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Abstrakt   

Bakgrund. Vård av döende barn kan vara psykiskt påfrestande för många sjuksköterskor som 

arbetar på neonatala intensivvårdsavdelningar. Internationella studier visar på att de främsta 

faktorerna är; brist på utbildning inom neonatal palliativ vård och brist på kommunikation. Syfte. 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan sjuksköterskors attityder till att vårda döende 

barn på en neonatal intensivvårdsavdelning och arbetslivserfarenhet samt utbildningsnivå. Metod: 

Studien genomfördes med en webbaserad enkät på de neonatala intensivvårdsavdelningarna vid 

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien inkluderade 

72 sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda minst ett döende barn. Studien är en empirisk 

kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design. Resultat. Alla sjuksköterskor med kort 

arbetslivserfarenhet ansåg att det var psykiskt påfrestande att vårda döende barn jämfört med 61% 

av de med lång erfarenhet. Mer än hälften (59%) av de utan vidareutbildning jämfört med de med 

vidareutbildning (16%) ville  undvika situationer där de behövde vårda döende barn. Av alla 

deltagarna önskade 85% mer utbildning än vad de fick i nuläget om vård av döende barn. 

Konklusion. Brist på vidareutbildning, kort arbetslivserfarenhet och hög tjänstgöringsgrad i 

konkret omvårdnadsarbete ökar risken för negativa attityder och uppfattningar bland sjuksköterskor 

i vården av döende barn.  

 

Nyckelord: Palliativ vård, Neonatal palliativ vård, Neonatal intensivvård, Döende barn, 

Sjuksköterskors uppfattningar, Utbildning, Arbetslivserfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background. It can be a challenge for nurses to care for dying children in a neonatal intensive care 

unit. International studies show that the main factors are; lack of training in neonatal palliative care 

and lack of communication within the health care team. Objectives. The aim of this study was to 

describe the correlation between nurses' attitudes of caring for dying children in a neonatal intensive 

care unit and work experience and level of education. Method. The study was conducted using a 

web-based survey in the neonatal intensive care units at Norrland University Hospital in Umeå and 

Uppsala University Hospital. The study included 72 nurses with experience of caring for at least 

one dying child. The study is an empirical quantitative cross-sectional study with descriptive 

design. Results. All nurses with short work experience felt that it was psychologically stressful to 

care for dying children , compared with 61 % of those with long work experience. More than half 

(59%) of those without further education compared to those with further education ( 16%) wanted 

to avoid situations where they have to care for dying children. Of all the participants 85% wanted 

more education about caring for dying children. Conclusion. Lack of education, brief work 

experience and a high degree of service in the real nursing work increases the risk of negative 

attitudes and perception in the care of dying children among nurses.  

 

Key Words: Palliative Care, Neonatal Palliative Care, Neonatal Intensive Care, Dying Children, 

Nurses' perceptions, Education, Work experience. 
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Introduktion  

I Sverige föds omkring 112000 barn varje år. De flesta barn är fullgångna och friska men ett barn av 

tio behöver den första tiden vård på en neonatalavdelning, med eller utan specialisering på 

intensivvård 1, 2. Den vård som ges idag på neonatalavdelningar är avancerad och det har skett 

många tekniska framsteg de senaste åren för vården av för tidigt födda och spädbarn med 

livshotande sjukdomar 3 4. Ett mindre antal barn är dock alltför sjuka eller har för svåra 

missbildningar för att överleva och kommer oundvikligen att dö. För dessa barn övergår den 

kurativa vården till palliativ vård. Varje år dör ungefär 160 barn på landets neonatalavdelningar 1. 

Vanliga orsaker till att barn på en neonatalavdelning avlider är extrem prematuritet (barn födda 

innan graviditetsvecka 28), medfödda svåra missbildningar, sepsis och asfyxi 3 4 5. Ungefär 10% av 

barnen som dör har sepsis eller asfyxi 4.  

World Health Organisation (WHO) definierar palliativ vård för barn som en aktiv helhetsvård av 

barnets kropp, sinne och själ och involverar också stöd till familjen. Den palliativa vården påbörjas 

när diagnosen fastställs och fortsätter oavsett om barnet får behandling riktad mot sjukdomen. 

Sjukvårdspersonal måste värdera och lindra ett barns fysiska, psykiska och sociala smärta. Enligt 

WHO ska den palliativa vården inkludera familjen och använda sig av tillgängliga samhällsresurser 

6. Målet för neonatal palliativ vård är att erbjuda bästa möjliga livskvalité för den döende patienten 

och anhöriga utan att bota patientens sjukdom. Neonatal palliativ vård innebär att respektera det 

oundvikliga med dödens gång utan att förkorta patientens liv 7.  

Övergången från kurativ till palliativ vård är en stor utmaning att hantera för både vårdgivare och 

familj. Ett stort behov av god holistisk vård återstår när hoppet om tillfrisknande eller bot 

försvinner. Det är viktigt att den palliativa vården upplevs som positiv av föräldrarna då 

upplevelsen är någonting som de kommer att bära med sig resten av sina liv 8. Sjuksköterskan är en 

viktig person i vårdteamet när det gäller att ge stöd till familjer med barn som ligger inför döden 7. 

Sjuksköterskan ska vara närvarande, engagerad och en tydlig vägledare i den svåra stunden. Goda 

relationer mellan sjuksköterska, patient och anhöriga samt att sjuksköterskan finns i patientens och 

de anhörigas omedelbara närhet är också av stor vikt. Detta för att den psykosociala vårdmiljön 

skall upplevas som god för alla parter 9. För många sjuksköterskor känns det svårt att samtala om 

döden 7 10. Sjuksköterskor har olika strategier att bemöta anhörigas behov av stöd och undviker ofta 

att diskutera palliativ vård med anhöriga 11. Sjuksköterskor upplever det utmanande att informera 

föräldrar om palliativ vård och därmed ge besked om att deras barn snart kommer att dö. Liten 

erfarenhet av att diskutera palliativ vård med föräldrar är en bidragande del till att det upplevs som 
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svårt 7. Rädsla för missuppfattningar och att ge föräldrarna falska förhoppningar är en annan 

bidragande orsak 11. Det kan upplevas stressande och psykiskt påfrestande att avsluta kurativ vård, 

att informera om dåliga prognoser samt att stötta föräldrar i sitt beslut av palliativ vård 10. 

Sjuksköterskan har ofta en begränsad tid att avsätta för omsorg av föräldrarna till det sjuka barnet 

12. Otillräcklig bemanning på avdelningar för att möta behoven hos döende barn och deras familjer 

på är inte heller ovanligt 7. Konflikter kan uppstå om vårdteamet stöter på hinder, som exempelvis 

diagnoser där behandling är oklart, språkliga hinder gentemot föräldrarna och föräldrar som inte är 

känslomässigt redo för diskussion kring palliativ vård av sitt sjuka barn 13. Att stärka sin roll som 

sjuksköterska i kommunikationen med föräldrarna till döende barn samt att utarbeta standardiserade 

riktlinjer för palliativ vård är önskvärt. Detta för att säkerställa kvalitén på vården och för att 

undvika oklarheter 12, 14. 

