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Att jobba för livet och möta döden 
 
Abstrakt  
  
Bakgrund: Varje år dör cirka 560 barn i Sverige där hälften beräknas dö 
under sitt första levnadsår. Den pediatriska palliativa vården ska lindra 
barnets fysiska, psykiska och sociala smärta, och efter barnets död har 
sjukvården i uppgift att fortsätta stödja familjen i deras sorgearbete med 
social och psykologisk handledning. Syfte: Att belysa sjuksköterskors 
upplevelser och erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Metod: 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju legitimerade 
sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda barn i livets slut. Resultat: Fyra 
kategorier bildades efter att det insamlade materialet analyserats och består 
av: Att vårda ett döende barn de första gångerna är svårt, Att arbeta 
professionellt nära döden, Att dela på bördan och Att vara närvarande vid 
livets slut. Konklusion: Att vårda barn i livets slutskede upplevs vara 
påfrestande men också givande för sjuksköterskorna. Upplevelsen av att det 
är skillnad mellan att studera och att praktisera området är genomgående. 
Framkom gjorde också den hårfina balansgången mellan att vara personlig 
men inte privat, att våga visa känslor utan att låta dem ta över. Sorgen är 
något man med tiden lär sig hantera och därför är stöd mellan kollegor viktigt. 
 
Nyckelord: Palliativ vård, Pediatrik, Barn, Upplevelser, Sjuksköterskor  
 



	  

	   	   	  
	  

Working for life and encounter death  
 
Abstract 
 
Background: Approximately 560 children die in Sweden every year, half of 
which are estimated to pass away during their first year of life. The pediatric 
palliative care aims to ease the child’s physical, mental and social pain. The 
health care system supports the mourning families through social and 
psychological counseling continuously, even after the child’s death. Aim: To 
highlight the nurses’ encounters and experiences of caring for children in the 
final stages of life. Method: Semi-structured interviews with seven registered 
nurses who all had experience in caring for children at the end of life. Result: 
Four categories were formed after the analysis of the content and these consist 
of: Caring for dying children the first times is hard, To be professional while 
working close to death, To share the burden and To be present at the end of 
life. Conclusion: Caring for children at the end of life is perceived to be 
stressful, but also rewarding for the nurses. The experience about the 
difference between studying and practicing the field was constant. What also 
emerged was the delicate balancing act between being personal but not 
private, daring to show emotions without letting them take over. The grief is 
something one learns to handle over time, and therefore support from 
colleagues is important. 
 
Keywords: Palliative care, Pediatric, Children, Experience, Nurses  
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1. BAKGRUND 
1.1 Inledning 
Döden är en del av livets gång. Den moderna döden inträffar i det egna 
hemmet eller på särskilt boende och en minoritet svenskar dör idag på 
sjukhus (SOU 2000:6, 18-20). I Sverige år 2010 avled ungefär 90 000 
personer där cirka 80 procent var i behov av palliativ vård. Av dessa personer 
var mindre än en procent under 18 år vilket utgjorde cirka 560 barn. Ungefär 
hälften av dessa beräknades ha dött under sitt första levnadsår 
(Socialstyrelsen, 2013, 14).  
 
 
1.2 Palliativ vård  
Enligt Statens offentliga utredningar, SOU (2000:6, 20) kommer ordet 
palliativ från det latinska språkets pallium, som betyder mantel eller hölje, 
någonting som omsluter hela individen. Palliativ vård avser den vård som inte 
längre bedrivs i kurativt syfte, det vill säga i botande ändamål. World Health 
Organization, WHO (2016), menar att syftet med palliativ vård är att den ska 
lindra smärta och andra plågsamma symtom där döden varken ska påskyndas 
eller fördröjas. Vården ska erbjuda ett stödsystem för att hjälpa familjen att 
hantera sin sorg både under sjukdomstiden och tiden efter döden. Lundh-
Hagelin (2013, 395) skriver att palliativ vård bygger på fyra hörnstenar. Den 
första hörnstenen inriktar sig på symtomlindring, den andra belyser 
innebörden av teamarbete mellan olika professioner och den tredje 
understryker vikten av god kommunikation mellan den sjuke och vårdkedjan. 
I den fjärde hörnstenen ligger vikten på att de närstående får känna sig 
delaktiga, betydelsefulla och får tillgång till det stöd de behöver.  
 
Socialstyrelsen (2013, 18) beskriver att den palliativa vården består av en tidig 
och en sen fas. I den tidiga fasen kan kurativ behandling fortfarande vara 
aktuellt. Den sena fasen börjar då patienten endast har dagar eller veckor kvar 
att leva och fokus flyttas från botande till symtomlindrande behandling för 
både den döende och de anhöriga. SOU (2000:6, 21) menar att palliativ vård 
är en vårdfilosofi som inte är knuten till specifika anläggningar utan kan 
bedrivas på sjukhus, hospice, särskilda boenden och i det egna hemmet.   
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1.3 Palliativ vård av barn 
WHO (2016), definierar palliativ vård av barn som omvårdnad av barnets 
kropp och själ, samt familjestöd. Det börjar när barnet har fått diagnos och 
fortsätter oavsett om barnet får behandling mot sjukdomen eller inte. Hälso- 
och sjukvårdspersonal måste utvärdera och lindra ett barns fysiska, psykiska 
och sociala smärta. Effektiv palliativ vård kräver ett brett, multidisciplinärt 
tillvägagångssätt som involverar specialister, familjen och samhällets resurser. 
Vården kan ges i barnets hem eller på sjukhus. I SOU (2000:6, 107) markeras 
vikten av att aldrig lämna barnet och dess familj vid vårdandet i livets slut, 
utan det är viktigt att alltid vara uppmärksam på deras behov och önskemål. 
SOU (2000:6, 103) beskriver fortsättningsvis att hälso- och sjukvården har ett 
ansvar att ge barnet och familjen förutsättningar till en värdefull sista tid 
tillsammans. Efter barnets död har sjukvården i uppgift att fortfarande stödja 
familjen i deras sorgearbete med social och psykologisk handledning. För att 
möta barnet i dennes tankar om döden måste det ske i nivå med barnets 
utvecklingsnivå, ålder och behov.  
 
O’Quinn och Giambra (2014) har gjort en studie med syfte att ta reda på hur 
livskvalitén kan förbättras inom den pediatriska palliativa vården. De tar upp 
att det är viktigt att inkludera barnets perspektiv för att ta fram 
ändamålsenliga verktyg inom vården, men att man också måste beakta 
föräldrarna och deras perspektiv. Forskarna skriver att det finns sju 
dimensioner inom den palliativa vården som är viktiga för föräldrar till barn 
med livshotande tillstånd. Dessa dimensioner inkluderar respekt för 
familjerollerna, bekvämlighet, tillgång till vård och resurser, kommunikation, 
stöd och vägledning i föräldrarnas beslutsfattande, medmänsklighet och 
själslig vård.  
 
