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Vårdpersonals erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede -  

En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Döden ses som en naturlig del av livet. På samma sätt anses det naturligt 

att barn ska uppnå vuxen ålder. Att vårda barn som är döende kan vara påfrestande men 

också lärorik för vårdpersonalen. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda barn i livets slutskede.  

Metod: En litteraturstudie bestående av åtta kvalitativa artiklar har genomförts. 

Artiklarnas resultat granskades, analyserades och sammanställdes enligt en modell av 

Friberg. 

Resultat: Fyra kategorier och tretton underkategorier identifierades.  

Kategorierna var: känslomässiga reaktioner, att hantera den svåra situationen, 

organisatoriska brister och att sträva efter god omvårdnad. 

Slutsats: Denna litteraturstudie visar som helhet att vårdpersonal beskriver en 

känslomässig påfrestning att vårda barn i livets slutskede. De beskriver sorg, tomhet, att 

de inte räcker till och moralisk stress. De beskriver också hur de försöker hantera 

påfrestningarna, vikten av stöd, men de pekar också på organisatoriska brister. 

Sammantaget pekar detta resultat på att vårdpersonal kan vara i riskzonen för att 

drabbas av ohälsa. 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, livets slutskede, erfarenheter, sjuksköterskor, barn 

 

 

  



 

Health care professional’s experiences of providing end of life care for 

children - A literature study 

  

Abstract 

Background: Death is seen as a natural part of life. Similarly, it is considered natural 

for children to reach adulthood. To nurture children who are dying can be stressful but 

also rewarding for the health care professionals. 

Purpose: The purpose of this study was to describe the health professionals 

experiences of providing end of life care for children. 

Method: A literature study consisting of eight qualitative articles has been completed. 

The articles results were reviewed, analyzed and compiled according to the model of 

Friberg. 

Results: Four categories and thirteen subcategories were identified. 

The categories were: emotional reactions, to cope with the difficult situation, 

organizational shortcomings and to strive for good nursing care. 

Conclusion: This literature review shows overall that health professionals describes an 

emotional strain to care for children in the final stages of life. They describe sadness, 

emptiness, that they were not enough, and moral stress. They also describe how they try 

to cope with the stresses, the importance of support, but they also point to 

organizational weaknesses. Taken together, this results shows that health workers may 

be at risk of suffering from health issues.  

 

Keywords: Palliative care, life care, experience, nurses, child 
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1. Inledning 

Döden ses som en naturlig del av livet. På samma sätt anses det naturligt att barn ska 

uppnå vuxen ålder. Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2015a) är de vanligaste 

dödsorsakerna bland barn, globalt sett, för tidig födelse, förlossningsskador och 

sjukdomar som malaria, lunginflammation och diarrésjukdomar. Enligt Socialstyrelsen 

(2011) är olycksfall den vanligaste dödsorsaken bland barn i Sverige. Vanligast är att 

barn avlider i trafikolyckor, men även dödsfall genom kvävning och förgiftning 

förekommer. Sjukdom och olyckor gör att några hundra barn dör varje år i Sverige. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är cancer den sjukdom som dödar flest barn i Sverige. 

Tvåhundrafemtio barn får varje år en cancerdiagnos. Enligt WHO (2015a) har 

barnadödligheten halverats de senaste 25 åren. Lundkvist (2015, ss 31-33) skriver att 

sjuksköterskor som vårdar barn i livets slutskede genom god omvårdnad kan höja 

barnets livskvalitet under deras sista stund i livet. De kan minska smärta och lidande 

och vara ett värdefullt stöd för anhöriga. Att vårda barn som är döende kan vara 

påfrestande men också lärorikt för sjuksköterskan.  

 

1.1 Palliativ vård 

WHO (2015b) definierar palliativ vård som ett sätt att skapa en helhetsbild av den 

döende människan och människans behov, såväl fysiskt, psykiskt och själsligt. Döden 

ses som något naturligt och människan behandlas med stort fokus på själen och 

välmående. Den palliativa vården bedrivs i teamform och bör initieras så snart det är 

fastställt att kurativ behandling inte längre är möjlig. Tidig palliativ vård gör att 

patientens tid på sjukhus kan minskas och att livskvalitén kan öka. Den palliativa 

vården inriktar sig på att ge den döende människan ett så aktivt liv som möjligt under 

sin sista tid på jorden. Den ger även patientens familj möjlighet att förbereda sig inför 

dödsfallet både genom praktiska göromål, som förbereda begravning och minnesstund, 

men även att hantera känslor som sorg, ilska och frustration. Brattgård (2012, s 68) 

skriver att ibland bota, ofta lindra och alltid trösta är de tre stöttepelarna inom palliativ 

medicin. Ökade kunskaper om sjukdomar och behandlingar har på senare år skapat 

höga förväntningar om att botande behandling alltid ska finnas tillgänglig. Detta kan 

lätt skapa en känsla av misslyckande hos personal inom hälso- och sjukvården, både 
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medvetet och omedvetet. Sjuksköterskorna i en studie av De Graves och Aranda (2005) 

berättar om hur barn som överlever mot alla odds blir en källa till hopp och gör att 

sjuksköterskorna börjar tror på att mirakel kan ske. Hill och Coyne (2012) och Swinney 

Lee och Anderson (2007) beskriver att vårdpersonalen har en mycket viktig roll i den 

palliativa vården, och att det är viktigt att vårdpersonalen får bra träning och stöd i hur 

palliativ omvårdnad på bästa sätt bedrivs.  

 

1.2 Palliativ vård för barn 

Enligt Widell (2016, ss 52-53) kan den palliativa vården för barn indelas i två faser. I 

den tidiga fasen synliggör läkaren att botande behandling inte längre är aktuell, men att 

mycket kan göras för att öka livskvaliteten och i vissa fall förlänga barnets liv. Den andra 

fasen inleds när barnet behöver vård i livets slutskede. Det är här som sjuksköterskan 

spelar en allt större roll i omvårdnaden av barnet. Mellan de olika faserna är det vanligt 

att hålla ett brytpunktsamtal. Då får familjen, läkaren och sjuksköterskan möjlighet att 

sätta sig ner och samtala kring barnets prognos och planera framtida vård så att barnet 

får så god livskvalitet och symptomfrihet som möjligt. Det är viktigt att alla vårdgivare 

är informerade och införstådda med den vård som ska erbjudas barnet. Enligt 

Hallström (2015, ss 360-365) kan barn som befinner sig i livets slutskede vårdas i 

hemmet eller på sjukhus, beroende på vilket familjen föredrar. Sker vården i hemmet 

kan ett lokalt team inriktad just mot palliativ hemsjukvård besöka familjen och assistera 

med omvårdnad och medicinsk behandling. Primära mål för vården är att barnet ska 

känna sig tryggt, inte ha ont och få utlopp för sina känslor och tankar. I studien av 

Kymer och Bondas (2012) beskriver sjuksköterskorna vikten av att döende spädbarn får 

känna närhet och inte lämnas ensamma. När ett spädbarn är döende och inget mer kan 

göras ser sjuksköterskorna till att barnet så mycket som möjligt får ligga bröst mot bröst 

med sina föräldrar för att få känna närhet och trygghet. 

