
kus,M.M.,& Meyer,E.C

2006
Pediatrics Vol 118, no 3, Sept 
2006

USA

Matters of 
spirituality at the 
end of life in the 
pediatric intensive 
care unit.

Att undersöka 
betydelsen av 
religion och 
andlighet hos 
föräldrar till barn i 
livets slutskede.

Frågeformulär med fem 
öppna frågor. Kvalitativ 
analys av materialet.

96 dödsfall.
56 föräldrar till
56 döda barn. 

I studien fanns religiösa och andliga 
teman. De religiösa var tro, 
bön,tillgång till präst och förhållandet 
till barnet efter döden. 73% ansåg att 
detta hade hjälpt dem. De teman som 
tolkades som andliga var erfarenhet, 
värderingar, tro, hopp och kärlek. 
Detta hjälpte 46% av föräldrarna.

Hög




