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Abstrakt 

Syfte: Studiens syfte var att belysa stödet till barnsjuksköterskor som varit delaktiga i vården 

av ett döende barn och vid ett barns bortgång. Bakgrund: Barnsjuksköterskor som har vårdat 

ett döende barn eller varit med vid ett barns bortgång upplever mer känslomässig stress och 

uppfattar stödet och handledningen som erhålls efter ett barns bortgång som inadekvat. 

Forskning har visat att barnsjuksköterskor mestadels söker, och finner stöd hos sina kollegor 

och att mer professionell guidning skulle vara fördelaktig i deras roll som barnsjuksköterska. 

Design: Författaren använde kvalitativ design till denna studie. Totalt sex intervjuer med 

legitimerade barnsjuksköterskor utfördes på två länssjukhus i Sverige. Kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod i intervjustudien. Resultat: 

Analysen av intervjuerna utmynnade i fem kategorier, Bristande struktur och organisation, 

Bristande handledning, Kollegialt stöd, Bekräftande chefer och Individuell coping. Dessa 

kategorier illustrerade exempel på vad som utmärker stöd och handledning och beskrivs av 

barnsjuksköterskorna som delar i hanteringen av ett barns bortgång. Mer strukturerad 

handledning efterfrågades och professionell handledning av psykolog eller terapeut. Kollegor 

sågs som det främsta alternativet till stöd, och efterfrågan om mer beslutsfattande chefer 

skildrades tydligt av barnsjuksköterskorna. Under individuell coping beskrev 

barnsjuksköterskorna svårigheten att handskas med ett barns bortgång och den personliga 

utvecklingen. Slutsats: Barnsjuksköterskors som varit med vid ett barns bortgång hade 

tillgång till stöd och handledning, men insatserna var rutin- och strukturmässigt otillräckliga 

och behövde förbättras.   

 

 

Nyckelord: barnsjuksköterskor, stöd, handledning, sorgeprocess, barn, bortgång, kvalitativ, 

intervjuer, omvårdnad 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to illuminate the support given to pediatric nurses who were 

involved in the care of a dying child and in a child's death. Background: Pediatric nurses 

who have been involved in a child's death are experiencing more emotional stress. The 

guidance received after a child's death is seen as inadequate. Research has shown that 

pediatric nurses find support among their colleagues. More professional guidance would be 

beneficial in their role as pediatric nurses. Method: This study was conducted using a 

qualitative design. A total of six interviews with qualified pediatric nurses were carried out in 

two county hospitals in Sweden. Qualitative content analysis with inductive approach was 

used as analytical method for this interview study. Findings: The analysis of the interviews 

led to five categories, Lack of structure and organization, Lack of mentoring, Peer support, 

Concerning manager, and Individual coping. These categories illustrated examples that 

describe support, and constituted as elements in the handling of a child's death. More 

structured counseling was desirable as well as professional guidance with a psychologist or 

therapist. Colleagues were seen as the main option for support, and the informants demanded 

for more decisive managers. Individual coping described the difficulties of dealing with a 

child's death and the personal development of pediatric nurses. Conclusion: Pediatric nurses 

who have been involved in a child’s death, had access to support and counseling, but it was 

found to be inadequate and in need for improvement. More clearly defined routines and 

structured organization were desirable.   

 

 

Keywords: pediatric nurses, support, counseling, children, death, qualitative, interviews, 

nursing  
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SAMMANFATTNING 
 

Varför behövs denna studie? 

 Barnsjuksköterskors upplevelser av att vårda ett döende barn finns det mycket 

forskning om, men få studier har gjorts om det stöd de behöver för att ge denna 

omvårdnad.  

 Denna studie har genomförts på allmän barnavdelning på två mindre länssjukhus, och 

speglar således inte barnonkologisjuksköterskors stöd, som tenderar att vara den 

grupp som ämnet mest relateras till.  

 Denna studie behövs för att säkerställa att barnsjuksköterskor som vårdat ett döende 

barn eller varit med om ett barns bortgång får det stöd de behöver för att själva kunna 

ge stöd.  

 

Vad visar resultaten? 

 Resultaten visar att barnsjuksköterskor som varit med vid ett barns bortgång får 

handledning och stöd, men att det finns utrymme för strukturella och organisatoriska 

förbättringar.  

 Det kollegiala stödet ansågs som det främsta stödet av barnsjuksköterskorna. Den 

starka gemenskapen och tilliten bland kollegor var ytterst betydelsefullt för stödet. 

 

Hur bör resultaten användas för att påverka praktik, forskning och utbildning?  

 Behovet för förbättringar inom vissa strukturella områden, som tidig planering för 

handledning och tillgång till externa resurser kan utläsas av resultaten.  

 För vidare forskning kan resultaten bidra med ökad kunskap kring 

barnsjuksköterskans emotionella stress och hur den kan undvikas med hjälp av tidiga 

insatser och rätt handledning.  
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INTRODUKTION 
 
Barnsjuksköterskan innehar många arbetsuppgifter. Som medicinsk vårdpersonal ska hon/han 

vara uppdaterad med den senaste vetenskapen, vara utrustad med kunskap inom både 

omvårdnadssfären och den medicinska sfären, och hon/han ska kunna trösta och lindra i 

svåra, obegripliga stunder. Men vad händer när barnsjuksköterskan själv behöver tröst och 

lindring? Hur ser det stödet ut? Är det tillräcklig och finns det förbättringsområden? Den här 

studien blir ett försök att besvara dessa frågor.   

 

Bakgrund 
 
Hur människor handskas med förlust av någon i deras närhet och hur sorgearbete upplevs är 

subjektivt, men att förlora någon är en oundviklig del i människans liv, och sorg och saknad 

kan beskrivas som en konsekvens av att mista någon (Granek, 2010). Hos sjuksköterskan, 

som i många avseenden får möta död i klinisk form och framförallt en äldre människas 

bortgång, och som en slags process, återfinns en belöning i att kunna ge den döende en god 

död och omvårdnad (Schuster, 2006). Schuster menar att genom den belöningen erhålls en 

bekräftelse, och sjuksköterskans kliniska världsbild runt döden rubbas därmed inte. I Morgan 

(2009) nämns även dilemmat i vad anses som en naturlig livscykel, men som får ett abrupt 

och illegitimt slut då ett barn dör.  

 

Barnsjuksköterskan och döden  
 

I flera artiklar beskriver många författare uppgifterna som barnsjuksköterskor erhåller i 

samband med palliativ vård av barn, som bland annat känslomässigt betungande, stressande 

och vemodigt (Morgan, 2009; Papadatou, Martinsson & Chung, 2001; Papadatou, Bellali, 

Papazoglou & Petraki, 2002, Plante & Cyr, 2011). Carter och Levetown (2004) beskriver 

också att sjuksköterskor som har vårdat ett döende barn, sörjer på ett mer intimt sätt än någon 

annan vårdpersonal, då de kommit i närmare kontakt med barnet i samband med 

omvårdnaden och den långa vårdperioden som många sjukt svåra barn har. Författarna menar 

samtidigt att sjuksköterskorna även är mer benägna till att känna egen skuld när barnet går 
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bort och utsätter sig därmed för större sorg vid bortgången. Skuldkänslan som 

sjuksköterskorna upplever kommer från en oförmåga att inte ha kunnat förhindra barnets död 

(Carter & Levetown, 2004).  

 

Barnsjuksköterans upplevelse av ett barns bortgång 
 

Morgan (2009) anser, att den stress som många barnsjuksköterskor inom pediatrisk palliativ 

vård upplever när barn dör, stundom är odefinierbar för dem, då den döden inte följer den 

naturliga livscykeln. En sådan stress, tillsammans med en känsla av otillräcklighet och den 

sorgsenhet som infinner sig vid ett barns död, kan många gånger vara tungt att bära och leda 

till utbrändhet, känslomässig instabilitet och långvarigt lidande (Davis, Lind & Sorensen, 

2013; McCloskey & Taggart, 2010; Morgan, 2009; Papadatou et al., 2002). I en studie av Lee 

och Dupree (2008) beskrivs ledsenhet vara den känsla som dominerade bland personalen på 

en palliativ pediatrisk intensivavdelning. Författarna kunde även notera att 

barnsjuksköterskorna fann det mest överlägsna känslomässiga stödet i sorgeprocessen bland 

varandra som kollegor. En av förklaringarna till att barnsjuksköterskorna sökte sig till 

varandra var för att de upplevde gemenskap tillsammans i en process som berörde alla.  