 
1.4 Personen i centrum  
Personcentrerad vård handlar om att patienten ska stå i centrum för sin egen 
vård. För att detta ska uppnås måste sjuksköterskan vara medveten och 
uppmärksamma sina egna värderingar och attityder eftersom detta kan 
komma att påverka omvårdnaden negativt (McCance & McCormack, 2013, 
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85). Det faktum att palliativ vård präglas av personcentrerad vård blir särskilt 
framträdande eftersom frågor rörande patientens värdegrund ofta blir 
centralt. Patientens delaktighet och att vården utförs med respekt för 
integritet, värdighet och självbestämmande är grundläggande för 
möjligheterna till att utföra personcentrerad vård. Detta ger i sin tur möjlighet 
att lindra lidande (Willman, 2013, 502-503). I SOU (2000:6, 89) lyfts vikten 
av delaktighet och information fram till patientens familj, speciellt vid livets 
slut. Avsaknad av detta kan leda till onödigt lidande för patient och familj.  
Umeåmodellen lyfter relationen mellan patient och vårdare, där ett 
personcentrerat förhållningssätt utgör kärnan. Patientens behov, vilja, 
förmåga, historia och syn på hälsa är utgångspunkt vid vårdandet. I den goda 
omvårdnaden ses personen framför kroppen. Hänsyn tas inte bara till fysiska 
aspekter utan också till biologiska, psykologiska, sociala och existentiella 
aspekter och detta är grundstenen i personcentrerad omvårdnad (Umeå 
Universitet, 2015). I likhet med Umeåmodellen menar Bergbom (2013, 116) 
att vi måste se den sjuke som en unik individ, där vi måste leva oss in i denna 
persons värld och ha förståelse för sjukdomsupplevelsen. Målet med 
personcentrerad vård är därför att uppnå det önskade resultatet genom en ’du 
och jag-relation’ mellan den sjuke och vårdaren. Målet handlar också om att 
främja hälsa och öka känslan av välbefinnande.  
 
 
1.5 Sjuksköterskans uppgift i det palliativa vårdandet  
En sjuksköterskas arbete handlar om att förstå patienternas olika behov av 
omvårdnad samt hur de egna värderingarna påverkar handlandet. En god 
omvårdnad ligger till grund för en relation mellan sjuksköterska och patient, 
där en stor del innefattar förmågan att lyssna och förstå en annan människas 
upplevelse (Bentling, 1995, 119-120). I forskning av Mullen et al. (2015) 
framkom det att sjuksköterskor kände sig obekväma i situationer som rörde 
familjens sorgearbete. Forskarna lyfter att sjuksköterskorna ska visa 
medlidande gentemot familjen, men samtidigt avstå från delaktighet vid till 
exempel konflikter eller när svåra beslut ska fattas. Familjerna ska få 
möjlighet att se den döda kroppen och då är det viktigt att sjuksköterskan 
tänker på språket vid beskrivningen av vad de kommer att få se. I SOU 
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(2000:6, 131-132) uttrycks det att palliativ vård är en svår uppgift då fokus 
ligger på vårdandet av den döende, samtidigt som de närstående ska stödjas 
och tröstas. Detta ställer höga krav på sjuksköterskan då kunskap och 
erfarenheter ligger till grund för att utöva god palliativ vård. Sjuksköterskor 
som inte bearbetar sitt eget sätt att se på sorg och död kan uppleva mer ångest 
och rädsla inför det palliativa vårdandet än de som bearbetat sin syn på 
döden. Furingsten et al. (2015) bekräftar detta genom deras forskning, där det 
framkom att sjuksköterskor uttryckte vikten av att vara medveten kring sina 
egna behov, styrkor och begränsningar för att bearbeta deras egen rädsla av 
döden. Detta stärkte både deras personliga och professionella sida. Forskarna 
kom också fram till att mötet med anhöriga kräver en känslomässig 
balansgång där det behövs en fingertoppskänsla som indikerar på om det är 
lämpligt att gråta med föräldrarna eller inte. För att detta inte ska bli 
oumbärligt för sjuksköterskorna var stöd från kollegor viktigt.  
 
 
1.6 Sjuksköterskans upplevelse av pediatrisk palliativ vård 
Harris Kalfoss (2011, 476) skriver att mötet med en patient i livets slutskede 
kan påverkas av sjuksköterskans tankar, känslor och andra faktorer som rör 
situationen. Genom att vara medveten om dessa faktorer hjälper det att 
förbättra omvårdnaden och utvecklingen av sin yrkesroll. Fortsättningsvis 
skriver författaren att det som kan upplevas svårt i mötet med döende och 
deras anhöriga kan vara att det väcker smärtsamma minnen, utlöser negativa 
känslor, kroppsliga reaktioner samt att det väcker svåra andliga och 
existentiella frågor.  
 
Price et al. (2013) lyfter aspekter som var utmanande för hälso- och 
sjukvårdspersonalen i det palliativa vårdandet av barn. Det mest 
förekommande hindret var att tala sanning gällande döden, med barnet eller 
barnets syskon. En annan förekommande svårighet var hanteringen av 
symtom, där vårdpersonalen ville lindra symtomen så effektivt som möjligt 
eftersom det fanns ett samband mellan lidande, en svår död och påverkan på 
familjens sorgearbete. Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde situationen 
som intensiv och att föräldrarnas stress och ilska gick ut över dem. Detta 
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medförde en känslomässig påverkan för personalen, där känslor som 
frustration, otillräcklighet samt nedstämdhet florerade. Trots detta fanns en 
känsla av att syftet med jobbet var värdefullt. Forster och Haiz (2015) skrev en 
artikel med syfte att utforska hälso- och sjukvårdpersonalens erfarenheter av 
stöd vid bearbetningen av sorg efter förlusten av ett barn som de hade vårdat. 
Sjuksköterskorna i den studien upplevde att den största delen av stödet kom 
från kollegor. De lyfte även betydelsen av att få stöd hemifrån. 
 
 
1.7 Problemformulering  
Att vårda ett barn i livets slutskede kan vara utmanande för sjuksköterskor, 
speciellt de första gångerna. Det har visat sig att oerfarna sjuksköterskor som 
deltagit i dessa vårdmöten är i stort behov av utbildning, stöd och mentorskap 
från erfarna sjuksköterskor. Detta för att lära sig hur palliativ vård bäst 
praktiseras med barnet och familjen (Hendricks-Ferguson et al. 2015). Benner 
(1993, 24) beskriver skillnader mellan praktisk och teoretisk kunskap. 
Författaren menar att kunskapen kan beskrivas ur två perspektiv; ”veta att”, 
där teoretisk kunskap ingår och ”veta hur”, som speglar erfarenhetsbaserad 
kunskap. Benner (1993, 37-39) fortsätter skriva att en nybörjare saknar 
erfarenhet och därför har svårare att ”veta hur” än ”veta att”. Förutsättningar 
för att kunna utföra praktiskt arbete bygger på teoretisk grund, och för 
professionell utveckling krävs erfarenhet. Denna studie syftar till att förmedla 
sjuksköterskors upplevelser och kunskaper vidare till noviser. På detta sätt ska 
studiens resultat ge stöd och inblick från teoretisk kunskap till praktisk 
kunskap och fylla novisers kunskapslucka i brist på egen erfarenhet.  
 
 
1.8 Syfte  
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 
av att vårda barn i livets slutskede.  
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2. METOD 
2.1 Definition  
Barn definieras i denna studie som en person mellan 0-18 år och till dess att 
personen behandlas på en vuxenavdelning.  
  
