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ABSTRAKT  
Syfte: Att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i livets 

slutskede på en neonatalavdelning.  

Bakgrund: Den palliativa vården har stor betydelse för barnets återstående liv samt 

död. Att bemöta hela familjens behov kräver mycket av sjuksköterskor. Att vårda 

barn i livets slutskede är en svår upplevelse och ett känslomässigt påfrestande arbete. 

Design: Kvalitativ ansats.  

Metod: Tretton kvinnliga sjuksköterskor, varav tolv med specialistkompetens 

rekryterades från två neonatalavdelningar i Sverige. Tre halvstrukturerade 

fokusgruppsintervjuer genomfördes våren 2015. Intervjuerna bearbetades genom 

kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier med tillhörande sexton 

underkategorier. Upplevelsen av att vårda på familjens villkor belyser vad 

specialistsjuksköterskorna betonar som viktigt att göra för familjen i den palliativa 

vården. Upplevelsen av svårigheter i vården beskriver omständigheter som gör vården 

svårare. Upplevelse av trygghet och tröst i vården belyser omständigheter som ger 

specialistsjuksköterskan tröst och trygghet. Upplevelsen av stöd innefattar 

specialistsjuksköterskors uppfattning av stödets betydelse. Upplevelsen av en 

professionell hållning som berikar beskriver betydelsen av yrkeserfarenhet och att det 

är en förmån att vara med under ett barns sista tid i livet. 

Konklusion: Specialistsjuksköterskor har en betydande roll i den palliativa vården för 

att kunna ge barnet en god lindrande omvårdnad och familjen en betydelsefull tid att 

minnas. Genom att se familjen som en helhet och bemöta den med lyhördhet och 

respekt kan förutsättningar för en god palliativ vård uppnås. Trots att vården är 

känslomässigt påfrestande kan specialistsjuksköterskor genom mångårig 

yrkeserfarenhet och stöd av kollegor samt debriefing uppleva vården som ett 

privilegium.  
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ABSTRAKT  
Aims: To describe the specialist nurses' experiences of caring for children in end-of-

life in a neonatal unit.  

Background: Palliative care is important for the child's remaining life and death. To 

address the entire needs of the family requires a lot of nurses. To nurture children in 

the end-of-life is a difficult and emotional experience.  

Designs: Qualitative approach.  

Methods: Thirteen female nurses with specialist recruited from two neonatal units in 

Sweden. Three half-structured focus-group interviews were conducted, spring 2015. 

The interviews were processed through qualitative content analysis. 

Results: The analysis resulted in five categories with associated sixteen categories. 

The experience of caring for the family's conditions illustrate what the nurses 

emphasize as important to do for the family in palliative care. Experiencing 

difficulties in caring describes circumstances that make the care more difficult. 

Feelings of security and comfort in care highlight the attention, which gives the nurse 

comfort and security. The experiences of support include specialist nurses' perception 

of the support significance. The experience of a professional approach that enriches 

describes the ability to achieve a bracing approach. 

Conclusion: Nurses have an important role in palliative care in order to give the child 

a good relieving care and family an important time to remember. To see the family as 

a whole and addressing it with sensitivity and respect, conditions for good palliative 

care can be achieved. Although care is emotionally stressful, nurses with many years 

of professional experience and support of colleagues and debriefing experience the 

care as a privilege. 
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SAMMANFATTANDE ÖVERBLICK 

 

Varför behövs forskningen? 

• Det är av stor betydelse att barnets återstående liv och död ska bli så bra och 

värdigt som möjligt därför är specialistsjuksköterskors upplevelser viktiga att 

undersöka.  

• Specialistsjuksköterskor på en neonatalavdelning har ett känslomässigt 

påfrestande arbete med risk för utbrändhet och påverkan på livskvalitén. 

 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

• Att yrkeserfarenheten är den mest betydelsefulla faktorn i att kunna hantera 

den palliativa vården. 

• Att den palliativa vården berikar specialistsjuksköterskornas upplevelse och 

ses som en förmån.  

 

Vilka är de kliniska implikationerna? 

• Öka förståelsen för specialistsjuksköterskors upplevelse av palliativ vård på en 

neonatalavdelning.  

• Uppmärksamma förbättringsområden inom den palliativa vården gällande 

debriefingens utformning. Det finns ett behov av känslomässig bearbetning 

som idag inte upplevs tillgodoses fullt ut.  
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INTRODUKTION 
I Sverige föddes 113 593 barn år 2013, av dessa dog 305 under sitt första levnadsår 

(Statistiska Centralbyrån, 2014). Under nyföddhetsperioden, 0-27 dagar, dog 195 barn 

varav 155 under första levnadsveckan (Socialstyrelsen, 2013a). De vanligaste 

dödsorsakerna är syrebrist, underburenhet, infektioner och komplikationer efter 

graviditet och förlossning samt medfödda missbildningar och kromosomavvikelser 

(Håkansson & Norman, 2008; Socialstyrelsen, 2013b). Av alla barn som föds vårdas 

ungefär 10 procent på en neonatalavdelning. I de allra flesta fall rör det sig om korta 

vårdtider med stöd i att klara av omställningen efter fosterlivet. För en del barn krävs 

fler och mer avancerade insatser, längre vårdtid och i vissa fall blir det vård i livets 

slutskede (Svenskt neonatalt kvalitetsregister (SNQ), 2013). Intresset för hur 

sjuksköterskor upplever den palliativa vården väcktes genom våra egna erfarenheter 

av vård i livets slutskede på en neonatalavdelning.    

Bakgrund 

Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård med syfte att främja livskvalitet och 

lindra lidande för personer med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Vården 

innebär att ta hänsyn till personens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt att erbjuda ett väl fungerande stöd till närstående. Ett palliativt förhållningssätt 

utmärks av en helhetssyn av människan där ett stöd till individen ges, oavsett ålder 

och diagnos så att vederbörande kan leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande till livets slut (Socialstyrelsen, 2013).  
 

World Health Organization (WHO) definierar palliativ vård för barn som total 

omvårdnad av kropp och själ samt ett stöd åt barnets familj. Vården startar när 

diagnosen ställs och fortsätter oberoende om barnet får behandling mot sjukdomen 

eller inte. Vården kan bedrivas både på sjukhus och i hemmiljö. Barnets fysiska och 

psykiska smärta ska utvärderas och lindras av vårdpersonalen. Tvärvetenskapliga 

riktlinjer ska finnas för att en så effektiv vård som möjligt ska kunna bedrivas där 

familjen är inkluderad (WHO, 2015). Det är av stor betydelse att barnets återstående 

liv och död ska bli så värdigt som möjligt. En väsentlig del i vården är att hjälpa hela 

familjen, genom visad empati och respekt för önskningar och kulturella särdrag. När 

ett barn dör har det en större inverkan på många människor och sorgen varar längre, 
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är mer intensiv och mer komplicerad än sorgen över en vuxen person. Föräldrar till 

barn är ofta mer aktivt involverade i vården än anhöriga till en vuxen person 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Att bli förälder är för de allra flesta en efterlängtad och betydelsefull livshändelse. 

Blivande föräldrar har under graviditeten stora förväntningar på kommande 

föräldraskap samt på det väntade barnet, en bild av ett drömbarn skapas. Om barnet 

föds allvarligt sjukt hamnar föräldrarna i ett kaos där inget blir som de tänkt eller 

förväntat sig (Branchett & Stretton 2012, Jackson & Hedberg Nykvist 2013). 

Personalen spelar en viktig roll i att bekräfta de känslor föräldrarna upplever som 

normala och tillåtna samt att uppmuntra föräldrarna att visa och ge uttryck för deras 

upplevelse och samtidigt stödja deras relation till barnet. Hur vårdpersonalen bemöter 

och vårdar familjen samt föräldrarnas delaktighet är avgörande för hur föräldrarna 

identifierar sig med sitt nya föräldraskap och upplevelsen av barnet (Jackson & 

Hedberg Nykvist 2013). Föräldrar till barn som vårdats palliativt på 

neonatalavdelning upplever behov av empati och ärlighet av personalen samt hjälp att 

skapa minnen som till exempel fotografier (Branchett & Stretton 2012).  
 

Språkförbistringar och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och föräldrar skapar 

hinder i informationsutbytet. Föräldrar som får bristande information upplever 

frustration, ilska och sorg långt efter barnets död i större utsträckning än föräldrar som 

får adekvat information, förstår konsekvenserna samt får sina frågor besvarade och 

känslor erkända. Föräldrarnas medverkan i omvårdnaden av sitt sjuka barn begränsas 

på grund av svårigheter i att kommunicera behov, frågor och funderingar (Davies et 

al. 2010).  
 

Petteys et al. (2014) undersökte hur föräldrars tillfredsställelse med vården och 

stressnivå påverkas av palliativ vård. Resultatet visar att alla föräldrar till barn som får 

palliativ vård är tillfredsställda med vården som ges medan endast hälften av 

föräldrarna till barn som får sedvanlig vård är tillfredsställda. Föräldrar till barn som 

är döende förväntas skatta en högre stressnivå. Men ingen skillnad kunde ses mellan 

föräldragrupperna vad det gäller upplevelse av stressen, vilket kan tolkas som att den 

palliativa vården inte ökar stressen utan snarare minskar den.  
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För att säkerställa bästa palliativa vård ska den planeras och genomföras av ett 

mångprofessionellt team i samverkan med föräldrarna (Foster & Monteresso 2012). 

Den palliativa vården av nyfödda barn har utvecklats när det gäller behandling, 

smärtlindring och familjestöd. En av de största förändringarna är användningen av 

smärtskattningsskala, som ökat med 86 procent de senaste tio åren. Användningen av 

sederande läkemedel ökar men däremot är administreringen av opioider oförändrad. 