 

McCloskey och Taggart (2010) beskriver i en studie kring barnsjuksköterskor inom 

barnonkologisk vård, den palliativa delen som en tydlig stressfaktor i yrket. De fann fyra olika 

variabler för stress: krav, relationer, vidmakthålla kontroll samt stöd och roller. Till detta 

fanns också beskrivet mer specifikt hur dessa variabler påverkas. Under variabeln krav går att 

läsa den etiska konflikt som kan uppstå vid vård av ett sjukt barn, den emotionella belastning 

som uppkommer och den administrativa delen som upptar mycket tid. Temat relationer 

beskriver de olika relationer som kan uppkomma och hur frånvaro av en ömsesidig relation 

kan kännas stressigt. Under vidmakthållande av kontroll är den oberäkneliga formen av 

arbetet mest framträdande. Ur temat stöd och roller finns beskrivet en tvetydighet i 

sjuksköterskans roll och bristen på vägledning från chefer starkt kopplat till en arbetsrelaterad 

stress.  

 

Vidare beskriver författarna McCloskey och Taggart (2010) att konsekvenserna av denna 

ackumulering av stressfaktorer inte gagnar fortsatt personlig utveckling som 

barnsjuksköterska. De menar däremot att mer arbete och fokus bör läggas på 
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barnsjuksköterskans hantering av ett barns död, och att integreringen av denna, i det palliativa 

skedet av omvårdnaden är rättfärdigad.  

 

Coping 
 

Davis et al. (2013) och Papadatou et al. (2002) har i studier kommit fram till hur 

vårdpersonal, som för att slippa tänka på sin egen sårbarhet och skydda sig själva, undviker 

eller borttränger sorgeprocessen, och att otillräcklig hantering av stress kan leda till 

utbrändhet och sjukdom. De båda artiklarnas författare anser att mer forskning kring 

sjuksköterskors och läkares upplevelser vid ett barns död krävs, men har även funnit att 

effektiva copingstrategier kan ha en positiv effekt i förebyggandet av utbrändhet.  

 

Davis et al. (2013) menar att barnsjuksköterskor som arbetar inom palliativ pediatrisk vård, 

lättare ska få tillgång till resurser, såsom psykologhjälp och terapisamtal, samt erbjudas mer 

stöd i efterarbetet av ett barns bortgång. Detta ska ske genom en mer strukturerad arbetsform 

med tidigare insatser under vårdandet av det döende barnet enligt Davis et al. (2013). 

Underlättande av sorgeprocessen kan med kontinuerlig konsultation och support från chefer 

vara av värde i hanteringen av ett barns död menar Papadatou et al. (2002). 

 

I en studie av Conte (2011) beskrivs hur en sorgeprocess kan vara en positiv upplevelse och 

en erfarenhet i den personliga utvecklingen, men att barnsjuksköterskor inom barnonkologisk 

omvårdnad har en mer negativ upplevelse av sorgearbete efter ett barns död. Författaren 

menar att barnsjuksköterskorna handskas mycket med bortgång och förlust, och att den 

intensiva sorg som befinner sig efter att ha knutit ett emotionellt band till det döende barnet, 

bara innebär negativa konsekvenser om inte hanterad korrekt efteråt i förhållande till 

situationen. Conte (2011) har beskrivit att många barnsjuksköterskor inom barnonkologi 

föredrar löpande fortbildning kring hanteringen av sorg och att de behöver mer träning i hur 

de ska kunna ta itu med en eventuell bortgång och dess efterverkningar.  

 

Att använda sig av så kallade debriefing-sessioner med både barnsjuksköterskor, 

avdelningschefer och läkare, var en ofta använd metod på barnonkologiska avdelningar. 

Utöver det faktum att dessa sessioner inte alltid hölls efter ett barns död, så var detta en 

accepterad metod bland barnsjuksköterskorna. Dock anser författaren (Conte 2011) att mer 
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grundlig information genom hela det yrkesverksamma livet för dessa barnsjuksköterskor 

krävs för att identifiera sorg, bearbeta sorg och vara stödjande i andras sorgearbete. 

 

Handledning 
 

Keene, Hutton, Hall och Rushton (2010) har undersökt hur ”Bereavement Debriefing 

Sessions”, alltså ett slags debriefingmöte om sorgen (på John Hopkins Children’s Center), har 

hjälpt och bistått vårdpersonalen i sorgeprocessen efter ett barns bortgång. Dessa möten hölls 

cirka en vecka efteråt bortgången och all personal som varit med i omvårdnaden av barnet 

deltog. En mall med öppna frågor användes och utgångspunkten var att vårdpersonalen i lugn 

och ro kunde reflektera och diskutera sina känslor med varandra. Resultatet visade att nästan 

hundra procent av de som deltog fann mötena användbara efteråt och att de var informativa 

och meningsfulla i deras sorgearbete. Även vid uppföljning fann författarna att ju fler möten 

personalen deltog i, så var det lättare att bearbeta nästkommande eventuella bortgång (Keene, 

Hutton, Hall & Rushton, 2010).  

 

Som specialistsjuksköterska är uppgifterna i vården mångfacetterade och sträcker sig från 

praktisk omvårdnad till samarbete i ett team samt utveckling av sin sjuksköterskeprofession 

(Edberg et al., 2013, ss 24-25). För vårdpersonalens hälsa och utveckling krävs teamarbete 

där dialog utgör grunden för det gemensamma mål som eftersträvas (Carlström, Kvarnström 

& Sandberg, 2013 ss 70). Författarna menar också att dialogen bör vara inom de 

organisatoriska ramarna som leder specialistsjuksköterskan framåt med sin kompetens. Med 

tydlighet i ledarskap och med särskilda resurser som sätts in när det finns behov, kan 

medarbetarna stöttas och leda till att uppmuntra medarbetarnas utveckling (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013 ss 70).  

 

Forskningen belyser skickligt hur barnsjuksköterskor och annan vårdpersonal påverkas av en 

sådan känslig händelse som ett barns bortgång, där moralisk och känslomässig stress, samt att 

svårigheterna med den hanteringen är starkt förknippade med ett ofrånkomligt sorgearbete 

(Conte, 2011; Davis et al., 2013; Keene et al., 2010; McCloskey & Taggart, 2010; Plante & 

Cyr, 2011). Johansson (2013) skriver att stressen, i många fall, både en emotionell och fysisk, 

som följer efter ett palliativt vårdarbete kommer från en persons bristande jämvikt av känslan 

mellan ens egna personliga värderingar, och förmågan att tillämpa en vård efter dessa. 
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Ledarskap och gemenskap beskrivs som viktiga hörnstenar i hantering av vårdprocessen av 

döende (Johansson, 2013). Nya inblickar och mer kunskap behövs inom vetskapen av stödet 

till barnsjuksköterskor som varit med om ett barns bortgång. För ett optimalt 

utvecklingsarbete inom vården är det även av betydelse att studera hur vårdpersonalen mår 

och i allra största mån förhindra sjukskrivningar. Hur en förbättring av stöd till 

barnsjuksköterskor som vårdat ett döende barn och varit med om ett barns bortgång kan 

utformas, och hur optimal bekräftelse i sorgeprocessen ska förstärkas, kan studeras ytterligare. 

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till mer förståelse inom detta område.  
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STUDIEN 

Syfte 
 

Syftet med föreliggande studie var att belysa stödet till barnsjuksköterskor som varit delaktiga 

i vården av ett döende barn och vid ett barns bortgång.  