 
2.2 Design  
Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ design där 
resultatet bygger på intervjuer. Den kvalitativa metodens fokus ligger på 
personers levda erfarenheter och upplevelser av ett område (Henricson & 
Billhult, 2012, 130). Henricson och Billhult (2012, 132) skriver om hur 
reflektioner över sina egna erfarenheter, kunskaper, upplevelser och 
yrkeserfarenheter ligger till grund för forskarna, inom den kvalitativa studien. 
Forskarna bör vara medvetna om vilken roll de har i skapande av studien. Vår 
förförståelse kring ämnet var att sjuksköterskor som vårdar barn palliativt kan 
påverkas på ett personligt plan, framförallt om de hade egna barn i samma 
ålder. Denna typ av arbetsplats tros dock vara attraktiv, då miljön upplevs 
som trygg där personalen tar hand om varandra.  
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod  
Studiens resultat baseras på semistrukturerade intervjuer som har spelats in 
på våra telefoner. Intervjuerna bygger på öppna frågor, där ordningsföljden 
anpassas efter deltagarens svar (jfr. Danielson, 2012, 167). Se bilaga 1. En låg 
grad av strukturering användes i intervjuerna då deltagarna kunde tolka 
frågorna fritt (jfr. Olsson & Sörensen, 2011, 133). Inför intervjuerna lästes ett 
flertal vetenskapliga artiklar som berörde ämnet för att en kunskapsbredd 
skulle uppnås. Detta har medfört att intervjusessionerna fått ett rikare 
innehåll då båda parter befunnit sig på känd mark och känt sig trygga i det 
aktuella ämnet. Intervjuerna tog mellan 17 och 29 minuter (medelvärde=22,8 
min) där vi båda deltog i samtliga intervjuer. Den ena agerade intervjuledare 
och den andre bisittare varannan gång.  
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En provintervju genomfördes för att kontrollera att utrustningen fungerade, 
att tidsramen var hållbar och att frågorna var relevanta för studiens syfte. 
Detta kan utföras för att minimera risken för störande variabler (Danielson, 
2012, 169). Materialet från provintervjun användes senare till resultatet. Trots 
att Danielson (2012, 170) skriver att samma plats är att föredra för samtliga 
intervjuer hölls intervjuerna i denna studie på respektive vårdavdelning eller 
där deltagaren själv önskade, för att göra det så bekvämt som möjligt för 
deltagaren samt att underlätta för deras medverkan i studien.  
 
 
2.4 Urval  
Urvalet har riktat sig mot legitimerade sjuksköterskor som har erfarenhet av 
att vårda barn i livets slutskede. I studien medverkade sju sjuksköterskor med 
varierad utbildningsgrad, från grundutbildade till specialistutbildade. 
Arbetslivserfarenheten som sjuksköterska varierade mellan åtta och 30 år 
(medelvärde=20,5 år). Av de sju sjuksköterskorna kom en person från 
Avancerad hemsjukvård, en person från Neonatalavdelningen, två personer 
från Barnonkologen, två personer från Intensivvårdsavdelningen och en 
person från Barnkliniken. Samtliga informanter är anställda inom 
Västerbottens läns landsting. Sjuksköterskorna var mellan 29 och 60 år 
(medelvärde=46,1 år) varav sex kvinnor och en man. Genom kontakt med 
cheferna på de berörda avdelningarna rekryterades deltagare, där respektive 
avdelningschef fick utse lämpliga kandidater utifrån studiens syfte. Inför 
intervjuerna fick samtliga deltagare information om att deltagandet var 
frivilligt, anonymt och att de när som helst fick avbryta sin medverkan.  
 
Inklusionskriterierna för denna studie var legitimerade sjuksköterskor som 
vårdat minst ett barn i palliativt skede. Sjuksköterskorna skulle tala och förstå 
svenska för att minimera risken för missförstånd. Exklusionskriterierna var 
att deltagarna inte skulle vara anställda inom den privata sektorn eftersom 
studiens fokus ligger inom den offentliga sektorn. 
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2.5 Analys  
Denna studie följer den induktiva linjen som Henricson och Billhult (2012, 
133) beskriver som en metod som används då studiens resultat hämtas utifrån 
erfarenheter snarare än teorier, men vilket i sin tur kan leda till en teori. En 
analys i en kvalitativ studie måste bearbetas systematiskt för att eliminera 
forskarens egna åsikter i resultatet innan den får delges till andra. Vem som 
helst ska senare kunna följa och förstå processen och slutsatserna (Malterud, 
2014, 109). En tvärgående analys och en systematisk textkondensering är 
fördelaktig i denna studie, då det innefattar en sammanfattning av det 
insamlade materialet i nutidsperspektiv (jfr. Malterud, 2014, 113).  
 
Intervjuerna transkriberades och skrevs ned ordagrant och sedan påbörjades 
en kvalitativ innehållsanalys. Danielson (2012, 335-336) menar att det är 
passande att använda sig av denna metod då mindre mängd data ska tolkas på 
en djupare nivå.  
 
Först delades texten in i meningsenheter som svarade på syftet och sedan 
kondenserades enheterna. Graneheim och Lundman (2004) definierar 
kondensering som en process att korta ned texten utan att förlora kärnan. När 
de bärande meningsenheterna kondenserats skapades koder som beskrev 
innehållet i meningsenheterna. De koder som svarade på samma kontext 
delades in i subkategorier. Totalt skapades elva subkategorier och fyra 
kategorier. Nedan visar tabell 1 ett utdrag från innehållsanalysen.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys med meningsenhet, kondenserad text 
och kod.  
Meningsenhet Kondenserad text Kod 

… Ingen prestige, absolut 

inte. Vill de inte ha dig, 

backa ett steg, 

naturligtvis ska du göra 

dina grejer men var inte 

så nära kanske familjen 

om de inte vill. Om de 

öppnar en dörr kan man 

ju kanske sitta och prata 

med dem, och eh, 

försöka bygga upp ett 

förtroende. 

Det är ingen prestige. Vill 

inte föräldrarna ha dig 

där så backa ett steg. 

Naturligtvis ska du göra 

ditt jobb men var så nära 

familjen som dem tillåter. 

Viktigt att försöka bygga 

upp ett förtroende. 

Ingen prestige. 

… Man blir ju naturligtvis 

berörd sedan kan man 

inte sedan måste man 

hålla sina känslor i 

schack så man inte blir 

en belastning för 

familjen. 

Man blir berörd men man 

måste hålla känslorna i 

schack för att inte bli en 

belastning för familjen. 

Hålla känslorna i schack. 

… Jag kan gråta 

tillsammans med 

föräldrarna men då jag 

stänger dörren.. då är det 

som, nu far jag till mitt 

liv. Nu lämnar jag det 

här. 

Jag kan gråta 

tillsammans med 

föräldrarna men när jag 

lämnar jobbet så stänger 

jag dörren. Då far jag till 

mitt liv. Jag tar inte med 

mig jobbet hem. 

Tar inte med jobbet hem.  

 
 
2.6 Forskningsetik  
Olsson och Sörensen (2011, 86) poängterar delar utifrån 
Helsingforsdeklarationen, vilket är etiska riktlinjer som avser humanitär 
forskning. En aspekt är att författarna till studien bör vara pålästa inom det 
valda området och en annan är att det positiva resultatet av att genomföra 
studien måste väga tyngre än de negativa konsekvenserna. När 
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etikprövningsnämnden gör en bedömning om en forskning ska få genomföras 
måste den byggas på respekt för människovärdet, människans frihet och de 
mänskliga rättigheterna för att godkännas. Danielson (2012, 169) skriver att 
det krävs ett etiskt godkännande ifall studien ska publiceras. Enligt Malterud 
(2014, 245-246) rör dock inte Helsingforsdeklarationen forskning där 
deltagarna är hälso- och sjukvårdspersonal, men den ska fortfarande bedrivas 
med respekt för den enskilde individen som är delaktig i studien.  
 
En formell tillåtelse från verksamhets- och avdelningschef undertecknades för 
att få intervjua sjuksköterskor från respektive avdelning på arbetstid. Se 
bilaga 2. Innan intervjuerna påbörjades fick samtliga deltagare information 
om studien via mejl eller genom deras chef om att medverkan var frivillig och 
att deltagandet fick avbrytas när som helst utan konsekvenser (Olsson & 
Sörensen, 2011, 84). Se bilaga 3. Danielsson (2012, 169) poängterar att det är 
viktigt att beskriva vad som händer med datainsamlingen under och efter 
studien, och att materialet med fördel kan avkodas för att minimera risken att 
obehöriga kan utläsa vem det handlar om. Deltagarna erbjöds konfidentialitet 
för att kränkningar av den personliga integriteten skulle förhindras (SFS 
1998: 204). Av samma anledning avkodades allt material och ljudfilerna 
raderades från telefonerna efter att de transkriberats.  
 