Internationella studier påvisar brister i utbildningen inom palliativ vård, både för sjuksköterskor och 

läkare 5 7 10 12, 15. En stor del sjuksköterskor genomgår aldrig någon palliativ utbildning 12 16. 

Forskning visar att utbildning, stöd från erfarna sjuksköterskor och fortlöpande information inom 

palliativ vård är faktorer som främjar sjuksköterskans roll i den palliativa vården kring ett döende 

barn 8 12, 15. Sjuksköterskor som delger varandra erfarenheter, stöd och kunskap upplever en minskad 

psykisk påfrestning vid vård av döende barn 17. Sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet erfar 

svårigheter att diskutera vård i livets slutskede med föräldrar och att svara på deras frågor. De 

upplever att situationen kring ett döende barn ofta är komplex och att dom saknar erfarenhet vid nya 

situationer. De känner sig osäkra på att tyda kliniska tecken på döden. Oerfarna sjuksköterskor 

upplever dåligt självförtroende och önskar mer kunskap inom vård av döende barn samt eftervård 

när barn har dött 18. 

Utvecklingen från novis till expert sker främst genom den erfarenhet sjuksköterskan skaffar sig 

genom att vara verksam inom ett verksamhetsfält en längre tid. Arbetslivserfarenhet är en process 

som inte enbart syftar på antal år inom yrket. Tidigare teorier och föreställningar förfinas i 

praktiken och adderar nya nyanser till teorin. Endast erfarenhet leder dock inte automatiskt till 

inlärning och ökad kunskap. Personliga inlärningsstilar, personligt intresse och hinder i den 

organisation som sjuksköterskan befinner sig i leder till olika möjligheter att utvecklas till expert. 

För att expertkunnande ska uppstå och sjuksköterskan som novis ska kunna utvecklas i olika steg 

till expert måste teoretisk kunskap och erfarenhet kombineras med reflektiv förmåga. Det är därför 

av största vikt att möjliggöra gemensamma sammankomster/ nätverksbildningar för sjuksköterskor 

så att de kan bearbeta och vidga egna erfarenheter 19  
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Problemformulering 

Det finns enligt forskningen flera orsaker till att palliativ vård för barn på en neonatalavdelning inte 

upplevs som optimal ur ett sjuksköterskeperspektiv. Framförallt är det brist på utbildning inom 

neonatal palliativ vård 5 7, 10 12, 15 och förekomst av psykisk påfrestning bland sjuksköterskor som 

arbetar på neonatala intensivvårdsavdelningar 10, 14, 15 Endast ett fåtal svenska studier påträffades vid 

sökning av artiklar som berör neonatal palliativ vård. Dessa berörde mestadels praktiska uppgifter i 

den neonatala vården av döende barn och bemötande av föräldrar 20, 21. Författarna har inte hittat 

några svenska studier som granskar hur arbetslivserfarenhet och utbildning påverkar hur vården av 

döende barn upplevs ur ett sjuksköterskeperspektiv. Detta lade grunden för denna magisteruppsats.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva samband mellan sjuksköterskors attityder till att vårda döende 

barn på en neonatal intensivvårdsavdelning och arbetslivserfarenhet samt utbildningsnivå. 

Metod 

Design 

Studien ämnade att undersöka eventuella existerande samband mellan arbetslivserfarenhet, 

utbildning och sjuksköterskors attityder och uppfattningar i vården av döende barn på två neonatala 

intensivvårdsavdelningar. En empirisk kvantitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design valdes för 

att besvara det valda syftet. En utgångspunkt i kvantitativa studier är att undersöka om det finns 

samband mellan olika saker/variabler 22.  

Rapporten är utformad enligt Authors Guidelines från den vetenskapliga tidskriften Pediatrics.  

Urval 

Studien genomfördes på de neonatala intensivvårdsavdelningarna vid Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå (NUS) och Akademiska sjukhuset, Uppsala (UAS). Avdelningen på 

NUS har 18 vårdplatser och avdelningen på UAS har 22 vårdplatser, båda avdelningarna vårdar ca 

400 barn per år. På NUS arbetar 61 sjuksköterskor och på UAS 65 sjuksköterskor 23, 24. Information 

om studien gavs till båda avdelningscheferna. Ylva Thernström Blomqvist, avdelningschef på 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F, Uppsala Akademiska sjukhuset, fick information per 

mail den 141208. Claes Holmlund, avdelningschef på Neonatalavdelningen Barn 4, Norrlands 

Universitetssjukhus, Umeå, fick information muntligt och skriftligt den 141206. 
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Inkluderingskriterier: utbildad sjuksköterska med eller utan vidareutbildning, erfarenhet av vård av 

döende barn vid minst ett tillfälle. Exkluderingskriterier: övrig vårdpersonal som inte är 

sjuksköterska, sjuksköterska utan erfarenhet av vård av döende barn. Enkäter som inte var komplett 

ifyllda exkluderades från resultatsammanställningen. Studien inkluderade 45 personer från NUS. 

Sju exkluderades eftersom personerna inte hade vårdat döende barn. Från UAS inkluderades 28 

sjuksköterskor, varav 1 bortfall uppkom eftersom enkäten var ofullständigt slutförd. För att öka 

svarsfrekvensen förlängdes svarstiden för enkäten och två skriftliga påminnelser skickades. Efter 

dessa åtgärder inkom ytterligare 7 enkätsvar. I studien ingick totalt 72 (57%) sjuksköterskor. 

Enkät 

Datainsamling skedde med hjälp av en egen framarbetad enkät, inspirerad av författarnas egna 

erfarenheter och av det validerade instrumentet ”The Neonatal Palliativ Care Attitude Scale” 

(NiPCAS). NiPCAS har utarbetats av Dr Kain för att studera neonatalsjuksköterskors attityder och 

inställningar till palliativ vård 25, 26. NiPCAS finns inte översatt till svenska och har inte använts 

inom svensk forskning men är väl använd inom internationell forskning. Från NiPCAS har 15 av 40 

frågor använts, till viss del i modifierad form, vilket även inkluderat de 7 bakgrundsfrågorna. 

Resterande frågor i enkäten är framarbetade av författarna själva för att passa studiens syfte. 