 

Design 
 

Kvale och Brinkmann (2014 ss 232) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som 

komplex där intervjuaren ska ha ett professionellt förhållningssätt samtidigt som intervjun 

strävar efter att vara som ett djupare vardagligt samtal. Polit och Beck (2014 ss 266) beskriver 

den kvalitativa studien som en icke-experimentell metod där förhoppningen är att utforska 

och detaljerat förklara ett syfte.  

 

För denna studie tillämpades kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och genomfördes, 

samt analyserades enligt dess metodik. Vid en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

ligger fokus på tolkning av texter som sedan uttrycks i och kan beskrivas i underkategorier 

och kategorier (Lundman & Graneheim, 2014 ss 191). Den kvalitativa forskningen söker att 

vara holistisk, med strävan genom ett helhetsperspektiv få bättre förståelse för ett fenomen 

(Polit & Beck, 2004 ss 256). Denna studie utgår från en induktiv ansats vilket innebär att 

författaren, i allra största mån, på ett förutsättningslöst sätt ska besvara ett syfte. Detta ska 

uppnås genom noggrann observation av det som avses i studiens syfte och sedan analyseras, i 

ett försök att redogöra för ett så korrekt resultat som möjligt (Priebe & Landström, 2012 ss 

37). 

 

Denna uppsats är skriven utifrån tidskriften Journal of Advanced Nursing’s riktlinjer för 

artikelförfattare.  

 

Urval 
 

Urvalet till denna studie har valts med hänsyn till syftet och inkluderar därmed bara 

informanter som är barnsjuksköterskor. Då syftet är att belysa stödet till barnsjuksköterskor 



 13 

och skaffa kunskap om detta blev det ett lämplighetshetsurval vilket är vanligt vid kvalitativa 

forskningsintervjuer (Danielsson, 2012 ss 165).  

 

Inklusionskriterierna för denna studie var barnsjuksköterskor som var yrkesverksamma på en 

barnavdelning och hade vårdat ett döende barn eller varit med om ett barns bortgång. En av 

exklusionskriterierna var att inga barnsjuksköterskor som avses i syftet vårdade ett döende 

barn på en neonatalavdelning. Alla informanter är barnsjuksköterskor med 

specialistutbildning inom barn och ungdomars hälsa och arbetar på en allmän pediatrisk 

barnavdelning.  

 

Barnsjuksköterskorna som intervjuades hade vårdat minst två döende barn och varit med vid 

minst lika många bortgångar. Inga krav på arbetslivserfarenhet ställdes men 

arbetslivserfarenheten sträckte sig mellan åtta och trettiofem år. Då arbetslivserfarenheten 

spände över många år finns en variationsrikedom vilket bidrar till mer variation till resultatet 

(Henricsson & Billhult, 2012 ss 134). Dock registrerades ingen ålder på barnsjuksköterskorna 

och alla var kvinnor.  

Urvalet till intervjustudien var väl genomtänkt och gav tillräckligt underlag till studien, 

relaterat till barnsjuksköterskornas långa arbetslivserfarenhet. Sammantaget blev materialet 

omfattande och kunde på ett objektiv sätt beskriva och belysa stödet till barnsjuksköterskor 

som varit med om ett barns bortgång. Enligt Polit & (2014 ss 286) kan ett bra resultat uppnås 

genom ett litet urval om informanterna har upplevt ett fenomen och kan kommunicera 

effektivt med forskaren.  

 

Urvalsprocess 
 

Rekrytering av deltagare till intervjustudien började med att författaren skickade ut via mail 

ett formellt brev till avdelningschefer på tre länssjukhus för tillåtelse till studien (Bilaga 1). 

En förfrågan om medverkan till intervjustudien vidarebefordrades av avdelningscheferna till 

barnsjuksköterskorna och samlades sedan in (Bilaga 2). Ett länssjukhus med avdelningschef 

besvarade inte det formella brevet och exkluderades därmed ur studien. Avdelningscheferna 

gav tillåtelse och sju barnsjuksköterskor medgav samtycke och ville ställa upp på intervju.  
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Vid starten för intervjuerna, drog en informant sig ur studien av personliga skäl. Totalt blev 

urvalet sex barnsjuksköterskor och ett skriftligt medgivande från alla samlades in före 

intervjustart. Enligt Polit och Beck (2014 ss 286) baseras andelen informanter på hur väl 

syftet kan besvaras och vilken information som krävs. Ett mindre urval som inte är 

randomiserat och där informanterna är samarbetsvilliga och därmed kan förmedla sina tankar 

och reflektioner möjliggör för att lättare uppnå ett resultat (Polit & Beck 2014 ss 286). 

 

Datainsamling 
 

Fem intervjuer med barnsjuksköterskorna genomfördes på respektive sjukhus där lokal valdes 

av informanterna och ägde rum under deras arbetstid. Den sjätte valde att intervjuas i 

författarens hem. Alla informanter intervjuades av författaren enskilt. Intervjuerna varade 

mellan 30-70 minuter och genomfördes under en fyraveckorsperiod. En semistrukturerad 

intervjumetod tillämpades med vida och öppna frågor som visades för informanterna innan 

intervjuns början. Författaren informerade de intervjuade att intervjun kommer att spelas in 

och om syftet och bakgrunden till intervjun.  

 

Den semistrukturerade intervjun låter intervjuaren ge mer utrymme till informanterna om 

deras berättelse och kan anpassa intervjufrågornas ordning beroende på hur intervjun 

utvecklas (Polit & Beck, 2004 ss 204). En pilotintervju utfördes. Efter avlyssning och 

transkribering av den, kunde frågeunderlaget revideras och bidrog därmed till att några frågor 

förtydligades. Fler frågor formulerades, och ett antal utelämnades för att ytterligare förbättra 

frågeunderlaget.   

 

En pilotintervju kan genomföras i syftet att avstämma intervjufrågornas kvalitet inför fortsatta 

intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014 ss 185). Den reviderade intervjun utgjorde 

frågeställningarna till alla nästkommande intervjuer (bilaga 3). Efter varje avslutad intervju 

tillfrågades informanterna om de hade något att tillägga eller om de undrade över något. När 

intervjuerna var avslutade transkriberades de ordagrant en efter en och skrevs sedan ut. För att 

avkoda intervjuerna betecknades de med romerska siffror och följer ej intervjuordningen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på författarens dator och kunde 

därmed förvaras säkert utan åtkomst för obehörig. Användningen av dator som 
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inspelningsapparat var behändigt i det senare skedet när intervjuerna skulle skrivas ut, 

eftersom alla intervjuerna var samlade på en enda enhet.  

 

Etiska överväganden  
 

Forskningsarbete på avancerad nivå på högskoleprogram som berör människor, ej barn, ingår 

inte etikprövningslagens definition på forskning och omfattas inte av lagen och behöver 

härmed inte etikprövas (CODEX regler och riktlinjer för forskning, 2015). Följaktligen 

skedde ingen etikprövning utan barnsjuksköterskorna som intervjuades fick i början av 

studiens start skriva under ett medgivande till intervjun och ge samtycke för användning av 

intervjun till föreliggande studie. I enlighet med Helsingforsdeklarationen blev 

barnsjuksköterskorna informerade om att de närsomhelst fick avbryta sitt deltagande i studien 

och att deras intervju då inte skulle inräknas i studien (World Medical Association, 2015)  

 

Extra försiktighet fordras i kvalitativa studier där intervjuaren går på djupet med vissa frågor. 

Polit och Beck (2014 ss 54) anser att fastän konfidentialitet kan säkras, så råder inte full 

anonymitet i kvalitativa studier. Författaren har under studiens fortgång i försök att 

anonymisera så mycket som möjligt ersatt ”hon” och ”han”, eller namn, vid svar rörande 

chefer, till enbart chef. Då denna studie också berör ett känsligt ämne för vissa har 

intervjuaren tagit i beaktande att barnsjuksköterskorna inte har behövt gå in på detaljer om ett 

specifikt dödsfall, såtillvida det inte relaterar till studiens syfte. Om det blev för jobbigt för 

barnsjuksköterskorna att prata om det känsliga ämnet, eller om det var något som de fann 

obehagligt, kunde de när som helst under intervjun avbryta.  