 
3. RESULTAT  
Innehållsanalysen utmynnade i elva subkategorier och fyra kategorier: Att 
vårda ett döende barn de första gångerna är svårt, Att arbeta professionellt 
nära döden, Att dela på bördan och Att vara närvarande vid livets slut. 
Kategorier och subkategorier visas nedan i tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanfattning av subkategorier och kategorier.  
Kategorier Subkategorier 

 

Att vårda ett döende barn de första 

gångerna är svårt  

 

Skillnad mellan teori och praktik 

  

Osäkerhet över att göra fel 

 

 

 

Att vara personlig men inte privat  

 

  

Att värna om patienten  

Att arbeta professionellt nära döden  

När sorgen blir rutin  

  

Att lyssna på föräldrarna 

 

 

Att dela på bördan 

 

Att känna sig otillräcklig 

 

 

 

 

Kollegornas betydelse 

  

Delaktigheten är en ynnest 

 

 

Att vara närvarande vid livets slut  

 

Möjligheten att göra skillnad 

 

 

 

Att finnas för hela familjen  
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3.1 Att vårda ett döende barn de första gångerna är svårt 
Denna kategori innehåller subkategorierna Skillnad mellan teori och praktik 
och Osäkerhet över att göra fel och beskriver svårigheter som sjuksköterskan 
kan uppleva vid vårdandet av barn i livets slutskede. Att som novis inom 
området förväntas vara förberedd inför svåra situationer är problematiskt 
eftersom den största delen av förberedelse består av erfarenhet, en erfarenhet 
som en novis inte besitter.   
 
3.1.1 Skillnad mellan teori och praktik  
Deltagarna i studien upplevde en stor skillnad mellan att i sin utbildning 
studera palliativ vård och att sedan i praktiken vårda barn i livets slut. Den 
förväntade bilden av ett barn som dör, stämde inte överens med verkligheten 
då ingen lärobok beskriver hur det faktiskt är. En sjuksköterska kände sig 
mentalt oförberedd på hur det kunde vara att vårda barn i livets slutskede. 
Sjuksköterskan önskade att situationen hade sett annorlunda ut genom att 
deltagaren getts möjlighet att gå med någon mer erfaren när deltagaren själv 
var nyexaminerad. En annan deltagare beskrev en situation som var särskilt 
svår att hantera på grund av för lite erfarenheter av liknande situationer, detta 
gjorde att det inte blev hanterbart för sjuksköterskan. 
 
“Men för mig vart nog det där lärpenningen då jag förstod att ojdå, ja… det 

finns ju alltid skolboksexempel och så finns det en verklighet utanför” 
 

”Det var det som var svårt. Att kunna hantera, jag hade inga, vi hade inga 
nycklar för att hantera det här.” 

 
3.1.2 Osäkerhet över att göra fel  
Deltagarna i studien berättade att det finns en osäkerhet kring vårdandet av 
barn i palliativt skede. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att som ny 
våga lita på sin instinkt om vad som var rätt eller fel, och väntade hellre därför 
på ett godkännande från en mer erfaren sjuksköterska, istället för att ta våga 
ta egna initiativ. Upplevelsen av att andra sjuksköterskor drog sig för att prata 
med föräldrar om att deras barn ska dö framkom också. Tanken till att 
förorsaka smärta hos föräldrarna gjorde att de drog sig för det, för att 
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osäkerheten på om det gör gott eller skadar dem blir för stor. Deltagarna 
trodde däremot att föräldrarnas känslor inte kommer att se annorlunda om de 
får reda på det idag eller om en vecka, sorgen kommer fortfarande vara 
densamma.  
 
”… Det är jobbigt för många att prata om att det inte kommer att gå vägen. 
Det kan vara svårt att säga, om man tänker att det gör ont för föräldrarna 

att säga det och då låter man hellre bli. Och då blir det ju ändå inte bra i 
slutändan...//… Det gör liksom inte mer ont för föräldrarna att prata om det 

här nu än vad det kommer att göra sen.” 
 
 
3.2 Att arbeta professionellt nära döden 
Professionalitet är ett uttryck som ofta benämns i sjuksköterskerelaterade 
sammanhang. Intervjuerna speglar deltagarnas syn på vad som är 
professionalitet för dem. Det är viktigt att som sjuksköterska kunna skilja på 
arbete och privatliv, att inte se sina egna barn i patienterna och att i tankarna 
inte ta med sig patienterna hem. Sorgen när ett barn dör kan påverka 
sjuksköterskorna och det är okej att bli berörd. Deltagarna beskriver att det 
här är något man med tiden lär sig att hantera, men att när det inte längre blir 
berörd är tiden inne för att göra någonting annat. Inom denna kategori finns 
subkategorierna Att vara personlig men inte privat, Att värna om patienten, 
När sorgen blir rutin och Att lyssna på föräldrarna. 
 
3.2.1 Att vara personlig men inte privat  
Sjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att inte blanda ihop privatliv med 
arbetsliv. Några upplevde att det var lätt hänt att jämföra arbetsrelaterade 
situationer med sitt eget liv, speciellt om patienterna är i samma ålder som 
sina egna barn. Fällan som kan uppstå är att identifikationen väcker känslor 
som gör det svårt att skilja mellan jobb och privatliv.  
 
”Jag tror att jag är väldigt bra på att göra skillnad på jobb och privat...//… 
För att inte hamna i de här tankarna att oj, det här hade kunnat vara, det 

här hade kunnat vara mitt barnbarn…” 
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En annan utmaning var att lämna arbetet och arbetsrelaterade tankar på 
jobbet när man slutat sitt skift. En sjuksköterska berättade att detta var svårt 
för henne när hon själv var ny och detta kom att påverka henne psykiskt. En 
annan sjuksköterska berättade om en strategi som går ut på att prata ut om de 
situationer som varit påfrestande innan arbetspasset är slut. Denna strategi 
hjälpte henne att göra skillnad på jobb och privatliv.  
 
”Om jag nu skulle ha jobbat på en barnavdelning eller träffat på några unga 
sköterskor som kommer så skulle jag nog ha försökt ha ögonen öppna och se 

om man skulle ha sett de tendenserna som jag själv hade där då så skulle 
man nog försöka hjälpa till, för det blir inte bra…. Varken ja, eh, det blev ju 
nog jättebra för den här flickan nu då men inte för mig i alla fall utan jag 

hade som passerat gränsen över vad som var jobb och privat.” 
 
Sjuksköterskorna upplevde att de blev berörda av att vårda barn i livets slut 
och en utmaning var att hålla sina egna känslor i schack för att inte bli en 
belastning för familj och anhöriga. Det är okej att gråta med familjen och visa 
medlidande men det är viktigt att komma ihåg att inte gråta för sin egen skull, 
utan för patienten och de anhöriga.  

 
”Att man är så varm och personlig som man kan bli men man blir inte privat 

och man försöker inte bli så nära. Det är ju det där, nog får man sitta och 
gråta med familjen men man får ju absolut inte vara den som gråter mest…” 
 
3.2.2 Att värna om patienten  
Att vara professionell är något samtliga sjuksköterskor i denna studie har lyft, 
framförallt i vårdmötet. Att värna om patienten och ha en holistisk syn på 
vårdandet där hela patienten och dess anhöriga är i fokus är viktigt. En av 
deltagarna belyste att det finns ett ansvar hos sjuksköterskorna att begränsa 
undersökningar, prover och kontroller till det minsta möjliga för att öka 
välbefinnandet hos patient och familj. Sjuksköterskan talade också om vikten 
av ärlighet, både hos sig själv och mot barnet. Barn kan fråga frågor som de 
redan vet svaret på för att se huruvida personalen talar sanning eller inte. Det 
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är därför av stor vikt att tala sanning för att uppnå en god relation. 
Sjuksköterskorna poängterade att några komponenter till att uppnå 
professionalitet i yrket förutom det ovan nämnda, var att vara sig själv, vara 
lyhörd och att behålla lugnet.  
 