Trots att vården blivit bättre behövs utveckling av riktlinjer inom den palliativa 

vården för nyfödda och vårdpersonalen behöver kontinuerlig utbildning (Moura et al. 

2011). Neonatalsjuksköterskor uttrycker själva ett behov av utbildning i neonatal 

palliativ vård, speciellt inom smärtlindring, kommunikation och samtal med föräldrar 

till döende barn. De upplever sin kunskap inom området som otillräcklig (Peng et al. 

2013).  

 

Många sjuksköterskor upplever det svårt att samtala med barns föräldrar om beslut att 

inte ge livsuppehållande insatser i livets slutskede. För att förbättra och stödja 

personalen i deras kommunikation med föräldrarna behövs fortsatt utbildning och 

handledning (Huang et al. 2013). Guimarães et al. (2012) påtalar vikten av att 

förbättra den etiska utbildningen hos yrkesverksamma. Upprättandet av och 

offentliggörande av etiska riktlinjer och rekommendationer kring neonatalvården är 

nödvändiga för att få en enhetlig praxis och minska variationen i attityder inom 

området. Enligt Dickens (2009) och Feudtner et al. (2007) är ålder, erfarenhet i 

palliativ vård och utbildning inom området associerat med en högre upplevelse av 

trygghet och säkerhet i att arbeta med döende barn och deras familj. Faktorerna ökar 

förmågan att tala om döden samtidigt som den totala kompetensen inom palliativ vård 

ökar.   
 

Att som sjuksköterska vårda ett döende barn är en svår upplevelse och kräver stor 

kunskap, förståelse och medkänsla. Omvårdnaden innebär bland annat att hjälpa 

familjen att klara av de enorma känslomässiga påfrestningar som de utsätts för. För att 

ge professionellt stöd måste sjuksköterskan vara medveten om och acceptera sina 

egna känslor och rädsla inför döden (Hallström 2009). Sjuksköterskor som vårdar 

döende barn på en barnonkologisk avdelning finner stöd genom upplevelsen att göra 

skillnad för barnet, att känna barnets förtroende, att dela svårigheter med sin familj 

samt kollegor som de upplever har en djupare förståelse. Ett gott klimat på 
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avdelningen och handledning spelar också en betydande roll (Ångström-Brännström 

et al. 2014).  
 

Enligt Reid (2013) väcker palliativ vård av barn olika känslor hos sjuksköterskor. En 

svårighet fanns i att koppla bort arbetet under ledig tid. Flera år efter svåra situationer 

i samband med vård i livets slutskede upplever ungefär tre fjärdedelar av deltagarna 

lidande eller obehag. Att uppnå överenskomna mål upplevs ha positiv inverkan 

medan upplevelsen av en bristande prestation bidrar till en känsla av maktlöshet och 

arbetsrelaterad stress för sjuksköterskor. Neonatalsjuksköterskor har ett känslomässigt 

påfrestande arbete med risk för utbrändhet och påverkan på livskvalitén och har 

därför ett behov av stöd för att kunna utföra ett bra arbete (Aytekin et al. 2013).  

Problemformulering 

Varje år dör 300 barn under sitt första levnadsår. Den palliativa vården har stor 

betydelse för barnets återstående liv och död. Att bemöta hela familjens behov med 

empati, stöd och ärlighet samt respekt för önskningar och hjälp med att skapa minnen 

kräver mycket av sjuksköterskor. Att vårda barn i livets slutskede är en svår 

upplevelse och ett känslomässigt påfrestande arbete med risk för utbrändhet, 

arbetsrelaterad stress och försämrad livskvalitet. Vi ville därför undersöka hur 

specialistsjuksköterskor upplever att vårda barn i livets slutskede på en 

neonatalavdelning.  

METOD 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelser av att vårda 

barn i livets slutskede på en neonatalavdelning. 

Design  

Halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer genomfördes med kvalitativ ansats. En 

fokusgrupp innebär att en grupp människor sitter och diskuterar ett ämne. Målet med 

fokusgrupper är att deltagarna fritt ska diskutera med varandra och därigenom få fram 

en rik samling synpunkter och olika uppfattningar om ämnet (Wibeck, 2010, 11, 22-

23). En halvstrukturerad intervju användes för att möjliggöra att flera aspekter av 

ämnet berördes (Polit & Beck 2010 s. 341). Som analysmetod användes kvalitativ 
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innehållsanalys av Graneheim och Lundman. Studien utformades enligt 

författarriktlinjer i Journal of Advanced Nursing (2015). 

 

Vår förförståelse innebar att upplevelsen av att vårda barn i livets slutskede skulle 

beskrivas som påfrestande. Förförståelse är en viktig aspekt att ta i beaktande när man 

närmar sig ett forskningsområde. Alla har någon form av förförståelse som innebär att 

forskaren inte kan vara helt förutsättningslös inför världen så som deltagarna upplever 

den. Genom en medveten strävan mot att komma på det klara med sin egen 

förförståelse kan forskaren möta deltagarens unikhet med en öppen hållning 

(Dahlberg et al. 2003 s. 26-27).  

Deltagare 
I studien användes ett strategiskt urval vilket innebar att deltagarna valdes ut i 

överensstämmelse med studiens syfte för att uppnå en ökad insikt och förståelse av 

forskningsfrågan (Wibeck 2010 s. 66). Deltagare valdes ut från två 

neonatalavdelningar på två olika sjukhus. Inklusionskriterierna deltagarna skulle 

uppfylla var att de arbetat minst 2 år på en neonatalavdelning, att de var 

specialistutbildade sjuksköterskor och hade erfarenhet av att vårda barn i livets 

slutskede.  
 

Verksamhetscheferna och avdelningscheferna på respektive sjukhus kontaktades för 

godkännande av att genomföra studien (bilaga 1). Förfrågan om att genomföra studien 

godkändes och därefter påbörjades rekryteringen. På den ena avdelningen fick 

specialistsjuksköterskorna en skriftlig förfrågan och därefter kunde de anmäla sitt 

intresse vilket resulterade i att två fokusgruppsintervjuer genomfördes. På den andra 

avdelningen upprättades en kontaktperson som ansvarade för förfrågan om 

medverkan i studien. Där genomfördes en fokusgruppsintervju med de 

specialistsjuksköterskor som anmält sitt intresse. Alla som deltog i studien fick ta del 

av informationsbrevet (bilaga 2). 
 

Sammanlagt medverkade tretton deltagare (tabell 1) i fokusgrupperna varav alla var 

kvinnor mellan 27-60 år. Deltagarna hade varit yrkesverksamma inom neonatalvården 

4-34 år med ett genomsnitt på 17år. En deltagare hade inte 

specialistsjuksköterskeutbildning men inkluderades ändå på grund av 34 år som 



	  

	   6 

yrkesverksam sjuksköterska inom neonatalvården. Övriga deltagare hade 

specialistsjuksköterskeutbildning. 

 
Tabell 1. Översikt av deltagarnas ålder, utbildning och erfarenhet  
Ålder Utbildning Allmän-

sjuksköterska 
antal år 

Specialistutbildad 
sjuksköterska 
antal år 

Yrkeserfarenhet av 
neonatalvård  
antal år 

60 Sjuksköterska 40 - 34 

56 Barnsjuksköterska 29 28 29 

53 Barnsjuksköterska 26 20 23 

50 Barnsjuksköterska 25 18 18 

48 Barnsjuksköterska 27 10 15 

48 Barnsjuksköterska  20 15 30 

46 Intensivvårds-
sjuksköterska 

25 15 20  

43 Barnsjuksköterska 19 19 14 

42 Barnsjuksköterska 15 11 13 

39 Barnsjuksköterska 17 8 20 

36 Barnsjuksköterska 13 7 13 

31 Barnsjuksköterska 8 4 4 

27 Intensivvårds-
sjuksköterska 

6 1/2 8 

Datainsamling 

Halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer med fyra respektive fem 

specialistsjuksköterskor i vardera grupp genomfördes. Som stöd användes en 

intervjuguide (bilaga 3) som utformades med olika frågeområden för att säkerställa att 

alla områden diskuterades. För att kontrollera intervjuguidens relevans användes den 

först i en pilotintervju. Deltagarnas svar ansågs motsvara studiens syfte därför behölls 

intervjuguiden som den var. Pilotintervjun inkluderades i materialet.  

Under intervjuerna var vi båda närvarande, där den ena agerade moderator och den 

andra observatör. Observatören ansvarade för ljudinspelningen via mobiltelefon, 

observerade interaktionen och gjorde inlägg. Vid samtliga intervjuer valde vi att ha 
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samma uppgifter. Alla intervjuer öppnades med att vi presenterade oss, informerade 

om praktiska detaljer och varför ämnet hade valts. Därefter fortsatte moderatorn med 

en inledning kring ämnet för att väcka diskussion hos deltagarna och fortsatte sedan 

med en öppen och bred fråga “Vad tänker ni när ni hör palliativ vård?”. Detta 

resulterade i att diskussionen kom igång och samtalet flöt på. Om deltagarna 

diskuterade ämnet och berörde intervjuguidens frågeområden höll moderatorn en låg 

grad av inblandning. Vid behov ställdes vidare frågor utifrån intervjuguiden. 

Intervjuerna avslutades med frågan “är det någon som vill tillägga någonting?” för att 

ge deltagarna möjlighet att tillägga någon ny aspekt som inte berörts tidigare under 

intervjun (Wibeck 2010 s. 74-75). Fokusgruppsintervjuerna varade mellan 40-90 

minuter och genomfördes i konferensrum på sjukhusen. På det ena sjukhuset var 

konferensrummet i en annan byggnad och deltagarna hade avslutat arbetsdagen 

medan på det andra sjukhuset låg konferensrummet på avdelningen och intervjun 

genomfördes under arbetstid. Fokusgrupperna genomfördes under tre veckors tid i 

mars månad 2015.  