 

Kvale och Brinkmann (2014 ss 190) beskriver konsekvensen av en studie som en av etiska 

riktlinjer som forskaren ska tänka på under en intervjuprocess. Den som intervjuar måste 

kunna avväga konsekvens mot potentiella fördelar och vara medveten om att en den intima 

intervjusituationen kan vara oförutsägbar (Kvale & Brinkmann, 2014 ss 80).  

 

Dataanalys 
 

Med kvalitativ innehållsanalys grundas resultatet på interpretationen av texter och där 

forskarens fokus ligger på att utforska variationer genom att leta efter likheter och 
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skiljaktigheter i en text (Lundman & Graneheim, 2014 ss 189). Analysen tar sin början direkt 

vid utskriften enligt Kvale och Brinkmann (2014 ss 209) och blir genom utskriften mer 

passande och lättöverskådlig för en analys.  

 

Analysförfarandet skedde i flera steg, där författaren började med att läsa de utskrivna 

intervjuerna var sig, för att få en samlad överblick av materialet. Utifrån intervjuerna 

plockades meningar och stycken ut och blev meningsenheter. Dessa utgör grunden för 

analysen och ska varken vara för långa eller för korta (Lundman & Graneheim, 2014 ss 190). 

När meningsenheterna hade förts in i tabeller kondenserades de vidare till en mer begriplig, 

sammanfattad text, med samma väsentliga innehåll men utan överflödiga ord. Detta 

tillvägagångsätt beskrivs som att abstrahera, alltså att ta en enhet till högre logisk nivå 

(Lundman & Graneheim, 2014 ss 190). 

 

Abstraktionen skedde därefter i ytterligare steg där den kondenserade meningsenheten försågs 

med en kod som sammanfattar den kondenserade meningsenheten. Koderna jämfördes och 

analyserades för att sedan bilda till underkategorier och kategorier. Underkategorierna 

jämfördes och likvärdiga underkategorier som överensstämde med varandra fick tillhöra 

samma kategori.  

 

Totalt formulerade författaren fem kategorier som redovisas i resultatet. En analystabell som 

illustrerar tillvägagångssättet från meningsenhet till kategori och ger exempel på 

meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori, visas i tabell 1 

nedanför.   

 

 

Tabell 1  
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

..om man hade haft ett 

optimalt stöd från 

arbetsgivare och vi hade bett 

om det då hade vi fått det, 

det är jag övertygad om och 

då skulle vi haft 

handledning från första 

stunden när man  

vet att det ska vara 

palliation 

Ett optimalt stöd 

skulle vara att vi 

haft handledning 

från första stund 

när vi vet att det 

blir palliativt.  

 

Upprättad 

plan  

 

Tydliga riktlinjer 

 

Struktur och 

organisation 
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Giltighet och tillförlitlighet  
 
 Vid kvalitativa studier såsom denna, är giltighet och tillförlitlighet begrepp som används för 

att mäta studiens trovärdighet (Lundman & Graneheim, 2014 ss 197). Författarna Lundman 

och Graneheim (2014 ss 198) anser att för att stärka giltigheten i en kvalitativ studie kan citat 

publiceras. I föreliggande intervjustudie publiceras citat från barnsjuksköterskorna som ett led 

i att stärka den. Som enda författare till denna intervjustudie genomfördes och analyserades 

intervjuerna av författaren själv. Detta kan påverka tillförlitligheten i denna studie då 

reflektioner av intervjuerna inte har skett i samspråk med någon annan, än med författaren 

själv (Lundman & Graneheim, 2014 ss 198). I denna kvalitativa intervjustudie är giltigheten 

hög då personliga och subjektiva svar analyseras och sedan styrks i resultatet med citat. 
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RESULTAT 
 

Informanterna tillika barnsjuksköterskorna, uppgick i denna studie till sex stycken. I resultat 

redovisas den data som svarar mot syftet i studien, att belysa stödet till barnsjuksköterskor 

som varit delaktiga i vården av ett döende barn och vid ett barns bortgång. Det presenteras i 

fem olika kategorier; Bristande struktur och organisation, Bristande handledning, Kollegialt 

stöd, Bekräftande chefer och Individuell coping. I nedanstående tabell (tabell 2) visas 

exempel på de fem kategorierna med tillhörande underkategorier.  

 

Tabell 2 

Kategorier Underkategorier 

Bristande struktur och organisation Tydliga riktlinjer 

Begränsade samtalsmöjligheter 

Bristande handledning Annan kompetens 

Ökat behov 

Kollegialt stöd Obegränsad dialog 

Samhörighet 

Tillit  

Bekräftande chefer Uppmärksamma medarbetare 

Samtalsstöd 

Beslutsamhet 

Individuell coping Vunnen kunskap 

Personligt 

 

 

Bristande struktur och organisation 
 

Organisering och planering av stödet till barnsjuksköterskan vid ett barns bortgång upplevdes 

som bristande och inadekvat men handledning har förekommit. Barnsjuksköterskan upplever 

sig ha fått prata ut om den speciella händelsen. Den handledning som erbjöds och som 

återberättades av informanterna skiljdes inte nämnvärt åt. Barnsjuksköterskorna beskrev att 
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det var träffar som de kunde gå på, ofta avsatta till en gång i veckan under den kritiska 

perioden och var avsatta för de som arbetade kring barnet, men i vissa fall kunde även annan 

personal vara med. 

 

 De beskriver att träffarna ofta var schemalagda och inte alltid ledda av chefen utan kunde 

ibland ledas av patientansvarig sjuksköterska. Under de olika träffarna diskuterade 

barnsjuksköterskorna det enskilda fallet, de pratade kring känslor och det rådde generellt 

varierande och öppet samtalsklimat med utbyte av tankar och reflektioner. Alla 

barnsjuksköterskor menar att de fick handledning, men uttrycker samtidigt att det fanns 

mycket att förändra och utveckla till det bättre. Det bristfälliga som upprepades av 

barnsjuksköterskorna beskrivs som en önskan att det skulle ha funnit tydligare handledning 

och en redan upprättad handlingsplan för att i ett så tidigt skede som möjligt kunna få 

vägledning och stöd och veta vad som kan förväntas. 

 

”..och hur ska jag kunna fixa det här, eller vad behöver jag för att jag ska 

kunna hjälpa den här familjen…”  

    Barnsjuksköterska I 

 

Informanterna menar att känna trygghet på arbetsplatsen och att vara förtrogen med sina 

arbetsuppgifter är grundläggande och ska vara en förutsättning redan vid vetskapen om att ett 

palliativt skede ska påbörjas. Detta kan uppnås med mer strukturerad handledning och 

specifika insatser som exempelvis ökat stöd för den patientansvariga barnsjuksköterskan. 

Barnsjuksköterskorna beskriver att det skulle ha inneburit en lättare hantering av sin egen 

sorgeprocess, och även en ökad kunskap i hur vägledningen av nya kollegor skulle kunna 

utformas och spridas.  

 

 

Många barnsjuksköterskor anser, att för större tilltro och för säkrare vård, att tillgängligheten 

till stöd och hjälp skulle kunna förbättras genom att en mer strukturerad handledning och att 

förberedande samtal fanns innan vården av ett döende barn påbörjades. 