Fortlöpande korrigeringar av enkäten har skett i samråd med handledare. Enkäten var webbaserad 

och utformades på webbenkater.com. Enkäten bestod av inledande frågor om deltagarnas 

demografiska profil, såsom ålder, kön, antal år som legitimerad sjuksköterska och inom neonatal 

intensivvård, vidareutbildning, genomförda kurser, arbetsplats, tjänstgöringsgrad i konkret 

omvårdnadsarbete. Enkäten var därefter indelad i tre frågeområden för att förenkla översikten av 

enkäten; ”Vårdmiljö och stöd”, ”Attityder och uppfattningar”, ”Information och utbildning”(Se 

Bilaga 3). För elva av frågorna kompletterades frågan eller påståendet med beskrivande information 

för att förtydliga innebörden av frågan, exempelvis förtydligades benämningarna palliativ vård och 

kurativ vård. Frågorna i enkäten besvarades med två olika svarsmöjligheter, fasta svarsalternativ 

och lickert-skala. Likert-skalor användes till svarsalternativ med påståenden. Med hjälp av en sex-

gradig svarsskala kunde respondenterna instämma eller ta avstånd från de olika påståendena. 

Ytterpunkterna angavs till ”stämmer” respektive ”stämmer inte” (Se Bilaga 1) 27.  

En pilotstudie är ett test i liten skala av hur väl utformade instrumenten för datainsamling är, i detta 

fall enkäten 28. Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien var att försäkra sig om att enkäten upplevdes användarvänlig samt om frågor och 

formuleringar upplevdes relevanta. Kritik och synpunkter erhölls på ett fåtal av enkätens frågor. 
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Exempelvis kompletterades frågan som berörde vilka källor sjuksköterskorna använder för att öka 

sin kunskap om att vårda döende barn och deras familjer med alternativet ”min personliga 

livsåskådning” efter förslag av deltagarna i pilotstudien. I övrigt ansåg sjuksköterskorna att enkäten 

var väl utformad och begriplig. Totalt kom enkäten att omfatta 41 frågor.    

Tillvägagångssätt för datainsamling 

Muntlig och skriftlig kontakt etablerades med verksamhetscheferna på berörda neonatala 

intensivvårdsavdelningar på NUS och UAS och projektplanen samt information om 

fördjupningsarbetet sändes till respektive verksamhetschef. Godkännande för att genomföra studien 

erhölls därefter från verksamhetscheferna på respektive klinik. Ett följebrev sändes med 

information om fördjupningsarbetet och förfrågan om deltagande via mail eller personligen till 

avdelningscheferna. De i sin tur vidarebefordrade denna information muntligen till sjuksköterskorna 

och/eller till alla sjuksköterskors egna arbetsmail. De anställda på UAS erhöll muntlig information 

av avdelningschefen om studien på informationsträffar och arbetsplatsträffar. På 

neonatalavdelningen i Umeå, Barnavdelning 4, befann sig en av författarna på plats nästan varje 

dag och kväll under datainsamlingsperioden och informerade de anställda om studien. 

Sjuksköterskorna tillfrågades muntligt angående medverkan i studien och fick därefter ta del av den 

skriftliga informationen. De sjuksköterskor som valde att medverka fick fylla i enkäten på en 

elektronisk läsplatta som tillhandahölls av författarna. I Uppsala på neonatalavdelningen F95 

tillfrågades sjuksköterskorna via mail. Sjuksköterskorna kunde via en länk som ingick i mailet 

besvara enkäten. På båda studieorterna genomfördes datainsamlingen under perioden 2014-11- 17 

till och med 2014-12-02. Enkätuppgifterna samlades på ett låst konto på hemsidan 

webbenkater.com och enkätsvaren kunde därefter laddas ner till ett Excel-dokument när 

insamlingen var färdig.   

Bearbetning av variabler och analys  

Författarna valde att inte bearbeta frågorna angående kön, egna barn, typ av vidareutbildning, 

sjukhus och frågorna rörande case-scenarion. För att jämföra eventuella skillnader mellan 

sjuksköterskorna delades följande variabler in i grupper. Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska 

delades in i kort respektive lång arbetslivserfarenhet. Kort arbetslivserfarenhet bestämdes till 

mindre än fem år baserat på Benner´s definition av erfarenhet 19. På liknande sätt delades 

arbetslivserfarenheten på neonatalavdelning in i kort respektive lång arbetslivserfarenhet. 

Deltagandet i konkret omvårdnadsarbete delades in i hög (≥ 85%) och låg (< 85%) omfattning. 

Likert-skalan som användes graderades från 1-6 med ytterpunkterna ”stämmer” och ”stämmer 
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inte”. En indelning av svaren genomfördes där 1-3 blev ”stämmer inte” och svarsalternativen 4-6 

utgjorde gruppen som benämndes ”stämmer”. Gränsen för indelningen gjordes med avsikten att 

skapa två grupper, en positiv och en negativ, för att kunna jämföra dessa mot varandra och få en 

bättre översikt av det statistiska materialet 29.   

Data från enkätgranskningen analyserades med deskriptiv och analyserande statistik i SPSS 22.0 

och redovisades genom tabeller och figurer. Independent T-test är till för att testa om skillnaden 

mellan två grupper är signifikant och det användes i denna studie när det gällde 

bakgrundsinformationen. Inom statistiken används independent t-test för att bevisa med en statistisk 

säkerhet att en nollhypotes kan förkastas 28. Gruppjämförelser gjordes avseende attityder och 

uppfattningar. Prövning av signifikans gjordes med hjälp av Pearson Chi-Square test 28, 30. 

Signifikansnivån sattes till p < 0,05 29. Resultatet redovisas i löpande text och illustreras med 

tabeller, figur och diagram. 

Etiska överväganden  

Lagen om etikprövning av forskning som gäller människor (SFS 2003:460) avser inte arbete som 

utförs på högskoleutbildnings grund- eller avancerad nivå 31. Därför behövdes inget etiskt 

godkännande för den här studien. Godkännande till studiens genomförande gavs av respektive 

avdelningarnas verksamhetschefer efter presentation av projektplanen. Enligt 

Helsingforsdeklarationen32 gavs möjliga deltagande sjuksköterskor både muntlig och skriftlig 

information om studien och det framgick tydligt i följebrevet att det var frivilligt att delta. 

Informerat samtycke gavs av samtliga deltagare. Deltagarna i föreliggande studie avidentifierades 

genom att de gavs ett automatiskt löpnummer omgående för att säkerställa deras konfidentialitet. 

Vilket var extra viktigt då det förelåg en identifikationsrisk eftersom en av författarna är verksam på 

Barnavdelning 4 vid Norrlands Universitetssjukhus. Procentuellt tjänstgör ett fåtal män på dessa två 

neonatala intensivvårdsavdelningar. De riskerar att identifieras och därför gjordes inga jämförelser 

med ett genusperspektiv för att säkerställa de manliga sjuksköterskors anonymitet. Insamlad data 

har hållits väl skyddad för obehöriga.  

Resultat  

Bakgrundsinformation om deltagarna och klinikerna 

Deltagarnas bakgrundsinformation framgår i Tabell 1. I studien ingick 72 sjuksköterskor, vilket var 

57% av det totala antalet (126) sjuksköterskor som arbetade på avdelningarna. Från Akademiska 
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Sjukhuset inkluderades 27 (42%) sjuksköterskor och från Norrlands Universitetssjukhus 

inkluderades 45 (74%) sjuksköterskor. Deltagarna var huvudsakligen kvinnor (94%). 