 

1.3 Vårdpersonals erfarenheter av att vårda döende barn 

Pfund (2007, ss 65-66) skriver att döden är en del av livet. I ett skede då man vårdar ett 

barn som har varit mycket sjukt och dör är det viktigt att veta att man inte ser det som 

ett misslyckande. Det enda en sjuksköterska kan misslyckas med är när de undviker 
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barnen, familjen och låter barnet dö ensam. Vid barnets dödsfall är det viktigt för 

sjuksköterskan att förlika sig med barnets död, skapa en mening och acceptera sina egna 

känslor. Då sjuksköterskan vårdar många barn i livets slutskede är det viktigt att dessa 

aspekter tas i åtanke. En sjuksköterska i studien av Reid (2013a) berättar hur ett barns 

dödsfall hade en större effekt på henne än när en äldre patient dör. Tankegångar som att 

barnet inte hade fått leva sitt liv och en känsla av orättvisa uppstod. Vårdpersonalen i en 

studie av Swinney et al (2007) beskriver hur ett barns dödsfall berört dem djupt och 

påverkat deras arbete. Efter barnet dött grät vårdpersonalen, både tillsammans med 

föräldrarna och i ensamhet. Sjuksköterskorna i studien av Ploat, Alemdar och Gürol 

(2013) beskriver hur de känt sig hjälplösa när de mötte döende barn på avdelningen. 

Många tänkte på sin egen dödlighet emellanåt när de jobbade med palliativ omvårdnad.  

 

I en studie av Kaunonen et al (2000) beskriver sjuksköterskor som vårdat barn i livets 

slutskede känslor av sorg, orättvisa och maktlöshet, men också känslor av 

tillfredsställelse och lättnad. Sorg beskrivs som en känsla av nedstämdhet, vissa 

sjuksköterskor hade svårt att glömma barnet, även efter det att barnet gått bort. Några 

kände maktlöshet över att de inte kunde göra mer för barnet, med andra kände stor 

tillfredsställelse över att de gjort allt de kunde för att göra barnets sista tid så bra som 

möjligt för barnet och dess familj. Om barnet var mycket svårt sjukt kunde 

sjuksköterskan känna lättnad över att barnet fått somna in och inte längre behövde lida. 

Sjuksköterskorna i en studie av Reid (2013a) beskriver att trots deras rädsla så var det 

fint att kunna ge fin och personlig vård till de döende barnen. Enligt Pfund (2007, s 69) 

känner sjuksköterskor som tar hand om döende barn sorg, hjälplöshet, orättvisa och 

skuld över dödsfallet. I ett fall där en sjuksköterska tog hand om ett barn som senare 

avled, visade det sig att barnets organ kunde doneras till en annan av sjuksköterskans 

patienter. Sjuksköterskan fann då en mening med det första barnets bortgång och den 

tragiska händelsen blev lite lättare att bära i och med förståelsen av denna nya 

erfarenhet. Sjuksköterskorna i en studie av Reid (2013a) påverkades personligen i 

vården av döende barn. En svår del var när sjuksköterskorna skulle ge dåliga besked till 

föräldrarna medan de själva var mycket känslosamma och hade gråten i halsen. 

Sjuksköterskorna i studien av McCloskey och Taggart (2010) beskriver att när man 

vårdar ett så sjukt barn så nära som man gör är det nästan omöjligt att relationen 
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utvecklas till att ingripa mer än en vanlig vårdgivare-vårdtagar-relation, vilket resulterar 

i att när barnet dör uppkommer känslor av förlust och sorg. Kaunonen et al (2000) 

beskriver i sin studie hur sjukvårdspersonal både förväntar sig och får stöd från sina 

kollegor. Nästan hälften av vårdpersonalen upplevde att de fick ett bra och konkret stöd 

från sina kollegor. En av deltagarna i studien beskriver hur de under fikarasten kunde 

prata om dödsfallet och gråta tillsammans. Många av deltagarna hoppades att orsaken 

till barnets död skulle lyftas. Samtidigt beskrev deltagarna i studien hur de önskat att de 

haft mer tid att lägga på familjen, istället för att vara upptagna med praktiska sysslor. 

Deltagarna i studien efterfrågade multidisciplinära team bestående av vårdpersonal, 

socialtjänsten och präst som ett stöd för familjen i deras sorgearbete. Stödgrupper för 

familjen ansågs nödvändigt och bättre utbildning av sjukvårdspersonalen i 

sorgbearbetning efterfrågades av de flesta, medan en minoritet tyckte att resurserna 

kunde läggas på annat håll då familjen spenderade så kort tid på avdelningen. 

McCloskey och Taggart (2010) beskriver i sin studie hur ett av sjuksköterskornas etiskt 

svåraste moment var när behandlingar av barnet skulle avslutas, och då framförallt när 

man beslutade sig för att sluta mata barnet.  

Sjuksköterskorna i studien av Davies et al (1996) beskriver att det var mycket jobbigt 

och stressande när de var de första som accepterade att ett barn var döende. De ställdes 

då inför ett etiskt dilemma då de skulle följa läkarens ordination samtidigt som de 

försökte erbjuda barnet en lugn och fridfull död.  

 
 

1.4 Problemformulering 

Forskningsområdet att vårda barn i livets slutskede är till viss del beforskat. 

Litteraturstudier är dock sällsynta. Studierna ovan visar att det kan upplevas som en 

påfrestning att vårda döende barn, men positiva erfarenheter beskrivs också. 

Författarna vill genom denna litteraturstudie öka kunskapen om vårdpersonalens 

erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Genom att läsa och sammanfatta 

kvalitativa vetenskapliga artiklar vill vi öka kunskapen och synliggöra de svårigheter 

som hör till att utföra palliativ vård för barn. Vår förhoppning är att resultatet ska kunna 

utveckla och förbättra omvårdnaden och även synliggöra vårdpersonalens behov av 

stöd. 
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1.5 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda barn 

i livets slutskede.  

 

 

2. Metod 

Metoden som valts i denna uppsats är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats. Enligt Olsson och Sörenssen (2011, ss 100-106) ger kvalitativa studier 

ett mer djupgående helhetsperspektiv av fenomenet man vill studera, och inte bara 

siffror och diagram. Kvalitativ forskning innebär enligt Henricson och Billhult (2012, s 

134) att man fokuserar på att få så informationsrika beskrivningar som möjligt inom 

forskningsfrågan. Friberg (2012a, ss 121-124) skriver att man genom att läsa och 

sammanställa flera studier som undersöker samma ämne kan skapa en bredare 

förståelse. Målet är att den nya kunskapen ska kunna översättas praktiskt så att den 

förbättrar vården. Enligt Rosén (2012, ss 429-431) kan man genom litteraturstudier få 

en bättre översyn på aktuell forskning, vilket kan skapa en bättre och evidensbaserad 

vård.  

 

2.1 Sökmetoder 

För att besvara syftet användes kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökning gjordes på 

Cinahl, PubMed, Scopus, och Web of science. Sökorden som använts är följande: nurses, 

experience, caring, treating, dying, child, infant, newborn, pediatric, palliative, end-of-

life och ethic (se bilaga 1). Lämpliga ämnesord har valts genom användandet av Swedish 

Mesh (Karolinska institutet, 2015). Artiklar som belyste upplevelsen av att vara anhörig 

eller syskon till ett döende barn, studier som inte var skrivna på engelska samt studier 

som belyste upplevelsen av att vårda vuxna i livets slutskede exkluderades. Ingen 

avgränsning gjordes på vårdpersonalens kön, ålder, etnicitet, vilket land studien var 

genomförd i eller vilket årtal den empiriska studien genomfördes, detta för att inte 

minska sökresultatet i någon större utsträckning. För att täcka in böjningar av de olika 

sökorden samt skapa samband mellan sökorden har vi använt oss av trunkering och 

boolesk söklogik enligt Östlundh (2012, ss 67-69).  
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2.2 Urval 

Inklusionskriterium var kvalitativa, empiriska studier som berörde vårdpersonals 

erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Vårdpersonalens yrke hade ingen 

betydelse, så länge de var involverade i vården av döende barn. Såväl läkare, 

sjuksköterskor och socialarbetare ingick i studierna. Vid litteratursökningen 

inkluderades artiklar med både ”Palliative care” och ”End-of-life-care” som begrepp. 