   

”..ett optimalt stöd, det är ju att man har en handlingsplan på hur man ska 

gå tillväga så att man känner sig trygg”  

    Barnsjuksköterska V 
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Detta beskrivs i ett annat citat;  

 

”..då är det viktigt att man kontinuerligt innan har samtal och pratar om 

det”      

    Barnsjuksköterska III 

 

Ett öppet och förtroendeingivande arbetsklimat där barnsjuksköterskorna känner lugn och 

trygghet inför den stundande palliativa omvårdnaden var en av de viktigaste faktorerna för att 

hantera situationen bättre. Barnsjuksköterskorna menade att i deras yrkesroll finns chansen att 

vara med om dödsfall på en barnavdelning och att detta inte ska hymlas med utan att det alltid 

ska finnas i beaktande vid arbete med döende barn. Den förståelsen och kunskapen skulle 

vara understödjande i det arbetsklimat som eftersträvas och arbetsklimatet skulle upplevas 

som mer kollegial och betryggande.   

 

”..ja, alltså att man pratar om det och att man är öppen här och att man har 

tydliga riktlinjer på hur man ska jobba och vad man behöver tänka på”  

    Barnsjuksköterska V 

 

Tiden efter själva dödsfallet innebär påfrestningar för de inblandande. Detta är något som tas 

upp av många barnsjuksköterskor och de menar att stödet efter, bör fokusera på vila och tid 

för reflektion. Inte sällan efterfrågades det en ledig dag efter dödsfallet, eller en åtminstone 

lättad arbetsbörda med lite enklare arbetsuppgifter fria från patientkontakt.  

 

”..det tycker jag ska komma automatiskt, om jag jämför med en tågförare 

som kör på en ren så får han, han tas ju ur tjänst. I sjukvården så ger man 

fel mediciner eller sköter ett döende barn, ja det tillhör ju bara jobbet så att 

det är liksom bara att trumma på, men det blir ju fullt i våran skål också till 

slut”     

    Barnsjuksköterska VI 

 

 

För barnsjuksköterskorna var det betydelsefullt med vägledning före, under och efter 

dödsfallet. De påpekade brister, som till exempel tidpunkten för handledning och att den inte 
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var strukturerad. Många av informanterna upplevde att handledningen under vårdtiden var 

organiserad men att det inte fanns mycket handledning inplanerad före eller efter dödsfallet.  

De handskas med starka känslor efter dödsfallet vilket kunde vara ansträngande och beskriver 

att de skulle ha uppskattat om det hade funnits stöd till hands innan och efter. 

 

”..att man kanske har uppföljningar, så att man vet efter tre månader så 

kommer vi träffas igen, att det liksom är ett koncept.” 

    Barnsjuksköterska I 

 

Handledningen, som bedrevs under vårdtiden, med möten som var schemalagda beskrevs som 

ett forum för samtal och eftertanke. Alla informanter instämmer i betydelsen av att ha 

regelbundna träffar där personalen kunde bli informerade om vad som pågår på avdelningen.  

 

 

Bristande handledning 
 

Bristen på professionell handledning ansågs som anmärkningsvärd av informanterna och de 

konstaterade samtidigt att en professionell samtalsledare, terapeut, kurator eller psykolog var 

ytterst behövlig i samtalen kring dödsfallet. För några av barnsjuksköterskorna fanns 

professionella samtalsledare att tillgå men barnsjuksköterskorna upplevde att det inte alltid 

var lätt att få tid för samtal. Det var även svårt att bli befriad från arbete och gå ifrån arbetet 

för att träffas för samtal. Informanterna ansåg att behovet för professionellt stöd och 

handledning inte ska underskattas. Barnsjuksköterskorna menade bland annat att det 

professionella stödet och handledningen bidrog till att kunna handskas med känslorna som 

uppkommer under vårdtiden, och efter ett barns död.  

 

Barnsjuksköterskorna framhöll den professionella handledningen som en tillgång i arbetet vid 

en eventuell sorgeprocess. De ansåg den vara välbehövlig, då exempelvis psykologen har en 

annan expertis och kan formulera sig på ett sätt som barnsjuksköterskorna inte kan i samtal 

med varandra.  
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”..för det som är viktigt tycker jag är att förstå varför man behöver 

professionellt stöd, är för där har man ju nån som inte är säger saker för att 

de känner en utan det här att man har en som är tillräcklig objektiv”  

    Barnsjuksköterska I  

 

Från några av barnsjuksköterskorna framfördes åsikter om den professionella handledningen. 

De menar att en professionell handledare skulle kunna vara på plats på de träffar som 

ordnades en gång i veckan under vårdperioden av det döende barnet. Förklaringen var bland 

annat att då skulle den veckovisa träffen varit mer konsekvent och utgångspunkten skulle 

varit mer fokuserad på barnsjuksköterskornas känslohantering. Ett antal barnsjuksköterskor 

som fick upprepat samtalsstöd i form av en professionell handledare som träffade 

arbetsgruppen en gång i veckan, berättar hur värdefullt det kan vara i arbetet efter att ett barn 

dör.   

 

”..jag tror det var mer det här att man hade pågående handledning som 

gjorde att det var lättare att avsluta.”  

    Barnsjuksköterska VI 

 

Några barnsjuksköterskor ansåg att den professionella hjälpen redan ska vara given 

planeringsmässigt och att det inte ska vara på deras ansvar att få till det stödet. Om det sedan 

sker under vårdandet av det döende barnet, eller efter har ingen större betydelse, snarare att 

det stödet skulle setts som obligatoriskt och därmed svårt att säga nej till. De beskriver att ta 

initiativet till den stöttningen sågs som besvärande och inte välkomnande. 

 

”..man kanske behöver någon som säger att jag har bokat in en kurator som 

du ska gå på. Det ska inte vara något man erbjuder” 

    Barnsjuksköterska II 

 

 

Kollegialt stöd 
 

För alla barnsjuksköterskor var den kollegiala relationen och samhörigheten mellan 

arbetskollegor det som spelade störst roll i hur de handskades med känslor som uppstår vid 
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vården av ett döende barn. Att kollegan var tillgänglig, räckte oftast mer än tillräckligt när det 

kom till stödet som barnsjuksköterskorna eftersökte. Alla informanter beskrev det som en 

självklarhet att diskutera det aktuella fallet med kollegan för det var där den omedelbara 

accessen till råd och stöd fanns. Detta kunde ske när som helst på dygnet och 

beroendeställningen gentemot varandra skapade en gruppdynamik med transparens och 

ömsesidig tillit.  

 

”..men då pratade vi ju med varandra såklart resten av natten.” 

    Barnsjuksköterska II 

 

Att prata med varandra som kollegor sågs som en ny möjlighet till att utbyta erfarenheter och 

lära sig något nytt. Att ha en sådan nära relation till sin kollega var både bekräftande och 

möjliggjorde för ett mer stärkande teamarbete. De inbördes möten som kom till stånd kunde 

vara av ren spontan karaktär eller inplanerade. När spontana samtal fördes var det oftast vid 

tillfällen där barnsjuksköterskorna var ensamma, hade tid för sig själva eller på natten då det 

tenderar vara mindre arbetsuppgifter, medan de inplanerade redan var schemasatta och med 

tidsbegränsning.  

 

Att vårda ett döende barn är något som en barnsjuksköterska någon gång kommer att få 

uppleva, så att samtala med kollegor sågs som lärorikt, stöttande och affirmerande i 

yrkesrollen.  

 

”..och jag tror att vi tillsammans tror jag lär utav varandra ganska mycket 

och stöttar varandra väldigt mycket” 

    Barnsjuksköterska IV  

 

Den betryggande känslan som uppstår när kollegor samarbetar och diskuterar med varandra 

återberättades av alla barnsjuksköterskor i studien. Många av informanterna ansåg, att veta att 

någon annan kanske har varit med om samma sak tidigare, inger lugn och är utvecklande, för 

så väl relationen kollegorna emellan som för moralen på arbetsplatsen.  
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Tillsammans skapar barnsjuksköterskorna en mottaglig och konfirmerande kultur bland sig 

och sina arbetskollegor genom detta samspel och utbyte av upplevelser och kunskap. 

 

”..man blir väldigt tajt med varandra när man vårdar ett barn på det viset.” 