Tabell 1. Bakgrundsfakta om sjuksköterskorna, fördelat på deltagare med kort och lång 

arbetslivserfarenhet. 
 

 

Bakgrundsvariabel  

 

Alla deltagare 

(n=72, 100%)  

 

Deltagare med kort 

arbetslivserfarenhet 

 ≤ 5 år (n=13, 18%)  

   

Deltagare med lång 

arbetslivserfarenhet 

> 5 år (n=59, 82%)  

 

 

p-värde  

 

Ålder, medelålder (SD)  

 

41,5 (10,1)  

 

27,6 (3,9)  

 

44,3 (8,5)  

  

  < 0,0011  

 

År som sjuksköterska, medel (SD)  

 

15,4 (10,3)  

 

2,4 (1,3)  

 

18,3 (9,1)  

  

 < 0,0011   

 

År på neonatalavdelning, medel (SD)  

 

14,2 (11,4)  

 

2,2 (1,3)  

 

16,8 (11)  

 

 < 0,0011   

 

Har vidareutbildning                            

Ja 

Nej 

 

 

55 (76%)  

17 (24%)  

 

 

3 (23%)  

10 (77%)  

 

 

52 (88%)  

7 (12%)  

 

 

 

< 0,0012   

 

Har geonmgått kurser inom neonatal intensivvård                     

Ja 

Nej 

 

 

39 (54%)  

33 (45%)  

 

 

1 (8%)  

12 (92%)  

 

 

38 (64%)  

21 (36%)  

 

 

 

< 0,001 2  

 

Tjänstgöringsgrad i konkret omvårdnadsarbete, medel (SD)  

 

84,8% (21,7)  

 

95,8% (9,1)  

 

82,3% (22,9)  

 

0,001 1   

1 Independent-Samples T Test.  2 Chi2-test   

 

Vårdmiljö och stöd 

En större andel sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet än de med kort arbetslivserfarenhet 

instämde i att det är lätt att prata om vården av döende barn med sina kollegor (p=0,025), och att det 

fanns tid att närvara när barn dog och ta hand de anhöriga (0,002), (Se Tabell 2).  

 

Tabell 2. Påståenden inom vårdmiljö och stöd fördelat på deltagare med kort och lång 

arbetslivserfarenhet.  

 

Vårdmiljö och stöd 

Deltagare med kort 

arbetslivserfarenhet ≤ 5 år 

(n=13, 18%)  

Deltagare med lång 

arbetslivserfarenhet > 5 år 

(n=59, 82%)  

     

 p-värde 

Jag tycker det är lätt att prata om vården av döende barn med 

mina kollegor. 

Instämmer 
Instämmer inte 

 

 

 

                                  11 (85%) 
2 (15%) 

 

 

 

58 (98%) 
1 (2%) 

 

 

 

         
0,0251 * 

När ett barn dör finns det gott om tid för mig att närvara och ta 

hand om de anhöriga i samband med dödsfallet. 

Instämmer 

Instämmer inte 

 

 
 

                                    7 (54%) 

6 (46%) 

 
 

                                  53 (90%) 

6 (10%) 

 
 

 

    0,0021 * 

1 Chi 2-test. *Signifikant.  
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Attityder och uppfattningar 

Mer än hälften (59%) av de utan vidareutbildning ville undvika situationer där de behövde vårda 

döende barn medan mindre än en femtedel (16%) av de med vidareutbildning delade samma åsikt 

(p=0,001). En större andel sjuksköterskor utan vidareutbildning jämfört med de med 

vidareutbildning instämde i att de ville undvika att ta hand om ett dött barn (p= 0,004). En tredjedel 

av de utan vidareutbildning och mindre än hälften av de med vidareutbildning instämde i att det är 

svårt att bemöta familjens sorgereaktioner efter att barnet dött (p=0,030). En större andel 

sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet än de med lång arbetslivserfarenhet instämde i att de 

fann det svårt att bemöta familjens sorgereaktioner efter att barnet har dött (p=0,014), (Se tabell 3). 

 

Tabell 3. Påståenden som belyser attityder och uppfattningar, fördelat på deltagare med och utan 

vidareutbildning.  

 

 

Attityder och uppfattningar   

 

Deltagare utan 

vidareutbildning 

 (n=17, 24%) 

 

Deltagare med 

vidareutbildning 

(n=55, 76%) 

 

 

p-värde 

Jag vill helst undvika situationer där jag behöver vårda döende barn.   

Instämmer  

Instämmer inte  

 

 

               10 (59%)  

7 (41%)  

 

                 9 (16%)  

46 (84%)  

 

               

0,0011  * 

Jag vill helst undvika situationer där jag behöver ta hand om ett dött barn. 

Instämmer  

Instämmer inte  

 

 

                 9 (53%)  

8 (47%)  

 

               10 (18%)  

45 (82%)  

 

          

0,0041 *  

Jag tycker det kan vara svårt att bemöta familjens sorgereaktioner efter att barnet har dött.   

Instämmer  

Instämmer inte  

 

 

            13 (76,5%)  

4 (23,5%)  

 

            25 (45,5%)  

30 (54,5%)  

 

 

0,0301 *  

1 Chi2-test. *Signifikant.  

 

Alla med kort arbetslivserfarenhet delade åsikt i påståendet att det var psykiskt påfrestande att vårda 

döende barn jämfört med 61% av de med lång arbetslivserfarenhet (p=0,006). En större andel 

sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet instämde i att de kände sig trygga i att prata om döden 

med den drabbade familjen jämfört med sjuksköterskor med kortare erfarenhet (p=0,048). Det fanns 

en skillnad mellan sjuksköterskor med lång och kort arbetslivserfarenhet på en neonatalavdelning i 

om de ansåg det psykiskt påfrestande att vårda döende barn (p=0,022). De flesta instämde inte med 

att de övervägt att byta arbetsplats för att slippa vårda döende barn oavsett längd på 

arbetslivserfarenhet och oavsett hur länge hen har arbetat på en neonatalavdelning (p=0,025), (Se 

Tabell 4). En större andel deltagare med kort arbetslivserfarenhet jämfört med de med lång 

arbetslivserfarenhet på en neonatalavdelning fann det psykiskt påfrestande att vårda döende barn 

(p=0,022) (Se Tabell 5). 
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Tabell 4. Påståenden inom attityder och uppfattningar, fördelat på deltagare med kort och lång 

arbetslivserfarenhet.  

Attityder och uppfattningar   

Alla (n=72, 100%). 

Deltagare med kort 

arbetslivserfarenhet ≤ 5 år 

 (n=13, 18%)  

Deltagare med lång 

arbetslivserfarenhet > 5 år 

 (n=59, 82%)  

 

p-värde  

Jag har känt mig maktlös när jag vårdat döende barn.    