Etiska övervägande 

Studien genomfördes enligt de forskningsetiska riktlinjer som beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen (2013). Alla deltagare blev informerade om studiens syfte 

både skriftligt via informationsbrev och muntligt innan genomförandet av 

fokusgruppsintervjun. Information gavs om att allt material avpersonifieras och 

behandlas konfidentiellt. Deltagarna upplystes även om att medverkan var frivillig, att 

den kunde avbrytas utan att uppge anledning samt att direktcitat kunde förekomma i 

studien. Efter given information gav alla deltagarna sitt informerade samtycke 

muntligt. Ett etiskt problem vid fokusgruppsintervjuer är att tystnadsplikten inom 

gruppen aldrig kan garanteras (Wibeck 2010). Deltagarna informerades om problemet 

innan genomförandet av fokusgruppsintervjuerna och för att minska risken betonades 

vikten av att “allt som sägs stannar här”. Intervjuerna transkriberades, under 

bearbetning av materialet förseddes varje fokusgruppsintervju samt deltagare med en 

kod i enlighet med Helsingforsdeklarationens (2013) krav om att materialet ska 

behandlas konfidentiellt och avpersonifierat. Redovisningen av resultatet gjordes med 

respekt för deltagarna som medverkade samt de kollegor, barn och familjer som 

nämndes under intervjuerna.  
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Analys 

För analys av det insamlade materialet valdes kvalitativ innehållsanalys jmf 

(Graneheim & Lundmans 2004). Analysarbetet påbörjades med att det transkriberade 

materialet lästes igenom flera gånger för att få en tydlig helhetsbild av alla 

fokusgruppsintervjuer. Vid genomläsningarna gjordes markeringar med 

överstrykningspenna för att tydliggöra meningsenheterna. Därefter kondenserades och 

kodades enheterna. Efter detta sorterades alla meningsenheter, kondenseringar och 

koder för att sedan placera alla koder med liknande innehåll tillsammans och på så 

sätt bilda kategorier och underkategorier. Under analysprocessens gång har 

ljudinspelningarna lyssnats igenom flera gånger vid olika tidpunkter för att behålla 

analysen textnära. Vid en kvalitativ innehållsanalys är det viktigt att återkoppla till 

ursprungsmaterialet (Graneheim & Lundmans 2004). Vidare har kategorierna och 

tillhörande underkategorier bearbetats och förfinats till den slutgiltiga presentationen 

av resultatet. Analysen resulterade i fem kategorier med tillhörande sexton 

underkategorier. Exempel på analysprocessen ses i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 
2."jag tycker också det är 
skönt att man får prata av 
sig lite innan man går 
hem" 

Skönt att prata 
av sig innan 
man går hem 

Skönt att 
prata av 
sig 

Att få stöd av 
kollegor 
 

Upplevelsen 
av stöd  
 

1.” och sen som sagt att 
ringa (namn på kollega) 
och prata av sig för att 
kunna gå vidare i sitt eget 
liv och yrkesliv”  

Behov att prata 
med kollegor 
för att kunna 
gå vidare  

Prata av 
sig med 
kollegor 

Trovärdighet 

I kvalitativ forskning används bland annat begreppen tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet för att beskriva olika aspekter av trovärdighet (Graneheim & Lundman 

2004). Tillförlitligheten i studien stärktes av datainsamlingsmetoden som ansågs vara 

mest lämpad för syftet och som resulterade i ett rikt material. Forskningsprocessen 

redogjordes noggrant vilket också stärkte tillförlitligheten. Vidare användes direktcitat 

i resultatet från det transkriberade materialet vilket ökade tillförlitligheten genom att 

läsaren ges möjlighet att bedöma likheter inom och skillnader mellan kategorier 

(Graneheim & Lundman 2004). Deltagarna rekryterades genom ett strategiskt urval 



	  

	   9 

som ansågs vara en bra metod för att garantera variation i urvalet (Trost 2010 s. 137). 

Sjuksköterskorna som deltog skiljde sig åt gällande ålder och antal år som 

yrkesverksamma inom neonatalvården samt att de arbetade på två olika avdelningar. 

Valet att inkludera deltagare från två olika neonatalavdelningar gjordes för att få ett 

bredare perspektiv och uppnå en djupare förståelse av det undersökta området. Dessa 

variationer upplevdes medföra flera olika aspekter på upplevelsen av att vårda barn i 

livets slutskede. Variationen på deltagarna anses därför öka studiens tillförlitlighet 

(Graneheim & Lundman 2004).  

 
Att vara objektiv utan att ta ställning eller liknande är orealistiskt. Det är däremot 

viktigt att egna åsikter och värderingar synliggörs för att kunna undvika deras 

påverkan på intervju eller analysprocess (Trost 2010 s. 134). Genom att vi var 

medvetna om vår förförståelse, strävade efter ett öppet och förutsättningslöst 

förhållningssätt under studiens process menar vi att resultatet speglar deltagarnas 

beskrivna upplevelse. Genom medvetenheten om vår förförståelse anser vi att 

tillförlitligheten i studien stärktes.  

 
Under analysprocessen var vi delaktiga i samtliga steg vilket gjorde att båda hade en 

god översikt över materialet som låg till grund för diskussion och tolkning. Det nära 

samarbetet under analysprocessen och den kontinuerliga diskussionen ökade 

tillförlitligheten i studien (Graneheim & Lundman 2004). Analysen innebar en 

interaktion mellan forskarna genom att nya minnen från intervjun dök upp samt att 

gamla och nya tankar diskuteras flera gånger vilket gjorde att föreställningsvärlden 

förändrades (Trost 2010 s. 150). Det resulterade i att kategorierna och 

underkategorierna förfinades och omarbetades under analysprocessens gång.  

 

Genom användandet av intervjuguiden säkerställdes att alla frågeområden berördes i 

fokusgrupperna vilket stärker giltigheten, en annan aspekt av trovärdighet (Graneheim 

& Lundman 2004). Varje deltagares upplevelser är unika och i ständig förändring. Vi 

menar dock att om samma eller liknande urval av deltagare används skulle det vara 

möjligt att uppnå liknande resultat vilket stödjer studiens giltighet (Polit & Beck 2012 

s. 585). Studiens överförbarhet syftar till i vilket utsträckning resultaten kan överföras 

till andra liknande grupper. Det är läsaren som avgör huruvida resultaten är 

överförbara. För att möjliggöra för läsaren att avgöra om det gjordes en tydlig 
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beskrivning av studiens urvalsprocess, deltagarna, datainsamling samt analysprocess. 

Genom en rik och kraftfull beskrivning av resultatet tillsammans med citat ökades 

överförbarheten av studien (Graneheim & Lundman 2004).  

RESULTAT 
I studien deltog 13 kvinnliga sjuksköterskor i åldern 27-60 år, varav 12 hade 

specialistutbildning. Antalet yrkesverksamma år inom neonatalvården varierade från 

4-34 år. Analysen resulterade i fem kategorier med tillhörande sexton underkategorier 

(tabell 3). Upplevelsen av att vårda på familjens villkor belyser vad 

specialistsjuksköterskorna betonade som viktigt att göra för familjen i den palliativa 

vården. Upplevelsen av svårigheter i vården beskriver omständigheter som gör vården 

svårare. Upplevelsen av trygghet och tröst i vården belyser omständigheter som ger 

specialistsjuksköterskorna tröst och trygghet. Upplevelsen av stöd innefattar 

specialistsjuksköterskornas uppfattning av stödets betydelse. Den sista kategorin 

Upplevelsen av en professionell hållning som berikar beskriver betydelsen av 

yrkeserfarenhet och att det är en förmån att vara med under ett barns sista tid i livet.  
 

Tabell 3. Översikt av kategorier och tillhörande underkategorier 

Kategori Underkategori 
Upplevelsen av att vårda på familjens 

villkor 
 

• Lyhörd inför och tillfredsställa 
familjens behov 

• Att få familjen delaktig 
• Hjälpa familjen att skapa minnen  
• Att göra ett fint och värdigt avslut 

Upplevelsen av svårigheter i vården 
 

• Svårt när vården ändrar fokus  
• Svårt när relationen är nära  
• Svårt när kommunikationen brister 

Upplevelsen av trygghet och tröst i 
vården 

 

• En tröst att kunna lindra och göra 
skillnad 

• Tryggt när det är uppenbart och 
tydligt 

• Tryggt när kommunikationen är god 
Upplevelsen av stöd 

 
• Att få stöd av kollegor  
• Att ge stöd till nya kollegor  
• Stöd av ledning och arbetsgivare 

Upplevelsen av en professionell 
hållning som berikar 

• Mångårig yrkeserfarenhet  
• Att bli berörd 
• Ett privilegium 
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Upplevelsen att vårda på familjens villkor 
Genomgående var specialistsjuksköterskorna överens om betydelsen av att vara 

lyhörd och tillfredsställa familjens behov och önskemål. Det sågs som en viktig 

uppgift att göra familjen delaktig i den palliativa vården och att hjälpa dem skapa 

minnen. Det som genomsyrade fokusgruppsintervjuerna var betydelsen av att göra ett 

fint och värdigt avslut. 