    Barnsjuksköterska IV 

 

 

Bekräftande chefer 
 

Att barnsjuksköterskornas chef var en faktor i arbetet med att handskas med ett barns 

bortgång på avdelningen var genomgående i alla intervjuer. Några beskrev chefen som en 

ytterligare samtalspartner där välbehövlig hjälp fanns att få och att chefen hade en 

förtroendeingivande förmåga och var väl insatt i den aktuella situationen. På de 

handledningsmöten som tidigare rapporterats om, kunde chefen ibland närvara. I vissa fall var 

det då chefen som höll i mötet och i andra fall delegerade vidare till en medarbetare.  

 

När chefen ledde mötet uppfattades det som att chefen hade kännedom, inte bara om det 

pågående läget utan också om sina medarbetare.  

 

”..om det är någon som känner att man liksom inte mår bra av situationen 

eller att man behöver gå vidare, att man behöver prata om det igen, hur 

man känner så brukar chefen alltid fråga om det är någon som vill prata om 

det på nytt möte.” 

    Barnsjuksköterska V  

 

Många barnsjuksköterskor tyckte att en av chefernas viktigaste roller och uppgifter var att 

uppmärksamma sina medarbetare och värna om deras välmående. Det var viktigt att chefen 

såg och bekräftade barnsjuksköterskans sorgeprocess och gav dem tid att återhämta sig, både 

hemma och på arbetsplatsen. Detta efterfrågades med önskemål om längre tid hemma efter ett 

barns bortgång vilket många inte ansåg att chefen bistod med. Vidare menade ett antal av 

informanterna att det är chefens uppgift att ta reda på hur det står till med barnsjuksköterskan 

och hur hanteringen med barnets bortgång går.  
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Att chefen är tillmötesgående och angelägen genom att se sin medarbetares sorg och erkänna 

den, framkom som centrala egenskaper hos chefen och dennes roll som behjälplig i 

hanteringen.  

 

”..men chefen kanske hade behövt fråga en vecka igen eller två veckor om 

”hur känns det nu? Hur vill du ha det nu?”  

    Barnsjuksköterska II 

 

Barnsjuksköterskorna anser att chefens förståelse inte ska avta, utan att chefen ska fortsätta 

vara uppmärksam och inte förbise, eller försumma en eventuell psykisk påfrestning hos 

barnsjuksköterskan som skulle vara betungade i arbetssituationen.  

 

Individuell coping 
 

Den individuella hanteringen av ett barns bortgång, var ytterst personlig och alla informanter 

ansåg att inget barns död var det andra likt. Barnsjuksköterskorna återberättade att inga barn 

som de har vårdat i livets slutskede och där de varit med vid deras bortgång, är glömda utan 

att alla barn är ihågkomna på ett eller ett annat vis. Som en del i den personliga utvecklingen 

och i den yrkesmässiga utvecklingen ansåg flera av informanterna att det var lärorikt och 

berikande att få vara med om att vårda ett döende barn. Dels var det lärorikt på det sättet att 

veta hur hanteringen av en ny eventuell händelse skulle kunna utvecklas och ändras, men 

även för att få kännedom om sig själv. För några av barnsjuksköterskorna, var det svårt att 

balansera mellan att vara ledsen och som några nämnde ”att stålsätta sig”, medan andra vet 

genom sin långa arbetslivserfarenhet hur de ska förbereda sig känslomässigt. 

 

”..man har lärt sig och man har lärt känna sig själv och hur man ska 

hantera sina egna känslor.” 

    Barnsjuksköterska IV 

 

Några av barnsjuksköterskorna påtalade vikten av att inte göra familjens sorg till sin egen 

utan att med rätt handledning och stöttning visa sig professionell i mötet med föräldrarna. Det 

var främst den lärdomen och erfarenheten som erhålls efter ett antal år i yrket, som 

refererades till. Många intervjusvar från barnsjuksköterskorna handlade om 
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arbetslivserfarenheten och hur det påverkade deras sätt att efterfråga stöd och handledning. 

Några informanter talade om insikten att långt efter bortgången av barnet var det lätt att 

reflektera över och inse att mer stöd skulle ha efterfrågats.  

 

Barnsjuksköterskorna insåg långt senare att hanteringen av barnets bortgång och 

sorgeprocessen var mer mödosam än de hade kunnat föreställa sig och att det inte blir lättare 

när det inträffar igen. Den individuella hanteringen handlade i stora drag om svårigheten att 

vara stark på arbetsplatsen, och samtidigt vara empatisk och att den omställningen kunde vara 

besvärlig.  

 

 

Många av barnsjuksköterskorna menade att den insikten tar tid och att bemästring handlar om 

att vara förtrogen med sig själv och sina känslor, men att det inte alltid är så lätt.  

 

”..jo för att man, för att många gånger att man ska ha det mer, för att när 

man inte tror att man behöver det, då behöver man det som mest.” 

    Barnsjuksköterska I 

 

Många ansåg också att kunskapen om sig själv som barnsjuksköterska förbättrades och många 

kände att det var nödvändigt för dem som yrkesverksamma barnsjuksköterskor att vara 

delaktiga i en sådan traumatisk, men ändå fin händelse. Alla barnsjuksköterskor uttryckte att 

vara med om ett barns bortgång som något vackert. 

 

”..men har man varit med några gånger så inser man att det är ganska fin 

upplevelse man får vara med om.” 

    Barnsjuksköterska V  
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DISKUSSION 

 
Studiens syfte, att belysa stödet till barnsjuksköterskor som varit delaktiga vid vården av ett 

döende barn och vid ett barns bortgång har presenterats och stödet innefattar fem kategorier. 

Dessa är, Bristande struktur och organisation, Bristande handledning, Kollegialt stöd, 

Bekräftande chefens och Individuell coping. I resultat kom det fram att alla 

barnsjuksköterskor upplever att handledning och stöd inte har saknats, men att det är 

bristfälligt och att det finns möjligheter för förbättring.  

På Arbetsmiljöverkets hemsida (Arbetsmiljöverket, u.å.) går det att läsa hur arbetsbelastning 

kan förebyggas och vem som ansvarar för upprätthållande av en god säker arbetsmiljö. Hög 

arbetsbelastning kan leda till stress och kompromettera det sociala samspelet på arbetsplatsen. 

Arbetsmiljöverket listar bland annat upplevelse av otillräcklighet, att personal tar arbetet med 

hem och bristande motivation med nedstämdhet som exempel på signaler på hög 

arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, u.å.). Därför får behovet för stöd, support och 

handledning för barnsjuksköterskor inte underskattas. Den omvårdande uppgiften innebär att 

förmedla tröst och lindring i ibland hopplösa situationer. För detta behövs verktyg och 

metoder som vägleder sjuksköterskan rätt och förbättrar arbetssituationen.  

Efter ett barns bortgång blir många påverkade, och inte minst barnsjuksköterskan som vårdat 

det barnet. För att bättre kunna hantera en sådan känsloladdad situation krävs insatser. Tidig 

handledning med välutformad plan ska vara redan vara inplanerad för alla involverade.  

Som barnsjuksköterskorna nämner finns handledning att tillgå men att den inte är strukturerad 

och kontinuitet saknas ibland. Detta styrks i en studie av Wakefield (2000) som beskriver 

bristen på klara avgränsade protokoll för handledning av sjuksköterskor som handskas med 

död, som vanligt förekommande inom sjuksköterskeprofessionen. Detta stödjer även 

resultatet att efterfrågan på mer distinkt organisering tycks vara nödvändig.  

För kvalitetsutveckling inom vården spelar det organisatoriska klimatet en viktig roll. 

Hommel, Idwall och Andersson (2013 ss 150-151) beskriver specialistsjuksköterskans roll där 

hennes/hans kompetens bidrar starkt till att driva utvecklingsarbete och förbättringar framåt. 