Instämmer  

Instämmer inte  

 

 

                      11 (85%)  

                2 (15%)  

 

                   31 (52,5%)  

        28 (47,5%)  

 

 

0,0591  

Jag tycker det kan vara svårt att bemöta familjens sorgereaktioner efter 

att barnet har dött.   

Instämmer  

Instämmer inte   

 

 

 

                      11 (85%)  

                2 (15%)  

 

           

           27 (46%)  

           32 (54%)  

 

 

      0,0141 *  

Jag upplever att det är psykiskt påfrestande för mig att vårda döende 

barn.  

Instämmer  

Instämmer inte  

   

 

                   

                     13 (100%)  

                           0 (0%)  

 

                       

                      36 (61%)  

           23 (39%)  

 

 

0,0061 *  

Jag känner mig trygg i att prata om döden med den drabbade familjen.   

Instämmer  

Instämmer inte  

 

 

                     5 (38,5%)  

             8 (61,5%)  

 

                      40 (68%)  

           19 (32%)  

 

 

0,0481 *  

Jag har funderat på att byta arbetsplats för att slippa vårda döende 

barn.    

Ja 

Nej 

 

                        

                         2 (15%)  

                       11 (85%)  

 

                          

                           1 (2%)  

              58 (98%)   

 

 

   

      0,0251 *   

1Chi 2-test. *Signifikant.  

 

Tabell 5.  Påståenden inom attityder och uppfattningar, fördelat på deltagarna med kort och lång 

arbetslivserfarenhet på en neonatalavdelning.  

Attityder och uppfattningar  

Alla (n=72, 100%) 

Deltagare som arbetat på 

neonatalavdelning ≤ 5 år 

(n=20, 28%) 

Deltagare som arbetat på 

neonatalavdelning  > 5 år 

(n=52, 72%) 

 

p-värde 

Jag upplever att det är psykiskt påfrestande för mig att vårda döende 

barn.  

Instämmer  

Instämmer inte 

 

 
 

18 (90%) 

2 (10%) 

 
 

31 (60%) 

21 (40%) 

 
 

 

0,0221 * 

Jag har funderat på att byta arbetsplats för att slippa vårda döende barn. 

Ja 
Nej  

 

 
                                   3 (15%) 

17 (85%) 

 

 
                                     0 (0%) 

52 (100%) 

 

 
                                

    0,0191 * 

1 Chi 2-test. *Signifikant.  

 

Mer än tre fjärdedelar (78%) som tjänstgjorde i konkret omvårdnadsarbete ≥ 85% tyckte det var 

psykiskt påfrestande att vårda döende barn jämfört med de som tjänstgjorde < 85% (p=0,020), (Se 

Tabell 6). 
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Tabell 6. Påståenden inom attityder och uppfattningar, fördelat på deltagare som arbetar < 85% 

och ≥ 85%.  

 

 

Attityder och uppfattningar (n=71, 98,6%) 

Deltagare som arbetar  

< 85 % i konkret 

omvårdnadsarbete 

 (n=22, 31%)  

Deltagare som arbetar  

≥ 85 % i konkret 

omvårdnadsarbete 

 (n=49, 69%)  

 

 

p-värde 

Jag har känt mig otillräcklig när jag vårdat döende barn.  

Instämmer  

Instämmer inte   

 
                      10 (45,5%) 

12 (54,5%) 

 
                         34 (69%) 

15 (31%) 

 
 

0,0551 

    

Jag upplever att det är psykiskt påfrestande för mig att vårda döende barn.  

Instämmer  

Instämmer inte 

 

 

                         11 (50%) 

11 (50%) 

 

                         38 (78%) 

11 (22%) 

 

  0,0201 * 

1Chi2-test. *Signifikant.  

 

Information och utbildning 

En större andel som genomgått en kurs inom neonatal intensivvård jämfört med de som inte 

genomgått en kurs var medvetna om att det inte finns PM/riktlinjer specifikt för vården av döende 

barn (p=0,021). Kollegor var främsta källan till ny kunskap bland sjuksköterskorna (Se Figur 1).  

 

Figur 1. Källor som sjuksköterskorna använde sig av för att öka sin kunskap om vård av döende 

barn, fördelat på alla deltagare (n=72).  

 

 

Av alla deltagare önskade 85% ha mer utbildning om vård av döende barn än vad de fick i nuläget 

(Se Figur 2).   
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Figur 2. Önskemål om information och utbildning om vård av döende barn (n=72).  
 

  

 

Diskussion     

Resultatdiskussion   

Resultatet visade att brist på vidareutbildning och arbetslivserfarenhet inverkade negativt på  

sjuksköterskors uppfattningar och attityder om vård av döende barn. Risken för en negativ 

upplevelse i vården av döende barn minskade med vidareutbildning och längre arbetslivserfarenhet. 

 

I resultatdiskussionen nämns att deltagarna har en positiv alternativt negativ inställning till döden. 

Utifrån detta kan ordens innebörd diskuteras. I föreliggande studie innebära en negativ attityd och 

inställning till döden att sjuksköterskan inte upplever sig hantera situationen så som hen skulle 

önska. Negativ inställning kan också innebära låg självkänsla, stress, ångest och svårigheter att se 

mening med vårdsituationen. Definitionen av positiv attityd till döden innebär att sjuksköterskan 

accepterar och upplever att situationen ger energi, engagerar och känslan av att kunna bidra och 

påverka vården. Positiv attityd främjar god självkänsla och känslan för meningsfullhet trots den 

tragiska situationen det innebär att vårda ett döende barn.  

Vårdmiljö och stöd   

Sjuksköterskor med vidareutbildning och lång arbetslivserfarenhet hade en mer positiv syn på 

vårdmiljön än de mer oerfarna sjuksköterskorna utan vidareutbildning. De ansåg sig ha tid att 

närvara och ta hand om anhöriga när ett barn dog. Det kan styrkas med en studie där 

sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet hanterade situationer som involverade döden på ett 

bättre sätt än sjuksköterskor med liten arbetslivserfarenhet 33. I föreliggande studie tyckte de 

oerfarna sjuksköterskorna utan vidareutbildning att det fanns otillräckligt med tid för att närvara och 
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ta hand om anhöriga när ett barn dog. En vårdmiljö som inte främjar sjuksköterskans känsla av att 

räcka till kan vara en bidragande faktor. Stressig vårdmiljö, många nya arbetsuppgifter, personligt 

engagemang och rädsla att fråga en mer erfaren kollega om hjälp skulle också kunna vara faktorer 

som påverkar negativt. Enligt en studie upplevde majoriteten av de nyexaminerade 

sjuksköterskorna hög stress på arbetsplatsen 34. Resultatet i vår studie kan också grunda sig 

i förmågan att planera och prioritera arbetsuppgifter. En erfaren sjuksköterska kan lättare 

identifiera arbetsuppgifter som tar tid och mer effektivt planera sin dag. Detta kan kopplas till 