Begreppen belyser båda den palliativa vården, skillnaden är att end-of-life är mer 

inriktad på den sista delen av palliativ vård, den som ges i livets slutskede. En artikel var 

både kvalitativ och kvantitativ, dock togs endast den kvalitativa delen med i 

sammanställningen av resultatet. Platsen barnen vårdades på varierade, såväl vård i 

hemmet som akutsjukvård, intensivvård som cancervård inkluderades. Artiklarna skulle 

vara skrivna på engelska, detta för att inte information skulle förloras eller misstolkas 

vid en översättning. Enligt Rosén (2012, s 436) är det viktigt med väl definierade 

inklusions- och exklusionskriterium för att få ett bra resultat på litteratursökningen. För 

att säkerställa att alla artiklarna var av god kvalitet har författarna gjort en 

kvalitetsgranskning. Genom SBUs (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik har författarna bedömt om artiklarna har en hög, medel 

eller låg kvalitét. Åtta kvalitativa studier höll god kvalitet i kvalitetsgranskningen och 

inkluderades i urvalet. Artiklarna och resultatet av kvalitetsgranskningen redovisas i 

bilaga 2.  

 

Friberg (2012b, ss 137-138) skriver att man vid litteratursökning till att börja med bör 

skaffa sig en överblick över de artiklar som finns tillgängliga inom det valda området. 

Sedan bör sökorden förfinas och kombineras i olika steg för att skaffa ett bra 

sökresultat. Titlar och abstrakt genomläses medan man försöker skaffa sig en 

uppfattning om vad studien handlar om. Författarna har systematiskt gjort samma 

kombination av sökord på Cinahl, Pubmed, Scopus och Web of Science. Verkade 

abstraktet intressant gick artikeln vidare till nästa steg som var genomläsning och för att 

säkerställa att artikeln svarade till litteraturstudiens syfte.  
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2.3 Analys 

Friberg (2012a, ss 127-129) beskriver hur man genom fem enkla steg kan analysera 

kvalitativa vetenskapliga studier. Analysen startar med noga genomläsning av de studier 

som ska ingå i analysen. Fokus bör ligga på studiernas resultat då det är detta som utgör 

grunden för litteraturanalysen. Vidare identifieras studiernas kategorier och 

underkategorier samt förhållandet mellan dessa. I tredje steget sammanfattas 

studiernas resultat kortfattat, förslagsvis på en A4-sida. Nästa steg blir att jämföra 

studiernas resultat för att hitta likheter och olikheter. Slutligen sammanställs resultaten 

till en ny helhet.  

 

Vid analysen har författarna använt sig av Fribergs metod (2012a, ss 127-129).  

Alla artiklarnas resultat har noga blivit genomlästa av båda författarna, sedan har 

resultatet koncentrerats. Studiernas kategorier och underkategorier har markerats, 

tillsammans med den beskrivande undertexten. Resultatet för varje artikel har 

sammanfattats på en A4-sida. Författarna har sedan satt sig ner för att jämföra och 

diskutera kring det koncentrerade innehållet för alla studierna. Författarna har sorterat 

studiernas resultat utifrån likheter och skillnader och sedan skapat nya kategorier och 

underkategorier. För att sammanställa resultatet har inspiration hämtats från de 

analyserade artiklarna (jmf Friberg, 2012a, ss 127-129).  

 

2.4 Forskningsetik 

Enligt Kjellström (2012, s 71) innebär användandet av etiska principer att man skyddar 

deltagarna i en studie från att hamna i en utsatt situation eller att de känner sig 

utnyttjade. Forskningsresultatet ska inte kunna härledas till specifika individer utan 

representera en grupps åsikter, känslor och tankar. Enligt Vetenskapsrådet (2015) bör 

man följa fyra principer för att bedriva etisk forskning, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet syftar 

till att deltagarna i studien ska få information om studiens syfte, villkor för deltagande 

och information om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avsluta sitt 

deltagande i studien utan att bli negativt behandlade. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska inhämta samtycke på från alla deltagare. Konfidentialitetskravet innebär 
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att personer som jobbar med studien har tystnadsplikt och att studiematerialet förvaras 

inlåst på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av intervjumaterialet. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om den enskilde inte får säljas vidare, eller 

användas för att besluta om vårdinsatser mot den enskilde. Enligt lagen angående 

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) ska man i forskningen 

respektera alla människors värde, visa respekt samt skydda den enskilda människan. 

Bara forskning som respekterar alla aspekter för människovärdet, människans 

rättigheter och människans fysiska och psykiska hälsa kan bli godkänd.  

Tre av de åtta artiklarna som valdes att ingå i litteraturstudien angav inte om de hade 

etiskt tillstånd. Författarna undersökte då vilka riktlinjer tidskriften hade för 

publicering, för att säkerställa att tidskrifterna endast publicerar studier med etiskt 

tillstånd eller etiskt övervägande. Alla tidskrifterna hade som policy att endast publicera 

studier med etiskt tillstånd.  

 
3. Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier och tretton underkategorier (se tabell 1). 

Resultatet presenteras i löpande text med referenser.  

 

Tabell 1 

Kategorier Underkategorier 

Känslomässiga reaktioner Sorg och tomhet 

Otillräcklighet och maktlöshet  

Moralisk stress 

Att hantera den svåra situationen 

 
 

Balansera känslorna 

Distansering och professionell 

gränssättning 

Att ge och ta emot stöd 

Andra hanteringsstrategier 

Organisatoriska brister 

 
 

Brist på personal och tid 

Bristande kontinuitet och kompetens 

Avsaknad av stödsystem 

Att sträva efter god omvårdnad 
 

 

Skapa goda minnen 

Vikten av en god kommunikation 
och relation 

Viljan att utveckla omvårdnaden 
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3.1 Känslomässiga reaktioner  

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal som vårdar barn i livets slutskede 

beskriver känslor av sorg och tomhet, otillräcklighet och maktlöshet. Vårdpersonalen 

upplevde känslor av moralisk stress uppkom när barnen de vårdade utsattes för 

behandlingar som vårdpersonalen såg som meningslös.  

 

3.1.1 Sorg och tomhet 

Vårdpersonalen i studien av Neilson et al (2011) och sjuksköterskorna i studien Kaplan 

(2000) berättade i intervjuerna att det var mycket känslosamt att tillhandahålla palliativ 

vård till barn. De betonade effekterna av att se barnet försämras och utmaningen i att 

utföra daglig vård. I studien av Yam, Rossiter och Cheung (2001) beskriver 

sjuksköterskorna att när de insåg att de inte längre kunde hjälpa de sjuka barnen att 

överleva, började de uppleva en djup känsla av sorg. I en studie av Costello och Trinder-

Brook (2000) berättar sjuksköterskorna att det var vanligt att de blev mycket fästa vid 

barnen och familjen då de spenderade mycket tid på sjukhuset. När barnet dog upplevde 

de en personlig sorg. Sjuksköterskorna i studierna av Epstein (2008) och Kaplan (2000) 

uttryckte känslor av sorg när de vårdade ett döende barn. Sjuksköterskorna i studien av 

Kaplan (2000) beskrev hur ett barn som vårdats länge på avdelningen hade blivit en del 

av enheten, och när barnet sedan försvann upplevde sjuksköterskorna en djup känsla av 

sorg. Vårdbelastningen gjorde att det inte fanns tid att sörja, utan ständigt kom nya barn 

som skulle tas omhand. Detta beskrevs som särskilt utmanande av sjuksköterskorna. 