Framsteg för barnsjuksköterskor som varit med om ett barns bortgång handlar bland annat om 

att stöttas med en funktionell handledning som organisationsmässigt klarar de krav som ställs 
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från barnsjuksköterskorna. Som barnsjuksköterskorna i denna studie påpekar är det brist på 

struktur inom området för handledning och stöd för sörjande barnsjuksköterskor. MacDermott 

och Keenan (2014) fann i en studie att sjuksköterskorna saknade support från chefen och 

dennes bristande förmåga på organisering. Även om detta inte påtalas från 

barnsjuksköterskorna i denna studie, så fann många av dem att affirmation från chefen var 

oumbärlig i hanteringen med känslorna efter barnets bortgång.  

Det är chefens uppgift att verka för en tillåtande atmosfär på avdelningen och det som några 

av informanterna önskade, var chefens medgivande att få sörja. I en studie av Fisher (1991) 

beskrivs hur stress och sorgeprocessen kan underlättas och förhindras, genom att erbjuda sina 

medarbetare mer tid för att sörja. Bibehållandet av kontinuitet på handledningsträffar sågs 

också som en grundläggande faktor (Fisher 1991).  

Dixon, Vodde, Freeman, Higdon och Mathiesen, (2005) illustrerar hur information kring sorg 

och stresshantering hänger ihop och varför informationen måste förmedlas tidigt för att förstå 

vikten av handledning. De beskriver sorgen och hanteringen av denna som en informell 

process där formella metoder från arbetsgivarens sida krävs för en fullgod stresshantering. En 

formell metod som uttrycktes av barnsjuksköterskorna i denna studie och som användes, var 

implementeringen av möten eller träffar för att diskutera det aktuella fallet. Flera studier visar 

betydelsen av att ha dessa träffa regelbundet (Conte et al., 2011; Harrison et al., 2013; Keene 

et al., 2010; Papadatou, 1997; Rushton et al., 2006).  

Papadatou (1997) anser att samtal i en trygg miljö där information och utbyte av erfarenheter 

bidrar till en ökad självförståelse hos vårdpersonal. Det i sin tur leder till bättre medvetenhet 

kring sin egen reaktion och underlättar förhoppningsvis hanteringen av känslorna som 

inträffar efter att ha vårdat ett döende barn. Att kunna tala ut och resonera med sina kollegor 

var det vanligaste sättet för barnsjuksköterskorna att söka stöd. Detta bekräftas i flera studier 

(Cook et al., 2012; Dixon et al., 2005; Harrison et al., 2014; MacPherson, 2008). Kollegor 

ansågs utgöra det mest tillförlitliga källan till stöd och med det även den mest säkra källan. 

Många barnsjuksköterskor kände att kollegor fanns att tillgå när som helst, som till exempel 

vid dödsfall på natten fanns alltid kollegor runtomkring.  

I studien av Macpherson (2008) såg sjuksköterskorna den kollegiala konversationen och 

samhörigheten som mest värdefull när det kom till att hantera ett barns bortgång. Macpherson 

använde en metod som i studien kallad ”Peer-supported Storytelling”, vilket skulle kunna 
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beskrivas som historieberättande med kollegor om händelser med döende barn. Sådana 

procedurer förekom inte bland de intervjuade barnsjuksköterskorna i denna studie, men kan 

visa på vikten av samhörigheten bland kollegorna.  

Att hitta mening vid en förlust är av stor vikt för alla som sörjer, inklusive vårdpersonal. 

Hinds, Oakes, Hicks och Anghelescu (2005) skriver att människor försöker att utveckla 

strategier för att kunna hantera en förlust och att professionella terapeuter kan bistå med 

vägledning i den hanteringen. Som några av barnsjuksköterskorna i denna studie nämnde, 

fanns önskan om att prata med psykolog eller terapeut då de är utbildade att handskas med 

sörjande med ett annat förhållningssätt. Även Rushton et al, (2006) har i sin studie kommit 

fram till att interdisciplinära handledningsträffar med en terapeut som koordinerar träffen var 

uppskattat. Detta skapade tillit och självsäkerhet bland sjuksköterskorna. Detta styrker det 

faktum att i denna studie kände barnsjuksköterskorna att det var en lättnad att kunna dela med 

sig av lidandet och smärtan.  

Furingsten, Sjögren och Forsner (2015) åskådliggör de etiska konflikter som kan uppstå vid 

vården av ett döende barn och beskriver bland annat hur etiska dilemman erkänns bland 

kollegorna och ses som bekräftande. I denna studie var den individuella coping-mekanismen 

fokuserad på att känna till sina egna styrkor och svagheter och kunna förmedla detta till sina 

kollegor. Ökad självkännedom och berikning av ens yrkesliv, var erfarenheter som sågs som 

värdefulla efter att ha varit med om ett barns bortgång.  

De svårigheter som barnsjuksköterskan möter i samband med ett barns bortgång kan vara 

svåra för en utomstående att förstå. Därför uttrycks det kollegiala stödet som mest användbart, 

men där även behovet för en mer professionell handledning påtalas. Att hantera en sådan 

traumatisk händelse som ett barns bortgång, och samtidigt vara stark och uppvisa en 

professionalism kan vara psykiskt påfrestande. För att vägleda barnsjuksköterskan och hjälpa 

honom/henne i en sorgeprocess med eventuella frågeställningar, behöver de fem framtagna 

hypoteserna sammanlänkas och tillsammans utgöra en grund för rätt handledning.   

Barnsjuksköterskor löper stor risk att konfronteras med känsloladdade situationer. Att 

handskas med sådana händelser kräver kunskap och förståelse inför etiskt svåra förhållanden 

som kan uppstå. Barnsjuksköterskans sorg kan vara influerad av egna personliga förluster och 

intensifieras av att påminnas om sina egna barn, om det finns i familjen. Att balansera den 

tunna linjen mellan att vara emotionellt påverkad, och samtidigt vara avskild från den kan 
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vara svårt att bemästra. Williams (2010) beskriver komplexiteten i hanteringen av ett barns 

bortgång där yngre, mindre erfaren vårdpersonal drabbas mer av skuldkänsla och svårigheter 

att tampas med det etiska dilemmat. Paradoxalt, krävs att som barnsjuksköterska ha varit med 

om många dödsfall för att kunna hantera stressen bättre, anser Williams (2010).  

Ett antal av barnsjuksköterskorna som intervjuades fann det stressigt att återgå till arbetet 

efter ett barns bortgång och kände att mer tid för reflektion och eftertanke hade varit 

behjälpligt. Bland annat var ytterligare ledig tid hemma efterlängtat. Papadatou (2001) skriver 

hur vårdpersonal som kommer i kontakt med död hanterar sorg. Hon beskriver att 

vårdpersonal pendlar mellan att känna eller förtränga en sorg. Vid oförmåga att balansera 

denna känsliga process, övergår sorgearbetet till en stressfull situation med psykiska besvär 

som följd, menar Papadatou (2001). För bästa möjliga arbetssituation bör detta förebyggas 

och undvikas med information och fortbildning bland barnsjuksköterskor.  

I en rapport från Arbetsmiljöverket (Lewis & Mathiassen, 2013) konstateras att inom vård och 

omsorg förekommer mycket psykiskt påfrestande arbete och att det även är en 

kvinnodominerad bransch. Rapporten tar också upp att det finns forskning som bekräftar att 

psykiska påfrestningar och stress kan leda till belastningsbesvär. Detta skulle öka en potentiell 

sjukfrånvaro och medföra ytterligare belastningar på en redan ansträngd vård. Om det finns 

möjligheter för att undvika en sådan eskalering finns vinster i samhället att uppnå. 

 

Begränsningar  

Syftet med studien var att belysa stödet till barnsjuksköterskor som varit med i omvårdnaden 

av ett döende barn och vid ett barns bortgång. För en djupare förståelse och mer detaljerad 

beskrivning av det utvalda ämnet valdes en kvalitativ design. Intervjuunderlaget med 

semistrukturerade frågor lämpades sig bäst för denna typ av studie (Polit & Beck, 2004 ss 

196). Med ett sådant ämne där informanten lämnar ingående svar och som sedan ska 

analyseras grundligt är kvalitativ innehållsanalys att föredra. Att kondensera meningsenheter 

och koda fram en abstraktion kräver en medvetenhet hos forskaren om informantens 

personliga historia och analysen bör ses i sitt sammanhang (Lundman & Graneheim, 2014 ss 

188).  