“Jag känner som sjuksköterska är mycket min uppgift också att värna om 
att, att begränsa det här som ska ske med barnen...//… så det tycker jag 

mycket är min roll som sjuksköterska i de situationerna att faktiskt värna, 
om jag faktiskt gör det här vad ska jag ha det till?” 

 
3.2.3 När sorgen blir rutin  
Deltagarnas erfarenheter av sorg var relativt lika. Sjuksköterskorna sa att 
sorgen av att ett barn dör blir lättare att hantera med tiden och att det blivit 
till en vana. Sjuksköterskorna upplevde dock att den dagen det inte längre 
berör, bör en ny arbetsplats sökas. En av sjuksköterskorna delade med sig av 
en tanke hon brukar ha med sig, att det inte är hennes värsta dag i livet utan 
det är föräldrarnas värsta dag.  
 
“Men det är ju svårt att förstå när man står där att det här kommer jag ju få 

rutin på för så är det ju, det har jag ju fått rutin på att barn dör” 
 
3.2.4 Att lyssna på föräldrarna  
Lyssna, förstå och respektera är tre begrepp som genomsyrar alla intervjuer. 
Många av deltagarna tar upp att det är viktigt att ta både patient och familj på 
allvar och att inte ta någonting för givet. Sjuksköterskorna kan uppleva att det 
finns en rädsla att förlora sitt barn hos föräldrarna, vilket kan ge uttryck i ilska 
mot personalen. Vid dessa tillfällen är det viktigt att inte ta åt sig, berättar en 
sjuksköterska, utan istället lyssna på vad det är föräldrarna egentligen säger.  
 
”Det är många gånger, många gånger blir de arga för de är ju så rädda om 
sitt barn och de blir arga mot oss då och då är det oerhört viktigt tycker jag 

att man verkligen lyssnar på föräldrarna.” 
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3.3 Att dela på bördan 
I denna kategori ligger fokus på att våga sträcka ut en hand och be om hjälp 
när det är svårt. Känslan av att vara otillräcklig kan upplevas, men då är det 
viktigt att komma ihåg att en sjuksköterska aldrig står ensam, utan att det 
alltid finns ett stödjande team bakom. Denna kategori innehåller 
subkategorierna Att känna sig otillräcklig och Kollegornas betydelse.  
 
3.3.1 Att känna sig otillräcklig  
När det handlar om att vårda barn som håller på att dö kan känslor som att 
inte räcka till dyka upp, att det som görs inte är tillräckligt. En sjuksköterska 
berättade om en situation där desperationen av att känna sig tillräcklig tog 
över och deltagaren köpte därför en present till patienten, för något behövde 
göras. Denna gest bidrog till att sjuksköterskan kände sig betydelsefull för 
patientens och familjens välmående. En annan sjuksköterska problematiserar 
det faktum att familjerna kan vara stora, och därför kan känslan av att inte 
räcka till uppstå. Vid dessa tillfällen är det viktigt att ta hjälp och våga lita på 
varandra.  
 

”Det kan vara väldigt stor familj… som är med. Som så att ibland kan det 
vara svårt att känna att man räcker till riktigt för allihopa, men vi är ju ett 
fint team som jobbar på avdelningen, så att man får ta hjälp av varann.” 

 
3.3.2 Kollegornas betydelse   
Sjuksköterskorna uppger sig vara nöjda med det stöd de fått från kollegor och 
verksamheten. På de berörda avdelningarna erbjöds avlastningssamtal för 
sjuksköterskorna efter situationer och upplevelser som har påverkat dem. En 
sjuksköterska med många års erfarenhet av att vårda barn uppger att klimatet 
på arbetsplatsen är tryggt, och att några av kollegorna har blivit de allra 
närmsta vännerna. Detta gör det lättare att prata om svåra saker och 
situationer som uppstått. En annan sjuksköterska nämner vikten av att våga 
ta hjälp och stöd av kollegor som är mer erfarna för att klara av svåra 
situationer.  
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“Kanske att man inte ska tro att man ska orka… Förstå och kunna hantera 
allt som ny. Utan våga ta hjälp av kollegor. De som är mer erfarna. Att våga 
vara ny. Att våga vara oerfaren//Man är inte, man kan inte kunna allt, vare 

sig rent tekniskt eller känslomässigt heller.” 
 
 
3.4 Att vara närvarande vid livets slut 
Att dela stunden när ett barn dör med dess familj är en stor händelse som ses 
med respekt och vördnad. Eftersom det är barnets sista tid i livet, är det också 
sjuksköterskornas sista chans att göra denna stund så bra som det bara går. 
Detta ställer krav på sjuksköterskorna som talar om vikten om att alltid vara 
tillgänglig. Denna kategori innehåller subkategorierna Delaktigheten är en 
ynnest, Möjligheten att göra skillnad och Att finnas för hela familjen.  
 
3.4.1 Delaktigheten är en ynnest  
Deltagarna i studien upplevde att vården av ett barn i livets slutskede hyser 
starka känslor. De flesta talar om händelsen som något vördnadsfullt och de 
känner sig privilegierade att få dela stunden tillsammans med familjen. Detta 
ögonblick kommer familjen att bära med sig i resten av sina liv, och att få vara 
en av de få personer att dela stunden upplevs som grandiost. Några 
sjuksköterskor jämförde att ett barn dör med att de föds, de menar att det är 
samma livshändelse fast i olika ändar av livssnöret.  
 

”Jag brukar jämföra det med att det är ett privilegium att få vara så nära 
familjen, det är ungefär som att få vara med på en förlossning. Det är 

samma stora livshändelse fast i en negativ bemärkelse. Så eh, det är med 
väldigt stor respekt.” 

 
3.4.2 Möjligheten att göra skillnad  
När ett barn dör upplevdes det som att sjuksköterskorna hade en sista chans 
att göra en insats. Detta verkar givande att få göra något fint av något så 
tragiskt. Det faktum att en sjuksköterska har möjlighet att påverka hur 
familjens minne kommer att se ut är något som stärker och motiverar dem. 
En sjuksköterska beskrev dessa situationer som bedrövliga, men att det är ett 
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jobb och fokus måste ligga på att göra den sista tiden i livet för barnet och 
familjen så bra som möjligt. Sjuksköterskan har en sista chans att göra 
skillnad.  
 

”… blir bästa som har… bara går för den här familjen i den här svåra 
stunden så då får man ändå som en motivation till att man gör någonting 

bra och att det är tillfredställande för mig också att jag kan vara 
professionell och hjälpa dem i deras svåra stund.” 

 
”Det sker ju bara en gång att ett barn går bort och man vill att allting ska bli 

så rätt som det kan bli för alla involverade.” 
 
3.4.3 Att finnas för hela familjen  
Det är viktigt att finnas till hands för familjerna och att inte ställa några krav 
på dem. Tillgängligheten handlar inte om att säga de rätta sakerna utan att 
vara lugn, lyhörd och att alltid finnas där. Sjuksköterskorna lyfte vikten av att 
alltid finnas i bakgrunden och vara beredd om familjen behöver dig. De ska 
aldrig behöva be om din uppmärksamhet, tvärtom, du ska alltid vara 
närvarande. En av sjuksköterskorna berättade att hon omedvetet drog upp 
axlarna en aning när hon vårdade barn i livets slutskede. Detta för att hon 
alltid var beredd på om någon behövde henne. Sammanfattningsvis ska man 
vara lätt att nå och därmed tillgänglig, utan att ta någon plats.  
 

”Jag brukar säga att man ska finnas på rummet som en skugga, man ska 
inte ta någon plats men man ska finnas där inne så att inte de ska behöva be 

om att man ska komma.”  
 