Vårdpersonalen i studien av Lee och Dupree (2008) och sjuksköterskorna i studien av 

Kaplan (2000) upplevde sorg när de bevittnade familjens sorgupplevelse. 

Vårdpersonalen i en studie av Lee och Dupree (2008) beskriver att sorg inte enbart sågs 

som något negativt, många såg känslor av sorg som en indikation på deras 

medmänsklighet. Sjuksköterskorna i studien av Epstein (2008) upplevde en känsla av 

tomhet när ett barn dog. Det kändes om att vara i ett vakuum. Denna känsla uppkom 

också när vårdpersonalen inte fick någon chans att säga farväl till barnet innan det dog. 

Sjuksköterskorna hade då svårt att förstå att barnet hade dött. Sjuksköterskorna i 

studien av Cook et al (2011) beskriver hur första hjärtstilleståndet eller första dödsfallet 

påverkat dem djupt.  
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3.1.2 Otillräcklighet och maktlöshet  

När sjuksköterskorna i studien av Epstein (2008) inte kunde hjälpa barnet att överleva 

upplevde de känslor av otillräcklighet vilket i sin tur framkallade känslor av smärta. De 

beskrev att det var meningslöst att barn dör i förtid och att de inte får leva ut sina liv. 

När barnen var döende, och föräldrarna förnekade det, uppstod känslor av maktlöshet 

och öppenheten och närvaron ersattes av en känsla av att vara utestängd. I en studie av 

Costello et al (2000) berättar deltagarna att deras skuldkänslor hade sitt ursprung i 

deras egna personliga känslor. Läkarna i en studie av Lee et al (2007) upplevde känslor 

av hjälplöshet, frustration och nedstämdhet när ett barn dog. Sjuksköterskorna i studien 

av Yam et al (2001) upplevde en djup känsla av ambivalens och hjälplöshet när de insåg 

att de inte längre kunde hjälpa de sjuka barnen att överleva.  

 

3.1.3 Moralisk stress  

Deltagarna i studien av Epstein (2000) kände moralisk stress när ett barn genomgick en 

lång och aggressiv behandling som vårdpersonalen uppfattade som meningslös. 

Sjuksköterskorna tyckte att det den långvariga och aggressiva behandlingen gav ett 

falskt hopp och kunde bidra till att familjen inte förstod hur allvarligt sjukt deras barn 

var förrän barnet hade dött. Moralisk stress förekom hos både läkarna och 

sjuksköterskorna, men den var vanligare hos sjuksköterskorna. Den moraliska stressen 

uppkom oftast när sjuksköterskor inte trodde att barnet skulle överleva. 

Sjuksköterskorna i studien av Costello et al (2000) upplevde negativa känslor när ett 

barn utsattes för behandlingar som ansågs olämpliga, onödiga eller illa timade.  

 

3.2 Att hantera den svåra situationen 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal använder sig av olika 

hanteringsstrategier för att orka jobba med barn i livets slutskede. 

Hanteringsstrategierna bestod bland annat av att balansera känslorna, distansering och 

professionell gränssättning samt att ge och ta emot stöd av sina kollegor.  
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3.2.1 Balansera känslorna 

Sjuksköterskorna i Kaplans (2000) studie berättar hur de genom olika 

hanteringsstrategier kunde balansera sina känslor och fortsätta i sin professionella roll. 

Sjuksköterskorna i studien av Furingsten, Sjögren och Forsner (2015) betonade vikten 

av att balansera sina egna känslor för att stödja familjen. För att göra detta behövde 

sjuksköterskorna god självkännedom och modet att våga erkänna sina svagheter inför 

kollegor, patienter och familjer. Om sjuksköterskan inte hittade något sätt att uttrycka 

sin smärta, kunde de inte fortsätta med arbetet.  

 
 

3.2.2 Distansering och professionell gränssättning 

Sjuksköterskorna i studierna av Cook et al (2011) och Yam et al (2001) beskriver hur de 

för att minska sitt eget lidande håller ett känslomässigt avstånd från familjen och 

barnet. Deltagarna i Yam et al (2001) studie distanserade sig själva genom att hålla sig 

upptagna med barnets fysiska omvårdnad och minskade kontakten med föräldrarna. 

Deltagarna i studien av Cook et al (2011) beskriver hur distansering kunde göra att 

känslor av sorg och saknad kunde minska, men kunde också skapa känslor av skuld över 

att sjuksköterskorna inte visade känslor de förväntades känna. Vissa sjuksköterskor 

ansåg att det bara var att bita ihop och ta på sig en mask innan man gick vidare till nästa 

patient. En sjuksköterska i studien berättar hur hon distanserade sig från barnets död 

och istället mindes patienten som frisk. Vissa av sjuksköterskorna tog medvetet avstånd 

från barnen när de lämnat avdelningen. En sjuksköterska i studien av Cook et al (2011) 

beskriver hur hon ville minnas barnet när det spelade spel på barnavdelningen och 

därför undvikt att besöka barnet sedan det försämrats och förflyttats till 

intensivvårdsavdelningen. 

 

Sjuksköterskorna i studien av Cook et al (2011) beskriver en professionell gräns de drar 

mellan sig själva, patienten och familjen. Genom gränssättningen balanserar de mellan 

att vara professionella och personliga, vilket skyddar sjuksköterskorna från att känna för 

mycket och bränna ut sig. Andra sjuksköterskor såg gränsen som ett hinder från att ge 

patienten empati och medkänsla. Gränserna var flytande och anpassades för att 

sjuksköterskorna skulle kunna hjälpa barnet på bästa sätt. På samma sätt anpassade 
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sjuksköterskorna gränserna när de gick mellan patienterna. Ju längre barnet vistats på 

avdelningen desto svårare hade sjuksköterskorna att sätta professionella gränser. 

Gränssättningen förändrades över tid, ju mer erfarenhet sjuksköterskan hade desto 

viktigare var det att hålla ett visst avstånd till familjen. 

 

3.2.3 Att ge och ta emot stöd 

Att vårda döende barn skapade ett behov av stöd och avlastning från omgivningen. 

Tillsammans med kollegor kunde sjuksköterskorna lära sig hantera de känslor som 

uppstår när ett barn är döende. Att dela sitt lidande med kollegorna var mycket 

uppskattat (Furingsten et al, 2015; Cook et al, 2011; Lee et al, 2007). För att orka i 

längden är det viktigt att både kunna ge och ta emot stöd från sina kollegor (Lee et al, 

2007). Stöd från andra yrkesgrupper var både uppskattat och välanvänt. Det palliativa 

teamet erbjöd stöd inte bara åt familjen utan även åt sjuksköterskorna. Teamet bestod 

av läkare, sjuksköterskor och sjuksköterskor som alla fått vidareutbildning i palliativ 

vård. Många sjuksköterskor önskade att det palliativa teamet skulle bli involverad 

tidigare i barnets vård (Cook et al, 2011; Furingsten et al, 2015). Vårdpersonalen i 

studien av Neilson et al (2011) såg den palliativa omvårdnaden som ett lagarbete. Det 

var däremot otydligt hur personalen påverkade varandra i ett bredare perspektiv.  