Benner´s teori om sjuksköterskans väg från novis till expert. Problemlösning hos en erfaren och 

skicklig sjuksköterska skiljer sig från den hos en novis. Expertsjuksköterskan uppfattar situationen 

som en helhet, använder tidigare konkreta situationer som referens och kan med lätthet ta itu med 

problemet utan att lägga tid på andra irrelevanta möjligheter till problemlösning. Svårigheten för 

novisen ligger i att hen saknar erfarenhet av de situationer hen möter och därför är det viktigt med 

riktlinjer som vägledning. Sjuksköterskor med liten erfarenhet behöver stöd i kliniska sammanhang 

och hjälp att prioritera 19. Avdelningen bör avsätta tid för reflektion och möjlighet att samtala 

om svåra upplevelser för att undvika eller minimera negativ stress. Avdelningschefen bör ha som 

ansvar att främja en vårdmiljö med högt i tak där alla vågar be om hjälp och stöd. Enligt en studie 

kan mentorskap vara till hjälp för att förbättra vårdmiljön och attityder till stöd mellan kollegor 35. 

En sjuksköterska som är expert kan i en roll som handledare ta upp så kallade paradigmfall, det vill 

säga viss erfarenhet som är mycket stark. Många paradigmfall är dock alltför komplicerade för att 

kunna förmedlas med hjälp av övningssituationer och måste upplevas i verkligheten 19.  

  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie med lång arbetslivserfarenhet ansåg det lätt att prata om 

vården av döende barn med kollegor. Lång arbetslivserfarenhet på en och samma arbetsplats 

resulterar i vänskap mellan kollegor vilket främjar kommunikationen och stödet kollegor emellan. 

En tolkning av vårt resultat kan vara att erfarna sjuksköterskor är medvetna om vikten av att 

bearbeta svåra och påfrestande situationer genom att ventilera sina känslor och prata med sina 

kollegor. Sjuksköterskorna med kort arbetslivserfarenhet kanske inte känner samma trygghet att 

prata med kollegor då de inte hunnit bygga upp en trygg relation. Det skulle även kunna bero på 

att de endast upplevt något enstaka dödsfall och vad det innebär. Stöd och vägledning av kollegor 

borde vara en självklarhet i svåra situationer men det är inte alltid att det finns möjlighet för det. I 

en studie belyses vikten av att äldre kollegor hjälper mindre erfarna kollegor som behöver extra stöd 

och rådgivning i utmanande situationer 36.   
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Attityder och uppfattningar     

Attityderna och uppfattningarna kring vården av döende barn och omhändertagandet av 

anhöriga bland sjuksköterskorna utan vidareutbildning och kort arbetslivserfarenhet var 

generellt mer negativa än sjuksköterskorna med en vidareutbildning eller längre 

arbetslivserfarenhet. Attityder kring vård av döende barn, anhöriga och samtal kring döden 

påverkas enligt resultatet av sjuksköterskans utbildningsgrad samt arbetslivserfarenhet. Resultatet 

styrks av en studie som menar att brist på utbildning kan bidra till negativa uppfattningar och 

attityder. Därför behövs en utvecklande arbetsplats med möjlighet till utbildning för en mer positiv 

attityd gällande döendet och döden 37.    

 

Döden är ett komplext ämne och utbildning och arbetslivserfarenhet är inte det enda som påverkar 

hur sjuksköterskan förhåller sig till det. Vård av döende kan underlättas om sjuksköterskan har en 

positiv attityd gentemot döden 38. Livserfarenhet och personlighet inverkar troligtvis också i viss 

mån hur sjuksköterskorna uppfattar vården av döende barn och hur de hanterar svåra situationer. 

Sjuksköterskor med längre arbetslivserfarenhet har troligtvis vid flertal tillfällen vårdat döende barn 

och samtalat kring detta med anhöriga. Även om varje tillfälle är unikt känner sjuksköterskorna 

igen situationen och kan förhålla sig till denna. En vidareutbildning kan också påverka att 

sjuksköterskan upplever situationen lättare och på så vis ha en positivare inställning. Enligt en 

studie hade sjuksköterskor med rädsla för döden mindre positiva attityder gällande vården av 

döende. Majoriteten av sjuksköterskorna i den studien var inte komfortabla med att samtala med de 

drabbade om döden 37. Rädsla för döden och den sorg den medför skulle också kunna påverka  

sjuksköterskornas attityder och uppfattningar i föreliggande studie. Om sjuksköterskan själv är 

rädd för döden kan hen välja en mindre aktiv roll i vården av det döende barnet trots att familjen 

behöver stöd från en mycket närvarande sjuksköterska. Enligt en studie påverkar sjuksköterskans 

negativa attityder direkt vården av patienten och de anhöriga 39. En vidareutbildning anses skapa en 

förberedelse för hantering av svåra situationer. Välutbildade sjuksköterskor tenderade att ha en mer 

positiv attityd gällande vården av döende patienter 40. 

 

Information och utbildning   

Majoriteten av deltagarna i föreliggande studie önskade mer utbildning inom palliativ 

vård. Ett fåtal ansåg sig inte vara i behov av ytterligare utbildning inom palliativ vård. Dagens 

forskning för ständigt vården framåt och kontinuerliga förbättringar sker av metoder och 

behandlingar och därför blir en sjuksköterska aldrig fullärd. Vanligt är att utbilda genom 
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föreläsningar och teoretisk kunskap. Praktisk utbildning används i mindre utsträckning jämfört med 

den teoretiska. I föreliggande studie framgår det inte specifikt vad sjuksköterskorna önskade mer 

utbildning inom. I en studie nämnde sjuksköterskorna att de önskade mer utbildning 

om smärtbehandling, etiska diskussioner och att diskutera återupplivningsfrågor 41.  

 

Flertalet studier visar att konferenser, utbildningsprogram, möten och seminarier är 

effektiva vägar att bidra med ny kunskap 34, 35, 42-44. Under ett års tid på Vanderbilt Childrens 

Hospital i USA hölls en konferens i månaden. Palliativ vård studerades och etiska diskussioner 

fördes. Under årets gång noterades både pedagogiska förbättringar och förbättrad dokumentation av 

den palliativa vården 44. I en studie där deltagarna förde diskussioner kring deras erfarenheter av 

palliativ vård och diskuterade upplevda patientfall sågs liknande effekter. Studien visade att en kort 

träningsintervention skulle kunna skapa positiva attityder och eventuellt en ökad vilja att använda 

sig av nyvunnen kunskap 45. I ytterligare en annan studie erhölls positiv kritik från sjuksköterskorna 

gällande inspelade presentationer, informationshäften och listor på länkar till lämpliga hemsidor 

och organisationer 43. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren bland annat ge anställda möjlighet 

till personlig och yrkesmässig utveckling samt yrkesmässigt ansvar 46. I föreliggande studie var det 

många med lång arbetslivserfarenhet som även hade en eller flera vidareutbildningar. Det 

kan tolkas som om att sjuksköterskorna har haft mer tid på sig att tillförskaffa sig mer utbildning 

och ansvarsuppgifter inom sin profession. Enligt en studie var sannolikheten stor att få intern 

utbildning i att stödja och kommunicera med föräldrar till döende barn om man hade lång 

arbetslivserfarenhet inom neonatal intensivvård 47.  