 
4. DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 
av att vårda barn i livets slutskede. Resultatet bygger på fyra kategorier: Att 
vårda ett döende barn de första gångerna kan vara svårt, Att arbeta 
professionellt nära döden, Att dela på bördan och Att vara närvarande vid 
livets slut.  
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4.1 Resultatdiskussion 
Samtliga intervjuer inleddes med en öppen fråga, där deltagarna fick beskriva 
ett fall som berört dem vid vårdandet av barn i palliativt stadium. I denna 
diskussion kommer upplevelser diskuteras och knytas an till teorier, litteratur 
och vetenskapliga studier.  
 
4.1.1 Att vårda ett döende barn de första gångerna är svårt  
I resultatet kan man utläsa att sjuksköterskorna många gånger upplevde att 
man som novis förväntas vara förberedd inför svåra situationer vilket kan bli 
problematiskt, då en viktig del av förberedelser inte består av teoribaserad 
kunskap utan av erfarenheter. Sjuksköterskorna visste inte om de gjorde rätt 
eller fel i vårdandet och detta upplevdes jobbigt. En amerikansk studie av 
Contro et al. (2004) visade att närmare hälften av de 191 svarande 
sjuksköterskorna kände sig oerfarna och därmed osäkra på hanteringen av 
patienters symtom och cirka en tredjedel var osäker på hanteringen av 
patienternas smärta. Deltagarna beskrev hur bedrövligt det var att observera 
ett barns lidande, speciellt då det senare framkom att smärtlindring var möjlig 
men inte tillgänglig eller administrerad.  
 
Sjuksköterskorna i vår studie upplevde en stor skillnad mellan skolbok och 
verklighet. Något som nämndes var känslan av att inte vara mentalt förberedd 
på mötet med det döende barnet. Framkom gjorde också känslan av att det 
var svårt att lita på sin instinkt om vad som är rätt eller fel. En studie visar att 
utbildning och praktik inom den pediatriska palliativa vården krävs för att nya 
sjuksköterskor ska känna sig trygga i vårdandet (Pearson, 2013). I likhet med 
detta skriver Jalmsell et al. (2013) att det inte finns någon formell utbildning 
eller några riktlinjer att luta sig mot för pediatrisk palliativ vård i Sverige, 
även om det vore önskvärt. Kunskapen om vården baseras istället på 
insamlade erfarenheter från multiprofessionella team. När omvårdnaden 
baseras på erfarenheter och inte på riktlinjer eller utbildningsunderlag kan 
vården se olika ut på de olika sjukhusen, eftersom graden av erfarenhet kan 
variera. En sjuksköterska i vår studie hade ett önskemål om att ha en erfaren 
sjuksköterska vid sin sida som en mentor den första tiden på den nya 
avdelningen. Detta skulle kunna bidra till ett ökat självförtroende och 
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initiativtagande hos sjuksköterskan som då fortare skulle bli bekväm i sin 
yrkesroll.  
 
4.1.2 Att arbeta professionellt nära döden 
En holistisk syn där patienten och familjen är i fokus är viktigt för ett 
professionellt vårdmöte enligt de sjuksköterskor som deltagit i studien. I en 
studie av Mitchell och Dale (2015) poängteras att vård med ett holistiskt 
synsätt där patienten är delaktig, har stärkt barnet och familjens upplevelse av 
livets slutskede. Under denna studie observerades det att inom den 
pediatriska palliativa vården låg familjecentrerad vård oftare i fokus än 
personcentrerad vård, en naturlig följd när barnen inte kan föra sin egen 
talan. Benzein et al. (2012, 49) beskriver familjecentrerad vård som en icke-
hierarkisk och ömsesidig relation mellan familj och vårdare. Både familjen 
och sjuksköterskan kan ses som specialister vilket är en resurs att ta hänsyn 
till. I forskning av Doorenbos et al. (2012) framkom det att inom 
familjecentrerad vård är det viktigt att familjemedlemmarna får en passande 
roll i beslutsfattandet, att ansvaret mellan klinik och familj delas upp. Det har 
visat sig att om familjers önskan om delaktighet stämmer överens med deras 
faktiska delaktighet minskar de psykiska symtomen efter barnets död. 
 
I vår studie har det framkommit att kommunikation är A och O, framförallt 
ärlig kommunikation. Costello och Trinder-Brook (2000) säger att det är en 
fin balansgång mellan att vara ärlig men fortfarande positiv i situationer där 
barn är döende. Det är viktigt för familjen att fokusera på de positiva 
stunderna i vardagen även om dagarna är räknade. Noble et al. (2014) skriver 
att ärlighet är en viktig och central del av sjuksköterskans profession. Det 
framkom i den studien att sjuksköterskor hade svårt att prata med barnet och 
de anhöriga om den kommande utgången. Relationen mellan sjuksköterskan 
och föräldrarna kunde ibland bli lidande, då föräldrarna kunde bli arga när 
sjuksköterskorna förklarade att barnet var nära döden. Trots att detta kunde 
slita på relationen mellan sjuksköterskorna och familjerna var deltagarna 
fortfarande övertygade om att öppenhet och ärlighet med barnet var den bästa 
strategin. Sjuksköterskorna i den studien ansåg att barn ofta har en djupare 
förståelse om döden än vad föräldrarna faktiskt tror.  
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Samtidigt som det är viktigt att vara ärlig mot patient och familj är det viktigt 
att vara ärlig mot sig själv. Tidigare forskning uppger att det är lätt för 
sjuksköterskor att bli känslomässigt fäst vid det döende barnet och dess familj 
(Costello & Trinder-Brook, 2000; Rashotte et al. 1997). Costello och Trinder-
Brook (2000) tar upp detta fenomen som en negativ upplevelse precis som 
sjuksköterskorna i vår studie gör. I och med detta delades ofta sorgen mellan 
familjen och sjuksköterskorna. Detta problematiseras i deras studie då vissa 
sjuksköterskor såg värdet i att dela sorgen med familjen, medan andra tyckte 
det var oprofessionellt (Costello & Trinder-Brook, 2000). 
 
Deltagarna i vår studie betonade vikten att skilja på arbetsliv och privatliv och 
att inte ta med arbetet hem, men samtliga tyckte att det var okej att gråta med 
familjerna och visa medlidande. Det är däremot viktigt att inte gråta för sin 
egen skull, utan för patienten och de anhöriga. Costello och Trinder-Brook 
(2000) skriver också att det väcker känslor att vårda barn palliativt. Det 
belyste även sjuksköterskorna i vår studie, men de poängterade samtidigt att 
dagen det inte längre väcker känslor bör en annan arbetsplats sökas. Rashotte 
et al. (1997) skriver att detta är en svår men ack så viktig balansgång, att vara 
tillgänglig och visa medlidande med familjerna men inte själv bryta ihop. De 
fortsätter skriva att sjuksköterskor med lite erfarenhet av att vårda barn vid 
livets slutskede oftare upplevde sig bli påverkade vid dödsfall, medan de mer 
erfarna beskrev att det var sorgligt men hanterbart. Vår studies resultat visar 
att sjuksköterskorna upplevde att sorgen blev mer lätthanterlig med tiden, det 
tillhör det vardagliga arbetet och blir därmed en vana. Denna upplevelse 
speglas av Roys adaptionsmodell (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, 223-226) 
som handlar om att tillvaron ständigt är föränderlig och att människan 
anpassar sig efter livets utmaningar, för att kunna utvecklas och samtidigt 
bevara sin integritet. I detta avseende handlar adaption således inte om en 
följsamhet utan en balans och jämvikt i tillvaron.  
 