 
 

3.2.4 Andra hanteringsstrategier 

Cook et al (2011) och Kaplan (2000) fann i sina studier att sjuksköterskor som hade en 

trosuppfattning och upplevde andlighet också hade lättare att hantera ett barns 

bortgång. Sjuksköterskorna i studien av Furingsten et al (2015) fann det lättare att 

hantera barnets dödsfall om barnet varit sjukt redan från födseln. Genom att öka sin 

kunskap om sjukdomen kunde sjukvårdspersonalen skapa mening. Sjuksköterskorna i 

studien av Cook et al (2011) använde sig av fotografier för att minnas patienten. Ett kort 

av det friska barnet placerades på barnets nattduksbord. Sjuksköterskan kunde då titta 

på bilden av det friska barnet medan hon gav barnet daglig omvårdnad och visualisera 

barnet som det en gång varit. Detta minskade känslor av ångest och stress.  
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3.3 Organisatoriska brister 

Litteraturstudiens resultat visar att de fanns en brist på både personal, tid, kontinuitet 

och kompetens inom vården. Detta hade en negativ inverkan på vårdpersonalen. Det 

saknades även stödsystem för vårdpersonalen.  

 

3.3.1 Brist på personal och tid 

I studien av Costello et al (2000) beskrev sjuksköterskorna att dålig bemanning på 

vårdavdelningarna hade en negativ inverkan på vården av döende barn. Detta var 

mycket frustrerande för sjuksköterskorna. Speciellt när de inte kunde tillbringa den 

tiden som de ville med barnet och deras familj på grund av personalbrist.  

Sjuksköterskorna i studien av Epstein (2008) berättar att tidsbrist vid vård av barn i 

livets slutskede var ett stort problem. Tidsbristen påverkade möjligheten att få lugn och 

ro och förhindrade sjuksköterskorna från att hantera existentiella frågor. När ett barn 

dog ansågs de att det var idealiskt att erbjuda en vacker, lugn och harmonisk miljö, men 

på grund av tidsbrist var det svårt att uppnå.  

 

3.3.2 Bristande kontinuitet och kompetens 

En mängd av olika vårdpersonal träffade det döende barnen vilket gav en dålig 

kontinuitet i vården (Epstein, 2008). Sjuksköterskorna i Kaplans (2000) studie 

beskriver att när en behandling blev för lång och aggressiv och det var för många 

vårdgivare inblandade i vården, blev det många kommunikationsmissar. Detta hade 

konsekvenser för alla arbetsgrupper. Sjuksköterskorna i studien av Costello et al (2000) 

var frustrerade över organisatoriska problem. Ett av dessa organisatoriska problem var 

när mycket sjuka barn flyttades runt mellan avdelningarna eller till andra sjukhus 

istället för att få dö i en lugn och trygg miljö. I studien berättar en sjuksköterska om en 

incident där ett mycket sjukt barn dog under en transport i en ambulans på väg till ett 

annat sjukhus och på grund av sjukhusets policy fick inte föräldrarna följa med. 

Föräldrarna hade då aldrig chansen att ta avsked av sitt barn. Det var mycket 

frustrerande för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i studien av Nielsen et al (2011) 

beskriver hur de stundtals hade svårt att upprätthålla specialistkompetens. Det var få 

barn som dog i cancer, vilket gjorde att sjuksköterskorna sällan fick träna på tekniska 
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färdigheter som att sköta sprutpumpar. I studien av Yam et al (2001) beskrev 

sjuksköterskorna att inte fanns nog med kunskap och kompetens om hur man skulle 

hantera och trösta sörjande föräldrar. Många av vårdpersonalen visste inte hur de skulle 

bete sig i mötet med sörjande föräldrar och var mycket obekväma i sådana situationer. 

De flesta sjuksköterskorna var rädda för att de skulle säga något olämpligt till anhöriga 

eller att de anhöriga skulle misstolka något de sagt och tvivla på sjuksköterskans sorg.  

 

3.3.3 Avsaknad av stödsystem 

I studien av Kaplan (2000) berättar sjuksköterskorna om deras känslor av sorg och 

ilska, liksom glädje och lättnad i sitt arbete med barn. Det var svårt att tala ut om deras 

känslor efter som att det inte fanns något stödsystem inom organisationen. På 

arbetsplatsen fanns det ingen plan på hur man skulle gå tillväga för att få stöd och 

kunna vädra sina emotionella känslor. Istället var det upp till sjuksköterskorna att ta 

initiativ till samtal antingen individuellt eller med kollegor. De behövde få vädra ut 

deras känslor för att kunna fortsätta med deras arbete. I studien av Yam et al (2001) 

uppgav sjuksköterskorna att det fanns bristande riktlinjer kring stöd och för lite stöd för 

att jobba med palliativ vård på avdelningen. Fokus på enheten var endast att ge botande 

behandling till kritiskt sjuka spädbarn. Sjuksköterskorna fick lov att prioritera att ge 

rutinmässig och teknisk vård och ingen tid fick läggas på att hjälpa föräldrarna förstå 

vad som händer. För sjuksköterskorna i Kaplans (2000) studie existerade inget 

organiserat stödsystem. Det var istället upp till sjuksköterskorna att, individuellt eller i 

grupp, utveckla strategier för att hantera sina känslomässiga upplevelser. 

Sjuksköterskorna i studien av Furingsten et al (2015) efterfrågade att man i samband 

med ett barns dödsfall kunde träffas över yrkesgränserna och samtala kring döden och 

jobba med sorgebearbetning. 

 

3.4 Att sträva efter god omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonalen strävade efter att ge barn i livets 

slutskede så god omvårdnad som möjligt. Att skapa goda minnen och upprätthålla en 

god kommunikation och relation var viktigt. Vårdpersonalen uttryckte också en vilja att 

utveckla omvårdnaden.  
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3.4.1 Skapa goda minnen 

I studien av Cook et al (2011) beskriver en sjuksköterska att hon inte kan påverka att 

barnen på avdelningen dör, men att hon kan ge familjen fina minnen att ta med sig hem, 

vilket skapade en positiv erfarenhet hos henne. I studien av Epstein (2008) beskriver 

sjuksköterskorna hur de hjälpte föräldrarna att skapa fridfulla minnen av deras barn 

genom att låta föräldrarna hålla barnet, bada barnet och fotograferas tillsammans med 

barnet. Att skapa minnen tillsammans med föräldrarna sågs av sjuksköterskorna som en 

viktig och meningsfull stund. Läkarna i Eipsteins (2008) studie försökte vara så 

skonsamma som möjligt mot föräldrarna när de lämnade dåliga besked och beslutade 

om olika behandlingar. Läkarna såg detta som deras sätt att kunna bidra till skapandet 

av positiva minnen.  

 

3.4.2 Vikten av en god kommunikation och relation 

I en studie av Lee et al (2007) berättade vårdpersonalen om vikten av att ha en god 

kommunikation med så väl patient, anhöriga som annan vårdpersonal. God 

kommunikation återspeglade behovet av att dela tankar och information för effektivt 

beslutsfattande och att acceptera de val som gjorts. Sjuksköterskorna i studien av 

Furingsten et al (2015) berättade att en god relation byggde på ett ärligt förhållningssätt. 