Lyhörd inför och tillfredsställa familjens behov 

Lyhördhet betonades som viktigt för att tillfredsställa familjens behov. Uttryckte 

familjen en önskan om att få ha barnet hemma sista tiden, att få se sitt barn utan 

slangar eller teknisk utrustning var det viktigt att så långt som möjligt tillfredsställa 

det behovet. Specialistsjuksköterskorna betonade att tillsammans med 

undersköterskorna var de närmast barnet och familjen vilket gav en tydlig överblick 

av deras behov, särskilt då de vårdat barnet flera arbetspass i rad. Närheten till 

familjen gjorde att de fanns där som ett stöd, svarade på familjens frågor och tog hand 

om dem när de bröt ihop. Att tillfredsställa familjens behov i form av kontinuitet 

upplevdes betydelsefullt. Det beskrevs en önskan att familjen skulle få ha 

sjuksköterskor runt sig som de kände för att barnets sista tid skulle bli så bra som 

möjligt, speciellt familjer där barnet vårdats länge. 

 

”samtidigt kan jag tänka på familjens bästa. Har man haft dom många 

pass, man känner dom, de vet vem man är… då kan det kännas bra att 

vara där” (Fokusgrupp 1). 

 

Specialistsjuksköterskorna betonade vikten av att vara lyhörd och visa förståelse för 

familjer med andra religioner och deras sätt att hantera döden för att kunna ge bra 

vård. Att ha en öppenhet och fråga hur familjen ville ha det och vad som var viktigt 

för dem och sedan respektera deras önskan utan att påverkas av sina egna värderingar 

beskrevs som betydelsefullt för familjen. 

Att få familjen delaktig  

Att få hela familjen delaktig beskrevs som en viktig del i den palliativa vården. Det 

ansågs viktigt att familjen själva fick bestämma vilka familjemedlemmar de ville ha 

närvarande. Det beskrevs som betydelsefullt att bjuda in familjen till en delaktighet 

där sjuksköterskan visade vägen så att familjen vågade vara delaktiga och samtidigt 
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upplevde trygghet. I de allra flesta fall hade familjen aldrig varit med om en liknande 

situation tidigare och där upplevde specialistsjuksköterskorna att de spelade en viktig 

roll. Det upplevdes också betydelsefullt att stötta familjen till att vara delaktiga i det 

som skedde i nuet och hjälpa dem att hitta ett lugn i den situation de befann sig. Att 

underlätta familjens förmåga att vara delaktiga kunde göras genom att ge konkreta 

uppgifter. Om en familj eller familjemedlem tog avstånd och inte vågade vara 

närvarande beskrevs det som viktigt att uppmuntra och låta dem försiktigt och i sin 

egen takt bli delaktiga i barnets vård. Specialistsjuksköterskorna upplevde att deras 

uppmuntran ofta ledde till en ökad delaktighet som också uppskattades av föräldrarna. 

 

”en delaktighet som gör att man ändå inte tar över saker och ting utan 

man leder dem så de är trygga och vågar” (Fokusgrupp 2). 

Hjälpa familjen att skapa minnen 

Det betonades som viktig att hjälpa familjen att skapa minnen över den tid de fick 

tillsammans med sitt barn. Det beskrevs även en stark vilja till att skapa dessa fina 

minnen och att det ibland inte var så mycket mer som hanns med. Tidsbristen att 

hinna skapa minnen diskuterades och ansågs bero på hur lång vårdtiden var samt hur 

delaktiga familjen var. Specialistsjuksköterskorna beskrev en stress i att hinna med 

det familjen önskade utan att de upplevdes forcerade av familjen. Det beskrevs som 

betydelsefullt att stödja föräldrarna så att de i efterhand inte kom på saker de velat 

göra. Specialistsjuksköterskorna upplevde att tiden och stunderna föräldrarna fick 

tillsammans med barnet innan dödsfallet var de mest betydelsefulla minnena. Att 

familjen fick tid och möjlighet att ta på barnet egna kläder, bada barnet, hålla barnet i 

famnen, gå på promenad med barnvagnen eller att barnet fick komma hem ansågs 

värdefullt.  
 

”det är ju egentligen tiden innan barnet dött som är minnena för 

föräldrarna, vad de har fått vara med om med sitt barn och där kan vi 

göra så mycket” (Fokusgrupp 2). 
 

Det påtalades även som viktigt att skapa minnen av barnet efter att barnet avlidit då 

tiden tillsammans med barnet var begränsad. Att hjälpa familjen att skapa minnen var 

viktigt men en fokusgrupp beskrev att det ibland infann sig en rädsla av att säga eller 
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göra något som skulle upplevas som fel av föräldrarna. Några kände en oro att vara 

den som förstörde alltihopa och att familjen enbart skulle minnas detta felsteg. 

 

”det är sådan anspänning för man är så rädd att det ska bli fel någonstans, 

så att det är de enda alla kommer ihåg sedan” (Fokusgrupp 2). 

Att göra ett fint och värdigt avslut 

Flera faktorer beskrevs påverka möjligheten att göra ett fint och värdigt avslut. Om 

det var lugnt på salen, möjligheten att ge familjen avskildhet och om barnet fick 

komma ut i föräldrarnas famn var faktorer som betonades. Familjens delaktighet, hur 

kommunikationen fungerade med familjen samt om specialistsjuksköterskan hade tid 

för familjen påverkade situationen. Om barnet låg i respirator fanns möjligheten att 

“vänta in” föräldrarna vilket kändes bra för specialistsjuksköterskan då föräldrarna 

kunde ges möjlighet att komma till en viss punkt innan behandlingen avslutades. De 

beskrev även tiden efter barnet avlidit och vikten av att ta hand om barnet på ett 

värdigt sätt. En handling som upplevdes visa värme och en känsla av respekt var att 

kunna berätta för föräldrarna att man följt barnet hela vägen, från avdelningen till 

bårhuset vilket betonades som värdefullt även för dem själva. Om 

specialistsjuksköterskorna upplevde att de lyckades ge barnet och familjen ett bra 

avslut efter sina egna värderingar och tankar upplevdes det lättare att kunna lämna 

situationen bakom sig.  
 

”sen kan man då man gått av sitt pass och kör hem eller är hemma tänka 

att, jag gjorde det som jag bestämt mig för att jag ska göra och det står 

för mig. Jag vet att jag har gjort det värdigt, lugnt och medmänskligt och 

nu kan jag lämna detta” (Fokusgrupp 1). 

Upplevelsen av svårigheter i vården 
Bland specialistsjuksköterskorna fanns en uppfattning om situationer som gjorde den 

palliativa vården svår. Det som upplevdes svårt var när vården ändrade fokus, när 

relationen var nära och kommunikationen bristfällig. 

Svårt när vården ändrar fokus 

När fokus ändrades från kurativ vård till palliativ vård upplevde 

specialistsjuksköterskorna det svårt att ställa om från att göra allt för att rädda barnets 
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liv till en vård där lindrandet är det centrala. Beskedet att det inte fanns mer att göra 

och acceptera det beskrevs som svårt. När det gäller barn beskrevs känslan att det 

alltid ska leda någonstans och att det ska vara friskt, glatt och att livet precis börjat. 

En annan aspekt av att byta fokus som beskrevs var när arbetsgruppen arbetat 

intensivt med att få ett barn att överleva men när det inte räckte infann sig en känsla 

av otillräcklighet. När fokus ändrades till en vård som innebar att lindra och göra det 

så bra som möjligt för barnet och familjen beskrevs svårigheter i att sluta vårda.  
 

”föräldrarnas önskan var att få bada och ta på egna kläder medan 

barnet levde men då är det svårt i egenskap av att ha stort fokus på 

andning, cirkulation och stå och titta på. Föräldrarna njuter av att få 

bada barnet men man står bredvid och tänker… det är tufft nu. Det är så 

svårt att sluta vårda…” (Fokusgrupp 2). 

Svårt när relationen är nära  

När de vårdat barnet och varit nära familjen under en längre tid skapades nära 

relationer till familjen. Flera uttryckte att barnets ökande ålder spelade in som en 

svårighet i vården och att den känslomässiga bindningen till barnet blev starkare i 

relation till vårdtiden. Ju äldre barnet var desto mer har föräldrarna hunnit anknyta till 

sitt barn och specialistsjuksköterskorna beskrev även att de själva till viss del knutit 

an till barnet. Om de varit mycket involverade, skött barnet mycket och barnet hade 

haft en lång vårdtid påverkades de mer känslomässigt.  

 

“där man varit med familjen under hela vårdtiden och dom har knutit an 

till sitt lilla barn, och vi också till viss del” (Fokusgrupp 1). 

Svårt när kommunikationen brister 

Ibland upplevdes en bristande kommunikation, vilket innebar att inte bli inbjuden till 

delaktighet eller bli lämnad utanför diskussionen om barnets vård. När detta händer 

beskrevs en frustration och även om de betonade att de inte hade ansvaret att ta det 

medicinska beslutet så vill de höra resonemanget för sin egen skull. Den bristande 

kommunikationen upplevdes oftare de gånger när förloppet gått relativt fort. Den 

bristande kommunikationen leder till en upplevd osäkerhet och det blev otydligt vad 

som förväntades av dem vilket gav en känsla av otrygghet i rollen som sjuksköterska. 
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”de gångerna förloppet går lite fortare, det är då jag tycker att jag inte 

alltid få vara med i diskussionen. Jag kan inte ta ett medicinskt beslut 

men jag vill höra diskussionen för min egen skull” (Fokusgrupp 3).  

Upplevelsen av trygghet och tröst i vården 
Det framkom en känsla av trygghet när specialistsjuksköterskorna upplevde vården 

som uppenbar och tydlig och när kommunikationen var god. Gemensamt för samtliga 

fokusgrupper var betydelsen av att kunna lindra och göra skillnad vilket gav tröst i 

vården. 