I vår studie togs det upp att sjuksköterskan har ett ansvar att begränsa 
undersökningar och kontroller till minsta möjliga, för att göra den sista tiden 
så bekväm som möjligt för barnet. I Umeåmodellen (Umeå Universtitet, 2015) 
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beskrivs det salutogena synsättet som innefattar två dimensioner. Den ena 
dimensionen består av total ohälsa eller död i ena änden, och total hälsa och 
välbefinnande i andra änden. Den andra dimensionen har friskhet och 
sjukdom som motpoler. Därför är det möjligt att inom detta synsätt ligga inför 
döden men samtidigt uppleva välbefinnande, vilket är eftersträvansvärt inom 
den palliativa vården. Costello och Trinder-Brook (2000) beskriver att 
sjuksköterskorna i deras studie upplevde frustration på grund av onödiga 
företeelser, som i slutändan drabbade barnen, exempelvis kontroller, prover 
eller salsbyten.  
 
4.1.3 Att dela på bördan   
Sjuksköterskorna har alla varit nöjda med det stöd de har fått och 
avlastningssamtal har alltid erbjudits från verksamheten. Tidigare forskning 
har visat att sjuksköterskor på vårdavdelningar helst söker stöd hos kollegor 
med liknande erfarenheter efter att ett barn dött (Plante & Cyr, 2011; Costello 
& Trinder-Brook, 2000; Forster & Haiz, 2015). Hur sjuksköterskor interagerar 
med varandra och till vilken grad stödet mellan kollegor sker, är saker som 
påverkar upplevelsen av döden. På samma sätt som personalbrist, negativa 
attityder och begränsade resurser gör upplevelsen av döden sämre. Brist på 
personal eller känslan av att inte ha möjlighet att spendera den tid och energi 
man vill på barnet och dess familj är frustrerande (Costello & Trinder-Brook, 
2000).  
 
Sjuksköterskorna i vår studie nämnde tillfällen då de kände sig otillräckliga, 
och poängterade vikten av att be om hjälp och lita på varandra. Vid dessa 
tillfällen måste sjuksköterskan komma ihåg att man aldrig är ensam, utan en 
del av ett större team. Umeåmodellen (Umeå Universitet, 2015) lyfter 
faktumet att ett team består av olika professioner. Den beskriver tre olika 
team med strukturer och deltagare som skiljer dem åt: multiprofessionella, 
interprofessionella och transprofessionella team. Det transprofessionella 
teamet består av en interaktion mellan vårdare, vårdtagare och familj där alla 
har ett lika stort inflytande i vården. Under studiens gång har familje- och 
personcentrerad vård kommit att genomsyra den pediatriska palliativa 
vården, därmed kommer ett transprofessionellt team vara att föredra.  
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4.1.4 Att vara närvarande vid livets slut 
Att dela den privata stunden när ett barn dör med familjen är något som 
sjuksköterskorna i vår studie talar om med respekt och vördnad. Samtidigt 
som det är förfärligt, berättade sjuksköterskorna att det är givande och att 
många positiva känslor uppstod. De talar om att denna stund med familjen 
ger en sista chans att göra allt så bra som möjligt. Rashotte et al. (1997) 
skriver att de sjuksköterskor som deltog i deras studie hade liknande 
upplevelser. De kunde känna en lättnad när barnet dog, när de hade fått göra 
stunden så bra som möjligt och att barnet var smärtfritt. De delade även 
upplevelsen att samtidigt som det är sorgligt, är det en värdefull stund att få 
dela. I resultatet framkommer det att chansen att göra skillnad vid dessa 
tillfällen motiverar sjuksköterskorna. I en annan studie framkommer det att 
ärlighet, empati och en mänsklig närhet är viktigt för föräldrarna och barnen i 
livets slutskede. Därför är det betydelsefullt att tid och energi fokuseras på hur 
familjerna vill ha det för att göra den sista tiden så bra som möjligt (Pearson, 
2013). 
  
 
4.2 Metoddiskussion 
4.2.1 Datainsamling 
Inför intervjuerna skrevs en intervjuguide med frågor som rörde det aktuella 
ämnet. I den första frågan fick deltagarna själva berätta om en upplevelse som 
berört dem vid vårdandet av ett barn i livets slut. Frågan ställdes med syfte att 
starta ett samtal mellan deltagare och intervjuare. Malterud (2014, 154) 
bekräftar att det här är ett bra sätt för att få ta del av information och 
uppmuntra deltagare till att dela sina yrkeserfarenheter. Resterande frågor 
ställdes inte i kronologisk ordning, utan valdes utifrån relevans i samtalet. 
Danielson (2012, 167) skriver att en strikt intervjuguide inte är fördelaktigt i 
denna typ av datainsamlingsform då frågorna kan bli för detaljerade och 
förstöra samspelet mellan intervjuare och deltagare. Intervjuerna var av 
semistrukturerad design, vilket kännetecknas av öppna frågor och en 
anpassningsbar ordningsföljd utifrån den pågående intervjun. Olsson och 
Sörensen (2011, 133) skriver att om en intervju har en låg grad av 
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strukturering kan deltagaren tolka frågan fritt, det överensstämmer med vår 
studie där samtliga deltagare fick eget tolkningsutrymme till frågorna som 
ställdes.  
 
Danielson (2012, 167) menar att inför en intervju bör intervjuaren ha kunskap 
om ämnet som studeras för att kunna ställa relevanta följdfrågor eller utveckla 
de frågor som avses ingå. Därför lästes relevant litteratur och vetenskapliga 
artiklar för att få en bredare kunskapsgrund. Inför intervjuerna lästes också 
kapitlet ”Att genomföra en intervju” av Kvale och Brinkman (2014, 165-182) 
där vi dels fick inspiration i hur vi skulle formulera och sedan ställa frågorna. 
Detta bidrog till mer ökad kunskap inom intervjumetodik och en självsäkerhet 
inför intervjuerna. 
 
En provintervju utfördes för att kontrollera tidsram, utrustning och att 
frågorna var relevanta utifrån studiens syfte (jfr. Danielson, 2012, 169). 
Deltagaren i provintervjun stämde överens med inklusions- och 
exklusionskriterierna och gav sitt godkännande om att materialet fick 
användas till studiens resultat. Provintervjun gav inte bara material till 
resultatet, utan sjuksköterskan gav oss även konstruktiv kritik som kom till 
användning i efterföljande intervjuer.  
 
Varje sjuksköterska intervjuades individuellt på en plats de själva valt. Vi 
valde båda att delta under samtliga intervjuer men ledarrollen och 
bisittarrollen omfördelades varannan intervju. Eftersom en intervjuare 
automatiskt innehar en maktposition, kan faktumet att vi var två intervjuare 
bidra till ett större övertag (Kristensson, 2014, 139). I jämförelse med 
Kristensson (2014, 139) anser vi däremot att den ständiga medvetenheten om 
detta inte har medfört att deltagaren känt sig osäker eller obekväm. Det har 
snarare gjort oss som nybörjare mer bekväma i situationen. Detta beslut togs i 
samråd med handledare som bekräftat svårigheten i att som nybörjare 
genomföra en bra intervju.  
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4.2.2 Urval 
Via kontakt med avdelnings- och verksamhetschefer på Norrlands 
Universitetssjukhus som arbetar med den patientgrupp som rör vårt ämne, 
fick vi kontakt med sju deltagare. Ett randomiserat urval är inom den 
kvalitativa forskningen inte att föredra, tvärtom ska deltagarna ha erfarenhet 
av det aktuella ämnet och en motivation att delta (Polit & Beck, 2014, 284). 
Studien har inspirerats av det Polit och Beck (2014, 287) beskriver som urval 
inom den fenomenologiska forskningen. Urvalet betonar att deltagarna ska ha 
erfarenhet av det studerade fenomenet samt att de har möjlighet att berätta 
om upplevelserna utav det.  
 