 

I föreliggande studie var kollegorna främsta källan för att öka sin kunskap om döende barn. Det är 

inte oväntat att det är kollegor som först och främst är källan till ny kunskap eftersom 

sjuksköterskor ofta arbetar i grupp eller på annat sätt har sina kollegor nära till hands. Det är 

lättillgängligt och värderas högt att direkt kunna vända sig till en mer erfaren kollega i samband 

med att problem uppstår och utbyta erfarenhet och kunskap. Enligt Benner´s teori ligger 

expertvetande till grund för omvårdnadsarbetet och omvårdnadsforskning 19. Mindre erfarna 

sjuksköterskor vänder sig gärna till de mer erfarna sjuksköterskorna för stöd, tröst och råd när det 

gällde patienter som var döende eller hade dött 48. Det är inte klargjort vart ifrån erfarna kollegorna 

hämtar sin kunskap de delger med sina mindre erfarna kollegor. Resultatet skulle också kunna 

tolkas som att det minst tidskrävande sättet att tillförskaffa sig ny kunskap är det mest använda. Mer 

tidskrävande vägar som exempelvis söka fakta via vetenskapliga artiklar var mindre vanligt. 
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Kompetensutveckling måste enligt Benner´s teori anpassas utifrån sjuksköterskans tidigare 

erfarenhet och kunskap. För oerfarna sjuksköterskor där kompetensen börjat utvecklas kan 

beslutsspel och praktiska övningar där de kan öva planering och samordning av många och 

komplicerade omvårdnadsbehov vara av stor nytta. Kompetens övergår sedan i skicklighet. En 

skicklig sköterska är i besittning av ett helhetsperspektiv. Skickliga sjuksköterskor undervisas 

lämpligast med hjälp av fallstudier, där deras förmåga att uppfatta situationen framträder och 

värderas. Genom att återberätta typexempel och erfarenheter förbättras skickligheten. När den 

kompetenta sjuksköterskan blivit expert har hen en enorm erfarenhetsbakgrund och kan intuitivt 

uppfatta varje situation och problem utan att slösa tid på alternativa diagnoser och lösningar. Vidare 

säger Benner´s teori att experten inte förlitar sig helt längre på regler och riktlinjer utan arbetar mot 

en grundlig förståelse av helhetssituationen. Hen har en skärpa i sina varseblivningar - en 

urskillningsförmåga. Systematisk dokumentation av kliniska expertprestationer är det första steget i 

utvecklingen av kliniska kunskaper. Experter kan dra fördel av att systematiskt registrera och 

beskriva avgörande situationer eller sammanbrott i prestationer. Genom att dokumentera 

prestationerna blir det nya områden av klinisk kunskap tillgängligt för vidare studier och 

utveckling. Enligt Benner´s teori kan experter i kliniskt arbete också fungera som konsulter för 

andra sjuksköterskor 19. Det specifika med att vårda döende barn är att det nyfödda barnet 

symboliserar livets början och meningen med livet. Döden ska inte behöva vara en del av livets 

början och kan vara ett laddat ämne eftersom det inte ska få ske. Trots detta finner en del 

sjuksköterskor det givande att vårda döende barn och deras familj 49. 

 

Resultatet genomsyras av flertalet etiska aspekter. Attityder kring vård av döende barn, anhöriga 

och samtal kring döden påverkas enligt resultatet av sjuksköterskans utbildningsgrad samt 

arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskans negativa attityder påverkar direkt vården av patienten och de 

anhöriga. Hur kan sjuksköterskor undvika att attityder och egna värderingar påverkar vården om 

källan till problemet bottnar i brist på erfarenhet? Erfarenhet är en faktor som den oerfarne 

sjuksköterskan inte kan påverka på annat sätt än att fortsätta arbeta inom samma område en längre 

tid. Moralisk stress hos noviser kan lätt uppkomma om sjuksköterskan står inför nya etiska 

dilemman. Många gånger finns det inte ett rätt eller fel. Därför är det viktigt att samtala kring olika 

etiska problem för att fundera på olika lösningar samt olika ställningstaganden. En etisk fråga som 

uppstår i tider av nedskärningar och resursbrister är vem som ansvarar för den enskilda 

sjuksköterskans engagemang i patienter och arbetsuppgifter. För att orka vara engagerad och 
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utveckla sin kunskap måste vårdmiljön vara gynnsam. Effektivisering och hög arbetstakt kan i 

längden trubba av vårdpersonalen och patienten riskerar att bli ett objekt. Arbetsgivarens sparkrav 

och minimering av arbetskraften påverkar de anställda och i sin tur vårdtagarna. Kan man kräva att 

sjuksköterskan själv tillskansar sig ny kunskap eller ligger ansvaret främst hos arbetsgivaren? Av 

resultatet framgår inte om oenighet kring vården av ett döende barn skapar etisk stress hos 

sjuksköterskorna i studien, men det är mycket möjligt att det uppstår etiska dilemman om 

vårdteamet delar olika uppfattningar om vården.  

 

Resultaten kunde ha tolkats annorlunda om ingen av författarna hade haft förförståelse för vård av 

döende barn på en neonatal intensivvårdsavdelning. 

 

Metoddiskussion  

I resultatet framgår tydligt att syftet är besvarat, det vill säga att svar erhölls på det som eftersöktes 

med undersökningen. Valet att använda kvantitativ ansats med enkät som datainsamlingsmetod 

grundade sig i att undersökningen då kunde göras på ett förhållandevis stort urval i relation till den 

tid som datainsamlingen pågick 27, vilket skulle kunna skapa en möjlighet för viss generalisering av 

resultat.  Känsliga och svåra frågor kan upplevas enklare att svara på via en enkät än uttalat i ord till 

en främmande person. Ett enkätformulär gjorde det möjligt att minimera den så kallade 

intervjuareffekten.  

 

Författarna hade inga tidigare erfarenheter av att skapa enkäter. Inspiration till enkäten togs från det 

validerade instrumentet NiPCAS som har god reliabilitet 26. I framställningen av enkäten 

granskades frågorna och innehållsvaliditeten vid flera tillfällen och omformulerades för bli så 

korrekta som möjligt. Enkäten pilottestades för face-validity. När frågorna var färdiga och 

godkända av handledare gjordes en webbenkät. Enkäten blev omfattande (Se Bilaga 1). Den 

framställda enkäten anses mäta det den var avsedd att mäta. Enkäten är endast pilottestad och den är 

studiespecifik. Ett test-och re-test hade varit att föredra om tiden för undersökningen inte varit 

begränsad. Om studien skulle utföras på nytt skulle några ändringar av enkäten göras t.ex. ta bort 

frågor gällande tillgång till case-scenarion, palliativt team, PM/riktlinjer och etik-kommitté.  