En tröst att kunna lindra och göra skillnad 

Att kunna lindra och göra tiden så bra som möjligt för både barn och familj upplevdes 

som en tröst då specialistsjuksköterskorna kände en känsla av att ha gjort en skillnad. 

Några beskrev tillfällen att kunna ge barnet trygghet och närhet när föräldrarna inte 

fanns eller kunde vara närvarande som betydande i att kunna göra något för barnet. 

Att kunna ge barnet tillfredsställande smärtlindring och möjlighet att lindra eventuell 

ångest var också något som upplevdes betydelsefullt. 

 

”har jag då kunnat vara med och göra det lite lite mindre hemskt så har 

jag ju kunnat vara med och gjort en liten skillnad.” (Fokusgrupp 3). 

Tryggt när det är uppenbart och tydligt 

I en fokusgrupp beskrevs att när det var uppenbart och helt klart att ett barn inte skulle 

överleva upplevdes ett lugn hos specialistsjuksköterskorna. Att vårda ett barn där de 

själva tydligt såg att barnet var döende gav en känsla av trygghet då vetskapen om vad 

de hade att förhålla sig till infann sig.  

 

”om man vårdar ett barn som jag själv ser och det är helt uppenbart, då 

var det lugnare att jobba med det. Jag kände mig mer trygg och lugn. 

Jag visste vad som skulle hända och att det inte fanns någon återvändo 

för det här kunde vi inte göra något åt” (Fokusgrupp 1). 

Tryggt när kommunikationen är god 

Specialistsjuksköterskorna betonade en öppen och god kommunikation mellan 

kollegor och olika professioner som betydelsefullt för att skapa ett lugn i 

arbetsgruppen. Att det berättades för övrig personal vad som hände på salen och 
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vilket skede i förloppet familjen var i gjorde att kommunikationen blev tydligare. 

Situationen upplevdes bli tryggare när alla var välinformerade, när tid sattes av för att 

reflektera och diskutera kring situationen och när det fanns en gemensam bild att 

arbeta efter. Det påpekades även att läkarna behöver samla sig, uppvisa en enad front 

och sedan ge tydliga instruktioner för att specialistsjuksköterskorna skulle känna sig 

trygga genom att de då visste vad som krävdes av dem.  

 

“därför är det så viktigt med kommunikation i alla de här lägena, att vi 

hinner stanna upp och reflektera kring vad står vi och hur tänker vi nu. 

Att man har en samlad bild och kan jobba utefter det. Då blir både jag 

och hela gruppen tryggare” (Fokusgrupp 1).  

Upplevelsen av stöd   
Genomgående var specialistsjuksköterskorna överens om betydelsen av att få stöd av 

kollegor och vikten av att ge stöd till nya kollegor med mindre erfarenhet av att vårda 

barn i livets slutskede. Ledningens och arbetsgivarens stöd i form av resurser, 

bearbetning och riktlinjer beskrevs också som betydelsefullt.  

Att få stöd av kollegor 

Specialistsjuksköterskorna hade ett stort stöd i vararandra. Att dela upplevelser och 

erfarenheter med kollegor beskrevs som betydelsefullt när barn vårdades i livets 

slutskede. Det betonades en öppenhet där man tar del av varandras kunskap. Alla 

fokusgrupper beskrev fördelen med att arbeta tillsammans som ett team, där det finns 

en omtanke om varandra. Flera specialistsjuksköterskor betonade hur viktiga de var 

för varandra och att de var bra på att ta hand om varandra.  

 

“en fördel tänker jag som vi har här är att vi aldrig är själva, vi har ju 

möjligheten att ha en kollega med eller åtminstone ha någonstans att gå 

iväg och prata av sig om det är något man är osäker på eller som känns 

jobbig” (Fokusgrupp 3). 
 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att det fanns ett stort behov av att samtala med 

varandra. Att ha kollegor som förstår, känner igen och som de kan dela upplevelser 

med ansågs som ett betydelsefullt stöd. Att få möjlighet att prata av sig vid 
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arbetsdagens slut för att inte bära med sig känslorna hem och kunna gå vidare i sitt 

eget liv samt yrkesliv var viktigt.  

Att ge stöd till nya kollegor 

Specialistsjuksköterskorna beskrev betydelsen av att dela sina erfarenheter med nya 

kollegor som upplevdes behöva stöd i introduktionen av den palliativa vården. Att 

vara öppen och samtala om sina upplevelser och känslor ansågs vara ett bra sätt att 

delge sin erfarenhet. Som ny ska man inte behöva känna sig ensam. Utan det ska 

finnas erfarna kollegor att söka stöd hos om man behöver backa eller om det känns för 

svårt. Det framkom att synsättet på att skola in kollegor med mindre erfarenhet hade 

förändrats genom att nya kollegor nu successivt blev delaktiga i den palliativa vården. 

En specialistsjuksköterska berättade att hon lät sin nya kollega ta hand om barnet 

medan hon själv fanns som ett stöd, vilket uppskattades av kollegan. 

 

“man ska bara ha en åskådarplats egentligen, för att följa med och se 

vad som händer och hur man gör och vad man gör. Det är jätteviktigt. 

Första gången är alltid första gången och då kan det räcka med att man 

är åskådare" (Fokusgrupp 1).  

Stöd av ledning och arbetsgivare 

Stöd i form av debriefing uttrycktes som en självklarhet och värdefullt för att kunna 

gå vidare. Den palliativa vården ansågs svår och krävande. Att få möjlighet att ge 

utlopp för sina tankar och känslor gör att situationen lättare kan lämnas bakom sig. 

Debriefing beskrevs som ett tillfälle att hjälpas åt att fylla i varandras luckor, vilket 

gjorde det enklare att få en helhets bild av det som hänt. Under debriefingen 

upplevdes en trygghet när kolleger som varit med om samma situation eller liknande 

händelser var närvarande och delgav deras upplevelser. Fokusgrupperna betonade att 

debriefingen oftast fungerade väl, men det uttrycktes ett behov av mer debriefing för 

att bearbeta sina upplevelser. Debriefingen som erbjöds är mer en medicinsk 

genomgång av barnet och händelsen. Dock framkom ett behov om att få tala mer om 

sina upplevda känslor och hur man mådde efteråt. Det upplevdes som bristande stöd 

från ledningen om specialistsjuksköterskorna inte fick möjlighet till debriefing eller 

om det hann gå för lång tid. Specialistsjuksköterskorna beskrev stöd i form av 

tillräckliga resurser som betydelsefullt för upplevelsen av den palliativa vården. Det 

fanns en önskan om att få möjligheten att avdela sig helt till den berörda familjen.  
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”Att ledningen sätter in mer personal så att vi kan ägna all tid för just 

denna familjen. Det betyder så oerhört mycket för hela situationen. För 

en själv, hur man mår efteråt och hur nöjd eller missnöjd man kan vara 

med sin insats” (Fokusgrupp 1). 
 

Gemensamt för alla fokusgrupper var beskrivningen av att det inte fanns riktlinjer 

eller PM för palliativ vård. Orsaken ansågs vara att det var svårt att skriva riktlinjer i 

punktform då alla fall och situationer är olika.  

 

”jag vet inte hur man skulle skriva ett PM för det. Det medicinska 

kanske, men inte den här mjukvaran. Omvårdnadsbiten tror jag man 

känner in väldigt mycket, vad som passar och inte” (Fokusgrupp 3).  

 

Däremot beskrevs riktlinjer att följa när barnet avlidit, vilket betonades som ett 

värdefullt stöd så att inget viktigt glömdes bort. Riktlinjerna upplevdes ge trygghet i 

en situation där det kan vara svårt att tänka klart. Några specialistsjuksköterskor 

upplevde att det fanns behov av PM och riktlinjer som berörde den palliativa vården 

för att få stöd om förslag på lindrande omvårdnadsåtgärder, olika kulturers och 

religioners uppfattning om dödsfall samt att erhållen kunskap kunde delges andra 

neonatalavdelningar. 

Upplevelsen av en professionell hållning som berikar 
Mångårig yrkeslivserfarenhet framhölls som en betydande faktor för upplevelsen av 

palliativ vård. Att vårda barn i livets slutskede berörde samtliga 

specialistsjuksköterskor och de beskrev vården som en förmån, ett privilegium. 

Mångårig yrkeserfarenhet 

Specialistsjuksköterskorna beskrev att det var genom erfarenheten de lärde sig att 

hantera upplevelser av vård i livets slutskede. Alla barn och familjer de mött genom 

sina yrkesverksamma år har bidragit till förmågan att hitta strategier och verktyg. Det 

ansågs betydelsefullt att se erfarenheterna och sitt agerande i situationerna som en 

potential. Genom reflektioner växte en styrka fram som underlättade förmågan att 

hantera liknande situationer.   
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något lär man sig med åren, som inte finns i böckerna så man måste gå 

den hårda vägen. Jobba sig igenom och lära sig av sina erfarenheter.” 

(Fokusgrupp 1). 

 

För att klara av att hantera de upplevelser och känslor som den palliativa vården av 

barn för med sig beskrevs att det krävdes strategier och verktyg för att orka. Det 

betonades dock att det inte finns några speciella strategier utan det viktiga var att hitta 

några som passade en personligen. En strategi som flera beskrev som betydelsefull 

var att bibehålla en professionell hållning gentemot barnet och familjen. Att det fanns 

en distans för att inte komma för nära och bli alltför känslomässigt involverad ansågs 

viktigt. För att kunna vara professionell i sitt vårdade betonades också förmågan att 

fokusera på uppgiften och att ha struktur. Samtidigt beskrevs vikten av att inte 

fokusera alltför mycket på uppgiften så att man glömde bort att det var ett barn man 

hade framför sig. 
 