En pilotintervju genomfördes för att testa intervjufrågornas användbarhet och efter noggrann 

utvärdering av materialet kunde vissa frågor strykas och några läggas till. Under intervjuerna 
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var författaren lyhörd och lät informanterna stå i centrum för samtalet. En svaghet med 

metoden var bland annat platsen för intervjun. Alla intervjuer förutom en, genomfördes på 

barnsjuksköterskornas arbetsplats, och under arbetstid. Trots att de själva hade valt tid och 

plats för intervjun, fanns ibland en känsla av brådska och stress att skönja. Intervjun som ägde 

rum utanför arbetsplatsen uppfattades som lugn och metodisk och informanten kunde bidra 

med väl utvecklade svar.  

Barnsjuksköterskorna fick i början av intervjun information om att intervjun inte behöver 

slutföras om det blev påfrestande att samtala om barnens bortgång. Detta sågs som 

förtroendefullt och tillät barnsjuksköterskorna sätta sig egen prägel på intervjun genom att 

själva välja hur detaljerade de skulle vara i intervjun. Vid ett fåtal gånger kunde några av 

barnsjuksköterskorna stanna upp för att ta ett nytt andetag, och återkomma till intervjun när 

det kändes svårt att prata om barnets dödsfall. Ingen av barnsjuksköterskorna avbröt intervjun 

och trots att alla bidrog med svåra berättelser kändes det som att de fortfarande hade ett behov 

att samtala om det. 

Trovärdigheten i studien styrks genom användandet av citat som tillsammans med resultatet 

presenterar en tillförlitlig analys (Graneheim & Lundman, 2004). Överförbarheten i en studie 

bedöms av läsaren efter hur utförligt i studien bland annat metod, dataanalys och urval har 

presenterats. Genom ingående beskrivningar och med ett väl utfört resultat som kompetent 

svarar mot syftet så ökar överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Denna studie 

kvalificerar för god överförbarhet.  

 
Studiens svåra ämne kan vara en begränsning, då det var svårt att hitta informanter som ville 

dela med sig av sina berättelser. Det snäva syftet och strama inriktningen medförde även 

svårigheter att finna artiklar som berörde just det ämnet. De få artiklar som behandlar 

barnsjuksköterskors stöd och handledning efter ett barns bortgång, är inriktade på 

barnsjuksköterskor som arbetar på barnonkologisk avdelning. En sådan avdelning skiljer sig 

från avdelningarna där denna studies informanter arbetade på, med fler dödsfall och därmed 

kanske bättre tillgång till stöd och handledning. 

Implikationen av denna studie skulle innebära en resurs för utvecklande av förbättrade rutiner 

och metoder i stödet för barnsjuksköterskor som varit med om bortgången av ett barn. Därtill 

kan denna studie bidra till en vidare inblick i hur barnsjuksköterskan upplever stödet som 



 32 

hon/han får, i hanteringen med ett barns bortgång. Detta kan leda till nya mer klargörande och 

tillfredställande insatser anpassade efter barnsjuksköterskans behov.  

 

SLUTSATS  

 

Stödet som har kommit fram i denna studie presenteras i fem kategorier; Bristande Struktur 

och organisation, Bristande handledning, Kollegialt stöd, Bekräftande Chefer och Individuell 

coping. Genom interventioner frambringade från dessa fem områden finns möjligheten att 

skapa en arbetsplats med friska och inspirerande medarbetare. Barnsjuksköterskan som möter 

död på arbetsplatsen har rätt att få stöd, vägledning och lindring i sin hantering av bortgången.  

Genom tidiga insatser och en tydlig strukturerad handledning minimeras risken för stress, 

rädsla och osäkerhet bland barnsjuksköterskorna och ökar således patientsäkerheten. Likväl 

handlar stödet om att med kontinuitet och uppföljningar konfirmera sina medarbetare och 

kollegor. Litteraturen styrker majoriteten av resultatet och kan ses som en indikator för 

förändringsarbete inom stödet till barnsjuksköterskor som hanterar ett barns bortgång.   
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Jag ber nu om din formella tillåtelse att genomföra studien på XX sjukhus och Barn- 

och ungdomskliniken, barn- och ungdomsavdelning. Var snäll och svara med mail till 

någon av nedanstående.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Student: Vildana Hadziresic  

Telefon: 073-567 44 22  

Mail: vildana.hadziresic@gmail.com 

 

 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Mail: charlotte.angstrom@umu.se 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Syftet med studien är att undersöka tillämpningen av stödet till barnsjuksköterskor 

som varit delaktiga i vården av ett döende barn, eller vid ett barns bortgång. Jag vill 

intervjua dig om dina erfarenheter kring det stödet för att öka förståelse inom detta 

område.  

 

Den intervjuundersökning jag ber dig delta i kommer att ske genom en bandinspelad 

intervju vid ett tillfälle, ske individuellt och ta ca 30 minuter. Jag kommer att ställa 

frågor och dina svar på intervjufrågorna kommer att behandlas konfidentiellt och din 

identitet kommer inte att presenteras. Patientens identitet kommer inte heller att 

röjas. Att delta i intervjun är helt frivilligt och du kan själva när som helst välja att 

avbryta din medverkan utan att uppge anledning.  

 

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Den färdiga 

studien kommer att presenteras som en magisteruppsats vid Umeå Universitet, 

Institutionen för omvårdnad. Om du vill medverka i studien kontaktar jag dig för att 

bestämma tid och plats för intervjun, som kommer att ske under februari månad. 

Vänligen meddela din avdelningschef först om du avser att medverka så att jag får 

dina uppgifter. För mer information är du välkommen att kontakta mig på telefon 

eller på mail.   

 

 

 

   

Vildana Hadziresic  Charlotte Ångström   

Leg. Sjuksköterska                                     Universitetslektor 

Studerande spec. barn                    Handledare 

Institutionen för omvårdnad                   Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet                                       Umeå Universitet 

Tel: 073-567 44 22 

Mail: vildana.hadziresic@gmail.com 
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Svarstalong om deltagande i intervjustudie 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om stödet till 

barnsjuksköterskor som ges vid vården av ett döende barn, eller efter ett barns 

bortgång. Jag ger även författaren min tillåtelse att kontakta mig för planering av 

intervju samt vid eventuella frågor efteråt. Jag är medveten om att deltagandet är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att ange 

anledning.  

 
Svarstalong ges till författaren vid intervjutillfället.  
 
 
Datum ………………… 
 
 
Namnunderskrift …………………………………………………………………………….. 
 
 
Namnförtydligande …………………………………………………………………………. 
 
 
Telefonnummer för personlig kontakt av författaren …………………………. 
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Intervjufrågor D-uppsats VT 2015 

 

 Vad var din yrkesmässiga relation till barnet och hur länge du var involverad i 

omvårdnaden?  

 

 Kan du berätta om de sista dygnen med barnet?  

 

 Kan du berätta om en situation vid eller efter barnets bortgång när du tyckte att stöd, 

resurser eller handledning fungerade bra?  

 

 Vilka känslor infann sig hos dig efter bortgången och hur handskades du med de 

känslorna? 

 

 Tillhandahöll arbetsgivaren några resurser för dig som du fann behjälpliga i 

hanteringen av barnets bortgång? 

 

 Var det något du tyckte saknades från arbetsgivarens sida?  

 

 Var fann du mest stöd, och var det av spontan karaktär eller inplanerad?  

 

 Anser du att du måste få kontinuerligt stöd eller handledning för att själv kunna ge 

stöd åt en familj med ett döende barn?  

  

 Hur hade ett optimalt stöd från arbetsgivaren sett ut, enligt dig? 

 

 Hur har det stöd du erhållit påverkat dig i hur du kommer hantera en till eventuell 

bortgång?    

 

  Har du några frågor, eller något annat att tillägga?  

 