Att stötta familjen krävde mod och engagemang från sjuksköterskan. När 

sjuksköterskorna tog hand om ett döende barn var det viktigt att stötta anhöriga i deras 

sorg, men också att själv vara modig, ärlig och kunna visa egna känslor. Att fokusera på 

”livsvärdet” av döende barn var viktigt. Barnets livsglädje smittade ofta av sig till 

sjuksköterskorna och underlättade deras arbete i vården. Sjuksköterskorna i studien 

tyckte att det var viktigt för sin egen skull att umgås med patienten. Läkarna i studien av 

Nielson et al (2011) tyckte det var viktigt att skapa en god relation med familjen inför 

framtida kontakt, både för att tillgodose barnets medicinska behov och stödja familjen i 

deras sorg. 

 

3.4.3 Viljan att utveckla omvårdnaden 

Sjuksköterskorna i studien av Yam et al (2001) ville införa mer humana regler på 

avdelningen. En speciell punkt var regeln angående besökare. Som det var nu fick 
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endast föräldrarna vara med det döende barnet. En annan sak de ville tillåta var allrum 

där föräldrar kunde få vara ensamma med barnet och att föräldrar skulle ta del av 

barnets omvårdnad, då detta var möjligt. Sjuksköterskorna hade svårt att skilja på 

kurativ och palliativ vård. De efterfrågade tydligare strategier för avveckling av invasiv 

behandling. Detta för att minska barnets smärta och lidande, öka livskvaliteten i livets 

slutskede och hjälpa sjukvårdspersonalen att samordna insatserna för barnets bästa. 

 

 

4. Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

barn i livets slutskede.  

 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda 

barn i livets slutskede. Vid analysen fann författarna fyra kategorier och tretton 

underkategorier. Genom litteraturstudien har författarna fått en ökad förståelse för 

sjuksköterskans upplevelser i sitt arbete med att vårda döende barn. Studiens syfte har 

uppnåtts och författarna hoppas att resultatet kan överföras till den praktiska 

verksamheten.  

 

4.1.1 Känslomässiga reaktioner 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal beskriver känslomässiga reaktioner 

som sorg och moralisk stress. Det fanns inte alltid tid för vårdpersonalen att ta i tu med 

sina känslor och sorg. Många av sjuksköterskorna delade föräldrarnas sorgupplevelse. 

Pearsons (2010) studie beskriver att vårdpersonal som vårdar barn i livets slutskede 

möter många känslomässiga utmaningar. Papadatou (2000) skriver att vårdpersonal i 

deras dagliga arbete växlar mellan att uppleva och undvika sorg. Omväxlingen kan vara 

både nödvändig och hälsofrämjande för vårdpersonalen. MacDermott och Keenan 

(2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskor som inte får stöd eller hjälp att bearbeta 

sin sorg också upplever sämre hälsa. Litteraturstudiens resultat visar att både läkare och 

sjuksköterskor upplevde moralisk stress. Sjuksköterskorna i studierna av Mitchell och 
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Dale (2015) och Silen et al (2011) upplevde moralisk stress när läkarna ordinerade 

behandlingar som inte gynnade barnet. Sjuksköterskorna i studien av Silen et al (2011) 

upplevde moralisk stress när det rådde personalbrist på vårdavdelningen eller när 

vårdpersonalen som jobbade där hade bristande kompetens.  

 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att sorg och andra svåra känslor är både en 

naturlig och nödvändig del av att jobba med döende barn. Genom att dela sorgen med 

sina kollegor kan vårdpersonal träna sig i att hantera sorgen på ett bra sätt, det är både 

nödvändigt och mänskligt att sörja ett barns dödsfall. Det är viktigt att man pratar om 

sin sorg och bearbetar sina känslor och tankar för att inte bli uppslukar av sorgen. Blir 

man det är det svårt att fortsätta med sitt arbete vilket det kan leda till utbrändhet och 

även depression. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att vårdpersonalens 

upplevelse av moralisk stress kan lindras om det råder en öppen dialog inom hälso- och 

sjukvården. Alla olika yrkeskategorier inom vården bör ges möjlighet att samtala kring 

moraliskt svåra situationer. 

 

4.1.2 Att hantera den svåra situationen 

Litteraturstudiens resultat visar att det är mentalt påfrestande för vårdpersonalen att 

vårda barn i livets slutskede. För att kunna hantera den svåra situationen använde sig 

vårdpersonalen av olika hanterings strategier som att balansera känslorna, distansera 

sig från barn och familj och sätta en professionell gräns. Att ge och ta emot stöd av sina 

kollegor var också en välanvänd hanteringsstrategi. Sand och Strang (2013, ss 175-177) 

beskriver tre olika hanteringsstrategier. Den första är problemfokuserad och går ut på 

att hantera situationen genom att lära sig mer om den. Den andra är känslofokuserad 

och går ut på att vända negativa känslor till positiva tankar. Den tredje och sista 

hanteringsstrategin, meningshantering, innebär att man försöker hitta en mening med 

att befinna sig i livets slutskede. Vårdpersonalen i studien av Bloomer et al (2015) ansåg 

att även om döden var en del av deras arbete så behövde de stöd från kollegor för att 

orka jobba vidare. Kollegialt stöd var mer uppskattat och välanvänt än det stödet som 

det palliativa teamet kunde erbjuda. I studien av Forster och Hafiz (2015) och Reid 

(2013b) så upplevde sjuksköterskorna kamratstöd som ett bra sätt att hantera sina 
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känslor. Enligt Birgegård (2012, ss 407-409) finns det olika sätt att bearbeta och stötta 

sig själv och arbetskamrater för att orka jobba med den palliativ vården. Genom 

samtalsgrupper kan personalen prata om deras känslor, frågor och upplevelse vid en 

svår situation. Man kan även använda sig av det dagliga kamratstödet, då man får stöd 

från medarbetare. Genom att få eller ge en kram, en klapp på ryggen eller bara få prata 

med någon en eller två minuter kan vårdpersonalen få stödet som behövs för att orka 

fortsätta arbetsdagen. För sjuksköterskorna i Pearsons (2013) studie var det viktigt att 

dela personliga känslor med sina kollegor. Sjuksköterskeeleverna i studien av Dahlqvist, 

Söderberg och Norberg (2008) beskriver hur de hanterade stress genom att ta hand om 

sig själva. Genom att unna sig god mat eller ett varmt bad kunde sjuksköterskeeleverna 

känna avkoppling och släppa känslorna av stress de tagit med sig från jobbet.  

 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att vårdpersonalen med hjälp av den 

känslomässiga hanteringsstrategin kan flytta fokus från negativa till positiva tankar och 

minnen. Det är av största vikt att vårdpersonalen strävar efter att lära sig hantera och 

balansera sina känslor för att orka arbeta med palliativ vård. En annan slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att vårdpersonal behöver stöd från sina kollegor för att 

kunna arbeta med döende barn, utan att riskera utbrändhet. Det bör finnas både tid och 

resurser avsatta i verksamheten för att kunna erbjuda vårdpersonalen tid att bearbeta 

svåra känslor. 

 

4.1.3 Organisatoriska brister 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal beskrev organisatoriska brister i 

vården av barn i livets slutskede. De beskriver bland annat tidsbrist, brist på kompetens 

och avsaknad av stödperson. Enligt Rahm-Sjögren och Sjögren (2002, s 58) är vanliga 

brister i hälso- och sjukvården tidsbrist, avsaknad av stöd och ekonomiska besparingar. 