“jag tror att när det gäller att hantera det i det långa loppet genom hela 

arbetslivet så är det viktigt att hitta något sätt som man märker fungerar 

för en själv” (Fokusgrupp 3). 

 

För att klara av att hantera den palliativa vården beskrev specialistsjuksköterskorna 

även flera egenskaper som upplevdes betydelsefulla att besitta. Att vara trygg i sin 

sjuksköterskeroll var viktigt för att kunna stå för vad man tycker och tänker. Att ha 

god självkännedom, veta sina gränser samt våga lita på sig själv och sin förmåga var 

något som också beskrevs som viktigt. För att fortsätta orka vårda dessa barn 

palliativt beskrevs att vara ärlig mot sig själv och sina kollegor samt att kunna vara 

tydlig och våga säga ifrån vad man orkar just för tillfället som betydelsefullt. Tidigare 

erfarenheter av palliativ vård beskrevs stärka de egenskaper som ansågs viktiga. 

 

”alla de här fallen vi varit med om ger erfarenheter och man växer när 

man går igenom tuffa saker” (Fokusgrupp 2). 

Att bli berörd  

Efter den inledande frågan hur det är att vårda barn palliativt på en neonatalavdelning 

svarade en fokusgrupp “vi börjar med tystnad…” (Fokusgrupp 3) vilket upplevdes 
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talande för den känslan som infann sig i rummet när deltagarna berörde den 

känslomässiga upplevelsen. Att vårda barn palliativt berör, vilket märktes på 

berättelserna under intervjuerna. Situationer och fall som ägde rum för flera år sedan 

beskrevs med ingående detaljer så som namn, var barnet låg, vilket rum föräldrarna 

hade och hur man reagerade. Upplevelserna som specialistsjuksköterskorna varit med 

om under åren berörde och satte sina spår i form av minnen. För flera deltagare var ett 

barns bortgång ett av de starkaste och tydligaste minnena som de bar med sig. De 

beskrevs som pärlor som sparats där man minns det fina och det som blev bra, medan 

det svåra i situationen till viss del förträngdes.  
 

”jag har varit här i många år och de barnen jag varit med och vårdat, 

där minns jag alla” (Fokusgrupp 2).  

Ett privilegium 

Alla fokusgrupper beskriver möjligheten av att få vårda barn palliativt som en förmån 

i att komma barnet och familjen nära i en sådan speciell och stor situation som det 

faktiskt är utan att egentligen höra dit. Mötet med barnet och familjen var något som 

upplevdes berika specialistsjuksköterskornas egna liv. Möjligheten att få vara med i 

en familjs sorg upplevdes som en personlig utveckling där de beskrev att de lärde sig 

saker om sig själv. Att uppleva medlidande för andra människor gjorde att 

specialistsjuksköterskorna kände sig mänskliga. När de beskrev den palliativa vården 

som en förmån användes ett annat tonfall som upplevdes spegla en tanke av 

eftertänksamhet och tacksamhet.  

 

”Det kanske låter lite udda men det är ett privilegium att få vara med i en 

sådan här stor stund i en familjs liv. För det är ju något som förändrar 

hela deras liv, som de kommer minnas för alltid” (Fokusgrupp 3).  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva specialistsjuksköterskors upplevelse av att vårda 

barn i livets slutskede på en neonatalavdelning. Fem huvudkategorier framträdde i 

analysprocessen: Upplevelsen av att vårda på familjens villkor, upplevelsen av 
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svårigheter i vården, upplevelsen av trygghet och tröst i vården, upplevelse av stöd 

samt upplevelsen av en professionell hållning som berikar. I resultatet framkom att 

specialistsjuksköterskorna ville ge en god omvårdnad till barnet och familjen på deras 

villkor. Resultatet visade att det fanns situationer och omständigheter i vården som 

upplevdes svåra men också sådana som bidrog till en ökad trygghet. För att kunna ge 

en god vård beskrevs stöd av kollegor och ledning som betydelsefullt. Den mångåriga 

yrkeserfarenheten beskrevs som en betydande faktor för hur sjuksköterskorna 

upplevde och hanterade den palliativa vården. Resultatet visade också att 

sjuksköterskorna tillät sig att beröras och beskrev den palliativa vården som ett 

privilegium.  

 

I studien framkom vad som upplevdes som viktigt att göra för familjen när barn 

vårdades i livets slutskede på en neonatalavdelning. Det beskrevs en vilja att göra 

vårdtiden fin och värdig för barnet och familjen. För att göra vården så bra som 

möjligt för familjen upplevdes lyhördhet inför familjens behov och deras önskningar 

som viktigt. Det påtalades särskilt en lyhördhet inför olika religioners syn på döden 

vilket även Pearson (2013) beskriver. Specialistsjuksköterskorna upplevde att 

närheten till barnet och familjen gjorde att de fick en tydligare överblick av behoven. 

Den närheten gör att sjuksköterskan i ett tidigt skede kan uppmärksamma behov som 

familjen har. Ofta har sjuksköterskan tidigt en uppfattning om effekt av behandling 

eller om patienten inte svarar på behandling (McMillen 2008). Att uppmuntra och få 

hela familjen delaktig upplevdes som en viktig del i den palliativa vården. Delaktighet 

beskrivs i flera studier som betydelsefull (Yam 2001, Epstein 2008).  

Specialistsjuksköterskorna betonade betydelsen av att hjälpa familjen att skapa 

minnen. Epstein (2008) styrker detta och beskriver möjligheten att hjälpa familjen att 

skapa minnen som ett av de tillfällen där sjuksköterskan upplever sig ha kontroll och 

kunna göra något för familjen. I resultatet framkom att några specialistsjuksköterskor 

upplevt en rädsla att säga eller göra något som skulle uppfattas som fel av familjen. 

Några uttryckte en rädsla att ses som den som förstörde och att det skulle ge familjen 

ett dåligt minne att bära med sig. Den känslan bekräftas av Pearson (2013) som även 

beskriver en oro av att inte veta hur man ska uttrycka sig när det är känslomässigt 

svårt samt en rädsla av att inte kunna ge det stöd som familjen förväntar sig. Rädslan 

som beskrivs kan tänkas bero på att den palliativa vården är så definitiv. Då det inte 
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finns möjlighet till en andra chans kan sjuksköterskan känna ett starkt behov av att 

“göra rätt” direkt och en rädsla kan därför infinna sig. 

Specialistsjuksköterskornas beskrev upplevelsen av att vårda på familjens villkor, det 

kan liknas vid ett familjecentrerat förhållningssätt. Deras berättelser upplevdes 

genomsyra en vilja att se familjen som en helhet. Familjecentrerad vård inom 

neonatalvård innebär att inte bara se det nyfödda barnet utan fokus läggs på hela 

familjen och det sammanhang som de befinner sig i. Syftet med familjecentrerad vård 

är att familjen ska vara delaktig och kommunikationen öppen och ärlig. Vården ska 

anpassas efter familjens struktur, värderingar, kultur och traditioner (Gooding et al. 

2011). Genom att ha familjen i fokus och uppmuntra hela familjens delaktighet samt 

vara medveten om sin roll som sjuksköterska kan förutsättningar för en god palliativ 

vård skapas. Det ger möjlighet att leda familjen på deras villkor genom den svåra 

upplevelsen. 

Under fokusgruppsintervjuerna framkom situationer och omständigheter som 

påverkade specialistsjuksköterskans upplevelse av palliativ vård. Svårigheter som 

framkom var själva övergången, när vården byter fokus från kurativ till palliativ vård. 

Det bekräftas av Yam et al. (2001) som beskriver övergången som en djup känsla av 

sorg och hjälplöshet. I vår studie framkom att en alltför nära relation med familjen 

kan göra att vården upplevs svårare. Specialistsjuksköterskorna beskrev det som en 

större känslomässig påfrestning när vården pågått en längre tid och när bindningen till 

barnet och familjen blev stark, vilket bekräftas av (Pearson 2013). Det kan tolkas som 

en svårighet att hitta ett förhållningssätt som resulterar i en lagom nära relation.  

Situationer som specialistsjuksköterskorna beskrev gav tröst var att kunna lindra och 

göra skillnad. Detta styrks av Epstein (2010) som beskriver att om sjuksköterskan kan 

lindra och göra skillnad upplevs det betydelsefullt i två bemärkelser. Både genom att 

kunna ge lindrande omvårdnad till barnet men också att föräldrarna påverkades 

positivt eftersom de inte behöver se sitt barn lida. När ett barns ångest inte kan lindras 

upplevs det påfrestande för sjuksköterskan och en känsla av frustration och moralisk 

stress infinner sig.  

Berättelserna som framkommer i fokusgrupperna tyder på att det är känslomässigt 

påfrestande att vårda barn i livets slutskede. För att kunna hantera denna påfrestning 

beskrevs olika strategier som specialistsjuksköterskorna använder för att bemästra 
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situationen. Brattberg (2008 s. 41-42) beskriver copingstrategier som de åtgärder en 

person vidtar för att hantera svåra situationer. Strategierna menar till att förändra 

situationen, uppfattningen om situationen eller kontrollera stressande känslor. Det 

finns olika typer av copingstrategier där den problemfokuserade coping är 

uppgiftsorienterad och aktiv. Känslofokuserad coping innebär att ta hand om de egna 

känslorna genom att till exempel acceptera och omvärdera situationen. 