  

Datainsamling skedde under en kort tidsperiod. Ett större deltagarantal hade varit möjligt om 

studien pågått under en längre tidsperiod. Möjligheten att delta i undersökningen fanns oavsett om 

de arbetade dag, kväll eller natt. Datainsamlingstekniken som användes gav information om det 
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som var av intresse. Studien ämnade att få ett brett åldersperspektiv bland deltagarna samt deltagare 

med olika vidareutbildningar och därigenom få variation i deltagarnas åsikter. Svagheter uppstod av 

den webbaserade enkät som användes. Svarsfrekvensen blev lägre på den neonatalavdelning (UAS) 

där deltagarna själva aktivt behövde få fram enkäten. På den neonatalavdelning (NUS) där 

författarna fysiskt fanns på plats blev svarsfrekvensen märkbart högre. En av författarna tjänstgör 

vanligtvis på neonatalavdelningen på NUS, vilket både kan vara en svaghet och en styrka då 

deltagarna som är kollegor till författaren kan känna sig pressade att delta eller motiverade att delta 

då det är en kollega som ansvarar för undersökningen. De neonatala intensivvårdsavdelningarna vid 

universitetssjukhusen NUS och UAS valdes med tanke på att de är jämlika i storlek och de har ett 

liknande flöde av patienter. I efterhand anser författarna att fler sjukhus kunde ha valts eftersom 

enkäten var lättillgänglig oberoende av vart deltagarna befann sig. Fler sjukhus men med färre 

deltagare hade kunnat ge ett mer generaliserbart material. NUS valdes av praktiska själ.  För att 

minimera författarnas inverkan på deltagarna hade det varit ett alternativ att välja ett annat sjukhus 

än NUS.    

 

Ingen av författarna hade tidigare erfarenheter av att arbeta med programmet SPSS 20.0. Det är en 

stor nackdel. Dikotomisering av variabler gjordes av svaren i efterhand. Detta gjordes för att 

deltagarna själva skulle vara omedvetna om indelningen och inte kunna välja att påverka resultatet 

på något sätt. Svarsalternativenskapades med avsikten att de skulle vara lätta att besvara 30, 50. 

Independent T-test gjordes när det gällde en del av bakgrundsvariablerna. Metoden är passande om 

intresset ligger i att säga något om medelvärdet eller standardavvikelsen i en population. Prövning 

av signifikans gjordes med hjälp av Pearson Chi-Square test vilket är en passande metod.  

 

Det var en begränsad tid för att göra undersökningen, analyser och bearbetningar. Mer statistiska 

bearbetningar kunde ha gjorts. Det finns delar i enkäten som inte bearbetas, som till exempel 

gällande jämförelser mellan deltagarna med och utan barn. Vilket i sin tur kunde ha gett intressanta 

resultat.  

 

Ett etiskt problem kan vara att en av de ansvariga för undersökningen även arbetade på den ena 

avdelningen. Vilket i sin tur skulle kunna påverka frivilligheten att delta om deltagarna känner en 

skyldighet att delta. Deltagarna kan även svara det som förväntas av dom, utifrån att de är 

professionella sjuksköterskor. Relativt god svarsfrekvens sågs. Bortfallet kan dock inte negligeras 

och måste tas i åtanke. Erfarenhet och attityder kan variera på andra neonatala 
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intensivvårdsavdelningar. Andra metoder skulle kunna ha använts för att få fram liknande resultat 

men vi anser att metoden som valdes var den som kunde besvara vårt syfte. 

 

Klinisk användbarhet och vidare forskning  

Studien visade att det finns en efterfråga och ett behov av utbildning inom palliativ vård av nyfödda 

barn. Resultatet i föreliggande studie är användbart och kan motivera den kliniska verksamheten att 

utforma palliativa team inom neonatalvården. De palliativa teamen skulle kunna ansvara för att 

exempelvis informera kollegor om den senaste forskningen, regelbundet uppdatera riktlinjer samt 

ordna för tematräffar i palliativ vård för att möta behovet av utbildning. Tematräffar, mentorskap 

eller case-scenarion ger också erfarna sjuksköterskor möjlighet att dela med sig av klinisk kunskap 

till mer oerfarna sjuksköterskor.      

 

Slutligen visar studien på att det behövs ytterligare forskning inom området. Förslag till vidare 

forskning är att fokusera på om kurser, diskussionsforum och case-scenarion bidrar till ökad 

kunskap och trygghet för sjuksköterskor i Sverige i vården av döende barn. Flera intressanta 

infallsvinklar är att studera hur erfarna sjuksköterskor effektivt kan stötta och förmedla kunskap till 

sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet. Ytterligare framtida forskning skulle kunna vara att 

undersöka om det finns några skillnader i sjuksköterskors uppfattningar och attityder beroende på 

vilket sjukdomstillstånd barnet befinner sig i. Finns det några sjukdomstillstånd som utmärker sig 

som mer krävande att vårda utifrån ett sjuksköterskeperspektiv?  

 

Ett validerat svenskt instrument liknande NiPCAS skulle kunna vara av intresse att utveckla för den 

framtida forskningen av sjuksköterskors attityder och uppfattningar inom neonatal palliativ vård.  

   

Konklusion      

Arbetslivserfarenhet och utbildning är av betydelse för sjuksköterskors uppfattningar och attityder i 

vården av döende barn på neonatala intensivvårdsavdelningar. Det var de yngre, utan 

vidareutbildning, kort arbetslivserfarenhet och med hög tjänstgöringsgrad i konkret 

omvårdnadsarbete som ansåg att vården av döende barn var påfrestande. Det är troligt att den 

gruppen ännu inte utvecklat tillräcklig erfarenhet för att hantera svåra situationer. Sammantaget 

kan detta ge dåliga förutsättningar för sjuksköterskan att kunna hantera en svår och påfrestande 

situation. Risken för en negativ upplevelse i vården av döende barn kan minska med en 

vidareutbildning och med en längre arbetslivserfarenhet. 
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Majoriteten av sjuksköterskorna efterfrågar mer utbildning inom neonatal palliativ vård, vilket är en 

faktor som är påverkbar. Utbildning oavsett form bör ha hög prioritet för att sjuksköterskor ska 

kunna vidareutvecklas inom sin profession. En vidareutveckling och kompetenshöjning hos 

sjuksköterskor inom neonatalvård bidrar till ökad patientsäkerhet och skapar en attraktiv 

arbetsplats. Det skulle kunna gynna kliniken och avdelningen på sikt. 
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