Det ställs höga krav på vårdgivarna att följa med i den tekniska utvecklingen. I studien 

av Pearson (2013) beskrevs en brist på både utbildning och erfarenhet inom palliativ 

omvårdnad. Det resulterade i att vårdpersonalen i mötet med anhöriga, var nervösa och 

hade dåligt självförtroende. Reid (2013b) fann i sin studie att vårdpersonalen upplevde 

både fysisk och emotionell utmattning på grund av organisatoriska brister.  



19 
 

I litteraturstudiens resultat beskrivs även en avsaknad av stödsystem i organisationen. 

Sjuksköterskorna i studien av Tuckett et al (2015) beskriver hur stödet från både 

kollegor och sjukhusets ledning var bristfällig. Detta påverkade sjuksköterskorna 

negativt och gjorde att många slutade jobba på avdelningen. Vårdpersonalen i studien 

av Klarare et al (2013) betonade vikten av att vårdpersonalen jobbade som ett team och 

stöttade varandra. Det var även viktigt att teamet leddes av en kompetent och 

förstående ledare.  

 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att organisatoriska brister kan påverka både 

omvårdnaden av det döende barnet och vårdpersonalens hälsa. Det är därför viktigt att 

sträva efter att överbrygga dessa organisatoriska brister. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att ökad bemanning inom vården skulle ge ökad 

kontinuitet och förbättra vårdpersonalens möjlighet att fokusera på ett barn åt gången. 

Att stärka avdelningschefers roll i vården av barn i livets slutskede är av högsta prioritet. 

En avdelningschef som är öppen och lyssnar på vårdpersonalens önskemål och behov 

kan bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö och i förlängningen även förbättra den 

omvårdnad som ges. En avdelningschef kan även verka för att ett permanent stödsystem 

implementeras i verksamheten. 

 

4.1.4 Att sträva efter god omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal strävar efter att ge barn i livets 

slutskede god omvårdnad. De strävade efter att skapa goda minnen och göra barnet och 

föräldrarnas sista tid tillsammans så bra som möjligt. Vårdpersonalen betonade vikten 

av en god relation och kommunikation liksom viljan av att utveckla omvårdnaden. 

Vårdpersonalen i studien av Rodriguez och King (2014) försökte skapa goda minnen för 

familjerna genom att uppmuntra till familjeaktiviteter på sjukhuset. För 

sjuksköterskorna i en studie av MacConnel et al (2012) var det viktigt att etablera en god 

relation till både barnet och familjen. Den goda relationen byggdes på tillit, medkänsla 

och ärlighet. Sjuksköterskorna i studien av Pearson (2013) ansåg att de kunde bidra till 

god palliativ omvårdnad genom att stödja familjen och bidra till att barnet får så god 

livskvalitet som möjligt i livets slutskede. Hade sjuksköterskorna en god relation med 
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barnet var det också lättare att ge god omvårdnad. Sjuksköterskorna beskriver hur god 

kommunikation var en av de svåraste färdigheterna att lära sig. God kommunikation 

sågs som förmågan att identifiera familjens behov och på bästa sätt bemöta familjens 

frågor och önskemål. Sjuksköterskorna i studien av Harrington Jacobs (2005) beskriver 

hur ett sätt att bidra till god omvårdnad är att spendera tid med syskon och lära dem om 

döendeprocessen.  

 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att stödet till familjen är en viktig del i 

vårdpersonalens arbete. Det är viktigt att vårdpersonalen får god och kontinuerlig 

utbildning i hur de på bästa sätt stöttar familjen och på bästa sätt förmedlar information 

till de anhöriga. Genom att vara lyhörda för barnet och föräldrarnas behov kan 

vårdpersonal erbjuda en god omvårdnad, vilket kan underlättas om de ges möjlighet att 

reflektera över omvårdnaden tillsammans med sina kollegor. För att kunna ge stöd och 

skapa en god relation till föräldrarna i deras svåra situation behöver dock vårdpersonal 

uppleva ett de får eget adekvat stöd i yrkesrollen. Det är rimligt att anta att 

omvårdnaden av det döende barnet förbättras om både föräldrar och vårdpersonal 

upplever stöd från omgivningen.  

 
 

4.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vårdpersonals erfarenheter av att vårda barn i 

livets slutskede, därför valdes kvalitativa artiklar. En artikel var både kvalitativ och 

kvantitativ, där har författarna endast tagit med den kvalitativa delen av resultatet.  

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s 489) bidrar ett tydligt formulerat syfte och 

frågeformulering med trovärdighet till litteraturstudien.  

 

Att hitta artiklar som svarade till syftet var inte helt enkelt. Många artiklar belyste 

upplevelsen av att vårda vuxna eller av att vara anhörig. Författarna lyckades ändå hitta 

tio vetenskapliga artiklar, varav åtta valdes ut till att ingå i analysen. Författarna har inte 

använt sig av databasernas förslag på sökord (tillexempel thesaurus) vid 

litteratursökningen, detta kan göra att sökresultatet begränsats och att vissa artiklar inte 

återfunnits vid litteratursökningen.  
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Författarna startade litteratursökningen genom att läsa relevant litteratur och på så sätt 

skapa användbara sökord. Sökningen genomfördes sedan i två steg där sökorden 

förfinades vid den andra och egentliga litteratursökningen. Detta skapar trovärdighet i 

sökmetodik (jmf Friberg, 2012c, s 85). Enligt Wallengren et al (2012, s 489) skapas 

trovärdighet genom att författarna skapar tydliga kriterier för vad som ska inkluderas 

och exkluderas vid litteratursökningen. Trovärdigheten ökar ytterligare om 

sökresultatet tydligt presenteras med en tabell.  

 

Författarna har inkluderat artiklar som beskriver erfarenheter från flera kategorier av 

vårdpersonal. Ett inklusionskriterium var att deltagarna i studierna skulle vara 

involverade i barnets omvårdnad. Studier där deltagarna var läkare, sjuksköterskor och 

socialarbetare inkluderades. Platsen barnet vårdades på har också varierat. Såväl vård i 

hemmet som på olika avdelningar på sjukhus har inkluderats. Detta tror författarna 

skapar ett bredare utbud av erfarenheter. Henricson och Billhult (2012, ss 133-134) 

skriver att man vid forskning bör fokusera på att få med så många olika erfarenheter 

som möjligt, snarare än att intervjua en stor grupp människor som alla upplevt samma 

sak.  

 

Författarna har inte gjort någon avgränsning på ålder på barnet som dött, detta för  

att inte minska forskningsunderlaget i någon större omfattning. Barnen som deltagarna 

i studierna har vårdat har varit mellan 0-18 år gamla. Landet studierna genomfördes i 

har varierat, allt från England till Japan har inkluderats, vilket författarna tror skapar en 

bra bild över vårdpersonalens upplevelser globalt sett. Även om författarna inte aktivt 

sökt artiklar från olika delar av världen, kändes det otänkbart att avgränsa sökningen till 

att endast omfatta vissa länder.  

 

Vid kvalitetsgranskningen har författarna använt sig av SBUs (2014) mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. För att undvika 

tolkningsfel och meningsskiljaktigheter har författarna genomfört 

kvalitetsgranskningen tillsammans. Alla artiklarna som kvalitetsgranskades höll hög 
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kvalitet. Enligt Wallengren et al (2012, s 490) får en litteraturstudie högre trovärdighet 

om alla författare genomför kvalitetsgranskningen tillsammans.  