 

Stöd av kollegor genom samtal eller i vården var något som framkom som 

betydelsefullt. Stödet beskrevs genom att dela erfarenhet, kunskap och upplevelser 

samt att ta hand om varandra och visa omtanke, vilket bekräftas i flera andra studier 

(Cook et al. 2012, Johansson & Lindahl 2012, Kain 2013). En anledning till att det 

kollegiala stödet upplevdes viktigt var att kollegorna hade en djupare förståelse för de 

upplevda känslorna än vad familj och vänner hade. Cook et al. (2012) och Kain 

(2013) styrker att det kollegiala stödet är viktigt då vänner och familj inte förstår 

upplevelsen lika bra som kollegorna. En annan form av stöd som beskrevs i vår studie 

var debriefing som specialistsjuksköterskorna bekräftade som en viktig del för att 

hantera upplevelserna som uppkommer vid vård i livets slutskede. Det beskrevs dock 

en önskan att debriefingen borde beröra den känslomässiga upplevelsen mer. 

Debriefing och betydelsen av den beskrivs även i andra studier (Kain 2013, Pearson 

2013). Pearson (2013) beskriver att en sjuksköterska inte är mer än människa med 

känslor som kräver reflektion och vägledning, för att underlätta hanteringen av sina 

upplevda känslor av att ta hand om människor i livets slutskede. Att söka stöd hos 

kollegor och genom debriefing är en aktiv och problemfokuserad copingstrategi för 

att hantera situationen och upplevelsen på bästa möjliga sätt. Även Yim Wah et al. 

(2013) beskriver att söka stöd hos sina kollegor som en copingstrategi som används 

av sjuksköterskorna.  

 

Yrkeserfarenheten betonades som en betydelsefull faktor och som en potential där 

kunskap om hur situationen hanterades erhölls. Denna kunskap resulterade i en styrka 

att möta och vårda barn i livets slutskede. Både McMillen (2008) och Pearson (2013) 

beskriver att tidigare erfarenhet ger trygghet och fungerar som stöd i nya möten av 

vård i livets slutskede. Cook et al. (2012) redogör för olika omgivningsfaktorer som 

påverkar hur sjuksköterskor hanterar att vårda barn palliativt. Den faktorn som är 

mest betydelsefull är yrkeserfarenheten som har en direkt effekt på sjuksköterskans 
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förmåga att hantera och sätta gränser. Vilket också stärks av Brattberg (2008 s. 39) 

som menar att tidigare erfarenheter av en liknande händelse är en resurs i 

copingprocessen. I bakgrunden beskrivs utbildning som associerat till högre upplevd 

trygghet och säkerhet i att arbeta med döende barn och dess familj (Feudtner et al. 

2007, Dickens 2009). Utbildning var något som inte belystes i resultatet. En anledning 

till detta tror vi berodde på specialistsjuksköterskornas gedigna yrkeserfarenhet inom 

området och dess beskrivna betydelse för att hantera den palliativa vården.  

 

I resultatet framkom även flera olika strategier som vuxit fram genom 

yrkeserfarenheten. I en strävan att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt 

försökte specialistsjuksköterskorna undvika att komma för känslomässigt nära genom 

att bibehålla en distans gentemot barnet och familjen. Denna typ av känslomässig 

avskärmning och distansering verkar vara ett vanligt fenomen inom den palliativa 

vården av både barn och vuxna (Cook et al. 2012, Johansson & Lindahl 2012, Kain 

2013, Yim Wah et al. 2013). Yam et al. (2001) beskriver att sjuksköterskor 

distanserar sig känslomässigt för att minska sitt eget lidande. Vilket uppnås genom att 

koncentrera sig på den fysiska vården och uppgiften. Även i vår studie påpekades att 

ha struktur och fokusera på uppgiften som betydelsefullt. Dock betonades det att 

barnet var det viktiga och att specialistsjuksköterskorna inte blev för distanserade och 

därmed ”glömde bort” barnet. Detta kan beskrivas som en känslofokuserad coping där 

specialistsjuksköterskorna använder sig av avskärmning och ett strukturerat fokus på 

uppgiften för att klara av att vårda professionellt. Att ha en god självkännedom, veta 

sina gränser och vara ärlig mot sig själv är en inre resurs i copingprocessen som 

påverkar förmågan att hantera svårigheter. Johnsson och Lindahl (2012) styrker att 

kunskap om sig själv som person, god självkännedom och även kunskap om andras är 

viktigt i den palliativa vården.  

 

Att vårda barn palliativt är något som beskrevs beröra specialistsjuksköterskorna och 

som berikade deras liv. Minnen av barnen de vårdat sparades och de uttryckte att de 

valde att minnas det fina i händelsen. I en studie där sjuksköterskors upplevelse av att 

hantera barns dödsfall diskuterades beskrivs minnen som något de bar med sig. De 

beskrivs att man försöker forma och upprätthålla positiva minnen av barnet, vilket 

hjälper sjuksköterskorna att hantera situationen (Cook et al. 2012). I Gerow et al. 

(2010) beskrivs sjuksköterskornas relation till patienten och familjen som en relation 
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där sjuksköterskan inte bara ger av sig själv utan även får något tillbaka vilket gör det 

till en ömsesidig upplevelse. Sjuksköterskorna upplever att de får något av värde som 

inte är konkret eller möjligt att “ta på”. Det beskrivs också en tillfredsställelse i att se 

det positiva av att få delta i en sådan meningsfull situation.  

 

Specialistsjuksköterskorna beskrev det som ett privilegium att vårda barn i livets 

slutskede. Det upplevdes som en personlig utveckling och de uppvisade en känsla av 

tacksamhet inför detta. Epstein (2008) beskriver sjuksköterskornas berättelser som ett 

privilegium att vara med barnet och familjen. Att personligen få uppleva ett så djupt 

ögonblick och att få möjlighet att göra skillnad genom milda och vårdande 

omvårdnadsåtgärder upplevs som tillfredsställande. I andra studier som belyser 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda människor i livets slutskede framkommer 

också att det är en privilegierad uppgift. Att kunna ge patienten och familjen ett bra 

avslut skapar en känsla av mening och tacksamhet hos sjuksköterskorna. Känslan av 

tacksamhet fungerar som en inre belöning. Inställningen av att kunna känna sig 

privilegierad påverkar hur sjuksköterskorna i sin tur vårdar patienten (Ablett & Jones 

2007, Johansson & Lindahl 2012).  

 

Vi förvånades av att det i alla fokusgrupper framkom att specialistsjuksköterskorna 

upplevde det som en förmån och att de fick så mycket positivt tillbaka av att vårda 

barn i livets slutskede. Möjligheten att kunna uppleva det som ett privilegium kan ses 

som en stärkande inställning hos specialistsjuksköterskorna. Det framkom att 

sjuksköterskorna gav av sig själva samtidigt som de fick något tillbaka vilket kan ses 

som den ömsesidiga processen som Jean Watson beskriver i sin teori om mänsklig 

omsorg. Watsons teori beskriver omvårdnaden och omsorgen som en ömsesidig 

process där sjuksköterskan inte bara gör något för patienten, utan det sker något i 

relationen som påverkar båda parter. Mötet med patienten påverkar alltså 

sjuksköterskan genom att nya erfarenheter erfars som bidrar till ökad yrkesmässig 

kompetens men också som person. Watson beskriver även transpersonella 

omsorgsrelationer, som en relation där vi gör något för och är tillsammans med en 

annan människa. I denna relation bidrar de inblandade personerna till varandras 

livshistoria och förståelse av sig själva (Wiklund Gustin & Lindwall 2012 s. 265, 269-

270). Yrkeserfarenheten betydelse som framkom i vår studie, stärks av Watsons teori 

om mänsklig omsorg. 
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Watson betonar också sjuksköterskans förmåga till egenvård som grundläggande för 

att kunna visa medlidande, medkänsla och vara engagerad i vårdande relationer 

(Wiklund Gustin & Lindwall 2012 s. 265, 269-270). Specialistsjuksköterskorna 

beskrev en förmåga till egenvård genom en medvetenhet att de behövde stöd och 

strategier för att klara av att hantera de upplevelser som den palliativa vården innebär. 

Förmågan att ta hand om sig själv är betydelsefull för att kunna ge åt andra och är en 

förutsättning för en ge en god vård.   

Begränsningar 

Studiens urval genererade variationer hos deltagarna vilket ansågs säkerställa att så 

många aspekter som möjligt av specialistsjuksköterskors upplevelse berördes. Dock 

var det bara kvinnliga deltagare i studien och det går inte att utesluta att resultatet 

kunde varit annorlunda om män deltagit. Att en deltagare enbart var grundutbildad 

anser vi inte hade någon betydelse för resultatet då hon hade en gedigen 

yrkeserfarenhet. I resultatet beskrevs yrkeserfarenheten som en betydelsefull faktor 

medan deltagarnas formella utbildning inte berördes under fokusgruppsintervjuerna. 

Utbildning är viktig men en anledning till att det inte berördes kan ha varit att det var 

längesedan flera av sjuksköterskorna gick sin specialistutbildning. En annan aspekt är 

att neonatalvården ständigt utvecklas där personalen har en medvetenhet om vikten av 

att implementera ny kunskap.  

 

Trots medvetenhet om vår förförståelse kan den ha påverkat analysprocessen och 

slutligen resultatet. Risken med förförståelse är att den kan hindra deltagarens 

perspektiv att framträda (Dahlberg et al. 2003 s. 26-27). För att stärka att resultatet 

inte färgats av vår förförståelse användes citat i resultatredovisningen. Det innehåll i 

intervjuerna som var konfidentiellt, om deltagaren, kollegor samt barn och familj, 

togs inte med i resultatet med respekt för de berörda. Exkluderingen av materialet 

innebar en begränsning för studien. Vi anser att resultatet kan vara överförbart på 

specialistsjuksköterskor med samma eller liknande karaktäristiska drag som i studien 

och som arbetar på neonatalavdelningar i Sverige, där arbetssättet är liknande. Studien 

har ett värde eftersom en förståelse för andras upplevelse av palliativ vård kan vara 

positiv för den egna upplevelsen samtidigt som det finns viss igenkänningsfaktor i det 
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som sägs. Syftet med fokusgruppsintervjuer är inte att dra generella slutsatser men 

studien upplevs ha gett en djupare förståelse för området (Wibeck 2010 s. 147).  