 

Författarna har undersökt könsfördelningen på vårdpersonalen i de olika studierna. Det 

var endast tre artiklar som angav vilket kön deltagarna hade. I dessa tre artiklar var en 

stor majoritet av deltagarna kvinnor. Författarna tror att detta på ett rättvist sätt 

återspeglar vården i stort. Jorfelt (2011, s 31) skriver att samhället har olika 

förväntningar på kvinnor och män. Det finns en norm hur vi förväntar oss reagera i 

olika situationer beroende på vilket kön vi tillhör. Våra upplevelser och erfarenheter är 

inte formade av vilken typ av person man är utan är formad av vilken könsbild 

samhället har. Eftersom vårdpersonalens kön sällan angavs i studierna är det svårt att 

uttala sig om könsskillnaden i erfarenheter, detta har ej varit studiens syfte.  

 

4.3 Forskningsetisk diskussion 

Enligt Vetenskapsrådet (2015) innebär god forskningssed bland annat att deltagarna 

bidrar frivilligt och att materialet är insamlat och hanterat med varsamhet så att 

deltagarnas erfarenheter inte kan härledas till specifika personer.  

 

Författarna har vid skapandet av denna litteraturstudie hållit de fyra etiska 

grundprinciperna i åtanke. De fyra forskningsetiska principerna utgörs av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Att artiklarna som ingår i resultatanalysen har etiskt godkännande har varit av största 

vikt för författarna. Fem av de studerade artiklarna angav att studien hade etiskt 

godkännande, övriga tre hade ingen sådan angivelse. Alla studierna var dock 

publicerade av tidskrifter som har som policy att endast publicera studier med etiskt 

godkännande. Författarna har därför tolkat det som att samtliga studier har etiskt 

godkännande. Denna tolkning kan dock vara felaktig och leda till att studier utan etisk 

reflektion ingått i denna litteraturstudie.  

 

Alla studierna har noga genomlästs av båda författarna innan resultatet översattes till 

svenska. Översättningen har sedan jämförts och diskuterats mellan författarna för att 
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säkerställa att den överensstämmer gällande innehåll och formulering med 

originalartikeln. Allt innehåll som motsvarar studiens syfte har inkluderats vid 

litteraturstudien. Innehåll som inte motsvarar syftet har exkluderats. Författarna har 

vid översättning av urvalsstudiens resultat varit noga med att översätta ordagrant för att 

undvika tolkningsfel. Författarna har varit noga med att inte lägga egna tolkningar och 

värderingar vid översättning och sammanställning av resultatet. I de fall när författarna 

haft olika åsikter om artiklarnas resultat har en noggrann genomläsning följt av 

diskussion genomförts för att uppnå enighet.  

 

Att delta i en intervjugrupp och prata om erfarenheten att vårda döende barn kan göra 

att vårdpersonalen återupplever känslomässigt krävande stunder. Därför kan det vara 

bra om det finns en samtalskontakt för deltagarna i en empirisk studie. Ingen av 

artiklarna som ingår i denna litteraturstudie angav att något sådant stöd existerade. 

Detta ser författarna som en stor brist. Enligt Kjellström (2012, ss 79-85) måste man 

identifiera eventuella risker för deltagarna som ingår i studien. Man kan behöva avsätta 

tid och pengar om någon av riskerna skulle uppkomma. Kvalitativ forskning rör ofta 

känsliga ämnen. Det är därför av största vikt att forskaren som intervjuar deltagarna i 

en empirisk studie besitter egenskaper som fingertoppskänsla och etiskt kunnande. 

Detta för att inte kränka eller såra deltagarna. 

 

4.4 Betydelsen för omvårdnad 

Denna studie undersöker vårdpersonalens erfarenheter av att vårda barn i livets 

slutskede. Författarna tror att ju mer kunskap vårdpersonal har inom palliativ vård, 

desto lättare blir det att genomföra god omvårdnad. Genom att identifiera och samtala 

kring de tunga känslorna och positiva erfarenheterna som vårdpersonalen kan uppleva 

efter att de vårdat barn i livets slutskede, tror författarna att vårdpersonal kan utvecklas 

i sin yrkesroll. Författarna anser att fler studier inom ämnet bör genomföras för att få 

mer kunskap inom ämnet. Författarna tror att denna litteraturstudie framförallt 

studerar kvinnors upplevelse av palliativ omvårdnad. Framtida forskning om skillnader 

mellan kvinnor och mäns upplevelser av palliativ vård för barn kan vara av stort 

intresse. 
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4.5 Konklusion 

Resultatet i denna litteraturstudie visar som helhet att vårdpersonal beskriver det som 

en känslomässig påfrestning att vårda barn i livets slutskede. De beskriver sorg, tomhet, 

otillräcklighet, maktlöshet och moralisk stress. Vårdpersonalen beskriver också hur de 

försöker hantera påfrestningarna genom olika hanterings strategier som att söka stöd 

hos kollegor, balansera deras känslor och hitta fina minnen. Stöd från kollegor och 

organisationen visar sig vara mycket viktig i vårdpersonalens dagliga arbete. Brist på tid, 

personal brist och en bristande kompetens på personalen som jobbade försämrade både 

vårdpersonalens hälsa och barnens dagliga omvårdnad. Sammantaget pekar detta 

resultat på att vårdpersonal kan vara i riskzonen för att drabbas av ohälsa. Författarna 

har använt sig av Jean Watsons omvårdnadsteori för att diskutera hur vårdpersonal 

genom att ta hand om sig själva också kan ge en god omvårdnad.  

 

Gustin Wiklund och Lindwall (2012, ss 261-278) beskriver Jean Watsons 

omvårdnadsteori, där omvårdnad beskrivs handla om att visa omsorg och framhålla den 

egna och den andres mänsklighet och på så sätt främja hälsa för både vårdpersonal och 

patient. Omvårdnadsteorin bygger på tio omvårdnadsfaktorer, eller caritas processer 

som Watson valt att kalla dem. Omvårdnadsfaktorerna beskriver hur sjuksköterskor 

genom att vara närvarande och synliggöra patienten kan skapa sig en helhetsbild och 

erbjuda en god omvårdnad. Watson beskriver hur sjuksköterskan för att på allvar ska 

kunna känna medkänsla och engagera sig i omvårdnaden också måste vårda sig själv. 

Watson betonar vårdpersonalens egen förmåga att främja den egna hälsan som en 

förutsättning för att kunna vårda. För att vara i harmoni måste sjuksköterskan lära sig 

balansera sina känslor. Genom meditation och avslappning kan sjuksköterskan träna sig 

på att vara i nuet och få en ökad självmedvetenhet, att vårda med hjärtat. När 

sjuksköterskan välkomnar både negativa och positiva känslor och är närvarande är det 

också lättare att på allvar sympatisera med en patient som upplever lidande. Watson 

beskriver hur god omvårdnad bör finnas inom alla kategorier av vårdpersonal, snarare 

än att enbart utföras av sjuksköterskan. 
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En slutsats författarna drar av litteraturstudiens resultat är att vårdpersonal för att 

kunna ge en god omvårdnad och se patienten i ett helhetsperspektiv bör använda sig av 

Watsons tio caritas processer, vilket underlättas genom att vårdpersonalen tar hand om 

den egna hälsan. Genom att t.ex. träna sig i medveten närvaro kan vårdpersonalen 

lättare sympatisera med barnet och familjen och samtidigt utvecklas både som 

vårdpersonal och människa. 
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