 

En begränsning med fokusgrupper är att deltagarna kan känna sig obekväma med att 

uttrycka sin åsikt i grupp. Att då använda sig av deltagare från samma arbetsplats 

under fokusgruppsintervjuerna och som känner varandra motverkar det. Deltagarna 

vågar istället säga vad de tycker och tänker och möjligheten till upplevd 

trygghetskänsla optimeras (Wibeck 2010 s. 65, Polit & Beck 2012 s. 538). Det ansågs 

därför som en fördel att deltagarna kände varandra då de upplevdes trygga i varandras 

sällskap och i att delge sina upplevelser av ett känsligt ämne. Vid två av 

fokusgruppsintervjuerna var deltagarna och författarna till studien kollegor. Det fanns 

en medvetenhet om att den yrkesrelaterade relationen skulle kunde vara en 

begränsning i studien då deltagarna eventuellt inte vågade delge sina innersta känslor. 

Att de berörda kände varandra sedan tidigare upplevdes dock påverkat studien positivt 

genom att deltagarna med en stor öppenhet delgav sina erfarenheter och upplevelse 

inom området vilket gav ett innehållsrikt material. 
 

En svårighet som upplevdes under analysen var att bringa ordning i materialet vilket 

kan berott på valet av datainsamlingsmetod. Då en halvstrukturerad 

fokusgruppsintervju eftersträvar en fri diskussion med låg inblandning av moderator 

för att uppnå många aspekter inom området finns risk för stora och något 

ostrukturerade intervjuer. Vilket är en av nackdelarna bakom fokusgrupper som kan 

leda till en försvårad analysprocess (Wibeck 2010 s. 58). Fördelen med valet av 

metod ansågs dock överväga nackdelen då materialet som genererades upplevdes 

innehållsrikt, givande och ansågs lämplig för att svara på syftet då flera aspekter 

kunde erhållas på kort tid. Dessutom gjorde valet av fokusgrupper att deltagarna 

reagerade på vad de andra sa, vilket därmed gav djupare åsikter (Polit & Beck 2012 s. 

538). En annan aspekt som kan begränsat studien var att vi inte hade någon tidigare 

erfarenhet av att genomföra fokusgruppintervjuer. För att motverka detta valdes att 

använda en intervjuguide som stöd samt samma moderator vid samtliga intervjuer, 

vilket ökade studiens tillförlitlighet (Wibeck 2010 s. 88).  
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KONKLUSION 
Det framkom i resultatet att det är svårt och krävande att vårda barn i livets slutskede 

på en neonatalavdelning. Sjuksköterskor har en betydande roll i den palliativa vården 

för att kunna ge barnet en god lindrande omvårdnad och familjen en betydelsefull tid 

att minnas. Genom att se familjen som en helhet och bemöta den med lyhördhet och 

respekt kan förutsättningar för en god palliativ vård uppnås. Trots att vården är 

känslomässigt påfrestande kan sjuksköterskor genom mångårig yrkeserfarenhet och 

stöd av kollegor samt debriefing uppleva vården som en förmån, ett privilegium.  

 

Erfarna sjuksköterskor har en viktig roll i att hjälpa sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet genom den palliativa vården genom att delge kunskap och vara ett stöd. 

Sjuksköterskan har ett dock ett egenansvar i att utmana det som upplevs begränsande i 

vården för att uppnå en högre personlig kompetens och en ökad förmåga att hantera 

upplevelserna av den palliativa vården. Därigenom kan en bättre vård erbjudas till 

barnet och familjen. Arbetsgivaren har ett betydande ansvar genom att erbjuda stöd i 

form av debriefing som inte enbart rör den medicinska delen utan också lägger fokus 

på den känslomässiga upplevelsen. 

 

Vår studie bidrar med kunskap om den palliativa vården genom en djupare förståelse 

för specialistsjuksköterskors upplevelse samt möjligheten att se den som ett 

privilegium. Vi önskar i framtiden se djupare forskning angående stödets betydelse 

för specialistsjuksköterskors upplevelse av den palliativa vården på 

neonatalavdelningar.  

 

TILLKÄNNAGIVANDE 
Vi vill rikta ett stort tack till alla sjuksköterskor som bidragit med innehållsrika och 

fina berättelser som gjort studien möjlig. 
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Bilaga 1. 
Brev till verksamhetschef                                                         
 
Under specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för 
barn och ungdom vid Umeås Universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. Vi, 
Marie Agermark och Malin Martinsson har tänkt genomföra vår magisteruppsats med 
syftet att undersöka barnsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i livets slutskede 
på en neonatalavdelning.  
 
Vi söker barnsjuksköterskor som arbetat minst 2 år på en neonatalavdelning och som 
har erfarenhet av att vårda barn i livets slutskede. De som tackar ja till att medverka 
kommer att bli intervjuad i en fokusgruppsintervju. Frågor som kommer ställas under 
intervjun handlar om deltagarnas upplevelser om att vårda barn i livets slutskede. 
Samtalet kommer att spelas in och de inspelade samtalen kommer sedan omformas till 
text och sedan analyseras. Intervjuerna kommer genomföras på informanternas 
arbetsplats innan, under eller efter arbetstid beroende på hur verksamheten ser ut. Vi 
vill genom vår undersökning få en bättre förståelse och en fördjupad kunskap om hur 
barnsjuksköterskor upplever att vårda barn i livets slutskede. Handledare för detta 
arbete är docent Astrid Nystedt, Institutionen för omvårdnad Umeå Universitet.  
 
Det inspelade materialet kommer att behandlas på sådant sätt att obehöriga ej kommer 
att ha tillgång till det. Vidare kommer materialet bli avidentifierat vilket innebär att 
den analyserade texten inte skall kunna kopplas till en enskild individ. Deltagandet i 
studien är frivilligt och kan avbrytas av deltagande i studien när som helst under 
studiens gång utan att meddela varför. 
 
 
Vi ber om tillstånd att genomföra studien genom svar till nedanstående e-postadress.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Agermark, leg. sjuksköterska Malin Martinsson, leg. sjuksköterska 
Tel: X      Tel: X 
Mail: maag0037@student.umu.se Mail: mama0368@student.umu.se 
 
Handledare: 
Astrid Nystedt, leg. barnmorska och docent, Umeå Universitet 
 



	  

	  

Bilaga 2.                                                                                                    
Förfrågan om medverkande i intervjustudie 
 
Vi vänder oss till dig som är barnsjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med barn i 
livets slutskede på en neonatalavdelning och som vill delta i en intervjustudie. Vi Marie 
Agermark och Malin Martinsson studerar på specialistutbildning för barnsjuksköterskors 
vid Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. Handledare för detta arbete är docent 
Astrid Nystedt, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet.  
 
Vi vill undersöka barnsjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i livets slutskede på en 
neonatalavdelning för att få en ökad förståelse för detta område. 
 
Intervjuerna kommer att ske i fokusgrupper med cirka 4-6 deltagare per grupp. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band under cirka en till en och en halv timme och 
ske vid ett tillfälle. Vi kommer båda två att delta vid intervjuerna, som kommer att ske på 
din arbetsplats. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att ange orsak. Ditt svar på intervjufrågorna kommer att behandlas 
konfidentiellt och i den färdiga uppsatsen kan direktcitat från intervjun komma att 
användas. Citaten kommer att avpersonifieras vilket innebär att inga namn eller andra 
persondata kommer att framgå. Endast vi och vår handledare tar del av intervjumaterialet, 
som kommer att förstöras efter studiens slut. Den färdiga studien kommer att presenteras 
som en magisteruppsats vid Umeå Universitet Institutionen för Omvårdnad.  
 
 
Om du vill medverka kan du kontakta oss via telefon eller mail. Vi kommer då att komma 
överens om tid och plats för intervjun. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att 
höra av dig.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Marie Agermark, leg. sjuksköterska  Malin Martinsson, leg. sjuksköterska 
Tel: X      Tel: X 
Mail: maag0037@student.umu.se  Mail: mama0368@student.umu.se 
 
Handledare: 
Astrid Nystedt, leg. barnmorska och docent 
Umeå Universitet 
 
 
 



	  

	  

Bilaga 3. 
 

Intervjuguide: Palliativ vård på en neonatalavdelning 

Tema 1: Begreppet palliativ vård 

Syfte: Klargöra deltagarnas tankar kring vad palliativ vård innebär 
 

Klargörande frågor: 
• Vad tänker ni på när ni hör palliativ vård? 
• När anser ni att den palliativa vården startar? 

 

Tema 2: Upplevelser 

Syfte: Fånga deltagarnas upplevelse 
 

Klargörande frågor: 
• Berätta om hur ni ser på att vårda barn i livets slutskede på avdelningen 

 

Tema 3: Faktorer som påverkar 

Syfte: Klargöra olika faktorer som påverkar den palliativa vården positivt som negativt 
 

Klargörande frågor: 
• Vilka faktorer påverkar den palliativa vården? 

- och i så fall, hur?  
 

Tema 4: Riktlinjer 

Syfte: Ta reda på deltagarnas upplevelse kring saknad av riktlinjer 

Klargörande frågor: 
• Hur ser ni på att det inte finns några riktlinjer inom neonatal palliativ vård 

 