Inklusionskriterierna i vår studie var att sjuksköterskorna skulle ha giltig 
legitimation, vårdat minst ett barn palliativt och behärska det svenska 
språket. Exklusionskriterierna var att sjuksköterskorna inte skulle arbeta 
inom den privata sektorn då området begränsades till Norrlands 
Universitetssjukhus. Det ställdes inga krav på ålder eller kön hos deltagarna 
för att få en bredd på urval och resultat. Malterud (2014, 110) bekräftar att 
urvalet påverkar resultatet och därför bör ett brett urval finnas för att få en 
variationsbredd om kunskap inom området. Könsfördelningen blev ojämn då 
deltagarna bestod av sex kvinnor och en man. Urvalet har heller inte tagit 
hänsyn till att få en fördelning mellan etnicitet och kulturella skillnader 
eftersom utbudet av informanter varit snävt. Det hade varit intressant att se 
om resultatet hade sett annorlunda ut om urvalet varit jämnt fördelat mellan 
könen samt om det funnits en spridning av etnisk bakgrund och kultur.  
 
Malterud (2014, 67) skriver att om deltagarlistan är mycket homogen kan det 
vara svårt att se nya nyanser av resultatet och bilda nya frågeställningar 
utifrån den befintliga studien. Vårt urval representerar olika typer av 
vårdavdelningar, en spridning i ålder och en bred utbildningsgrad. Ur dessa 
aspekter är urvalet inte homogent. Ur könsaspekten kan urvalet tyckas vara 
homogent då sex kvinnor och endast en man deltagit i studien. 
Könsfördelningen är dock representativ för verkligheten då statistik från 
Socialstyrelsen visar på att det år 2013 arbetade närmare åtta gånger fler 
kvinnor än män som sjuksköterska i Sverige.  
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4.2.3 Kvalitativ innehållsanalys  
I enlighet med Danielson (2012, 336) gjordes en kvalitativ innehållsanalys 
som lämpligen görs genom att utveckla meningsenheter, koder, subkategorier 
och kategorier. Intervjutexterna lästes ett flertal gånger var för sig för att få en 
helhetsbild av det obearbetade materialet. Oberoende av varandra utsågs 
bärande meningsenheter som sedan jämfördes och studerades. Detta för att 
kontrollera att meningsenheterna hela tiden stämde överens med syftet och 
inte påverkades av personliga åsikter och förförståelser. Detta stärker studiens 
trovärdighet och tillförlitlighet. Malterud (2014, 219) belyser att det finns en 
risk att forskarna blandar in egna värderingar i materialet, vilket i sin tur kan 
leda till ett vinklat resultat. Efter transkriberingen kondenserades de bärande 
enheterna till text. För att stärka trovärdigheten ytterligare har citat använts i 
resultatet.  
 
 
4.3 Forskningsetisk diskussion  
Forskning som involverar människor ska bedrivas utifrån ett etiskt perspektiv 
där de inte får utnyttjas, komma till skada eller såras (Kjellström, 2012, 71). I 
enlighet med Kjellström (2012, 87) var studiens utgångspunkt ärlighet. Vid 
transkribering och analysering av innehållet har vi varit noggranna att inte 
hitta på eller förvränga materialet vilket ökar studiens pålitlighet. Studien 
utgick ifrån människovärdesprincipen där människans lika värde och 
rättigheter står i fokus (Werntoft, 2009, 289). Innan intervjuerna påbörjades 
fick samtliga deltagare information om att de när som helst hade rätt att 
avbryta studien utan konsekvenser, ett informerat samtycke (jfr. Kvale & 
Brinkman, 2014, 107; Kristensson, 2014, 139). Intervjuerna genomsyrades av 
respekt och en lyhördhet för deltagarnas känslor.  
 
Efter studiens utförande uppdagades begreppet anonymitet, som kom att ha 
en annan betydelse än vad vi trodde. I studien har samtliga deltagare, likväl 
verksamhets- och avdelningschefer blivit informerade om att deras 
medverkan kommer att förbli anonym, vilket i denna studie inte kommer att 
stämma. Begreppet anonymitet förklaras enligt Kjellström (2012, 86) som när 
forskarna inte själv känner till vilken deltagare i studien som har sagt vad. 
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Detta är ett oavsiktligt misstag eftersom vi efter avkodat material visste vem 
som sagt vad, då studien endast hade sju deltagare. Kjellström fortsätter 
skriva att konfidentialitet är ett mer accepterat begrepp inom den kvalitativa 
forskningen, då det handlar om att inte röja uppgifter som möjliggör att lista 
ut vem det är som har medverkat i studien. Misstaget har inte påverkat 
studien eller deltagarna på något sätt utan har endast resulterat i att vi har fått 
insikt om skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet.  
 
Kjellström (2012, 75) framhäver att arbeten som skrivs på 
grundutbildningsnivå inte anses vara forskning. Detta medför att ett etiskt 
godkännande är oväsentligt i denna sorts studie. Vår studie behövde således 
ingen etisk prövning från Etikprövningskommittén i Umeå, istället har varje 
verksamhets- och avdelningschef på respektive avdelning fått utse en till två 
kandidater för studien samt gett ett formellt godkännande.   
 
Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner då annan 
inspelningsutrustning inte fanns att tillgå. På grund av detta fanns en oro att 
obehöriga skulle ta del av materialet, därför raderades ljudfilerna direkt efter 
transkribering.   
 
Kristensson (2014, 148) betonar att man i den kvalitativa forskningen ska 
undvika att kvantifiera resultatet genom att skriva hur många, eller hur få som 
uttryckt samma sak. Vi har dock valt att i resultatet visa när det bara är en 
deltagare som uttryckt något, för att ingen av de deltagande sjuksköterskorna 
ska känna att de inte kan stå för vad studien resulterat i.  
 
 
5. KONKLUSION   
De första gångerna vid vårdandet av ett barn vid livets slut upplevs som svårt, 
då det finns en skillnad mellan att studera ämnet och att tillämpa det 
praktiskt. Sjuksköterskorna i studien beskrev att trots påfrestningar var 
arbetet övervägande givande, då de kände att de gjorde en betydande skillnad 
för barnet och familjen. En annan dimension som lyfts i resultatet är 
förmågan att vara professionell och se en tydlig gräns mellan jobb och 
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privatliv. Sjuksköterskorna upplevde att det är en hårfin balansgång mellan 
att vara personlig men inte privat, att våga visa känslor utan att låta dem ta 
över. Sorgen blir lättare att hantera med tiden och stödet mellan kollegor är 
därför viktigt. Sammanfattningsvis kan resultatet jämföras med att myntet 
har två sidor. Ena sidan belyser sjuksköterskornas svårigheter av att vårda 
barn i livets slut, och den andre speglar glädjen i arbetet.  
 
Vi rekommenderar att ny forskning genomförs som belyser 
hanteringsstrategier vid de stunder som upplevs utmanande för 
sjuksköterskor i samband med vård av barn i palliativt skede.   
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BILAGA 1.  
Intervjuguide.  

• Hälsa välkommen. Presentation av oss och det valde ämnet.  

• Fråga om ålder, nuvarande arbetsplats, arbetslivserfarenhet och hur 
länge har du jobbat på avdelningen.  

• Kan du berätta om ett fall vid vårdandet av ett palliativt barn som har 
berört dig? (På vilket sätt har detta berört dig? Vad berörde dig? Vilka 
känslor upplevde du? Positivt/Negativt. Hur hanterade du situationen 
du nämnde?) 

• Vad har du tagit med dig från denna situation? (Hade du agerat 
annorlunda idag?) 

• Hur upplever du det är att vårda ett barn i livets slut? (Finns det 
kommunikationssvårigheter? Känner du att du fått det stöd du 
behöver? På vilket sätt då? Varför inte? Utveckla) 

• Hur tror du att barnen vill bli bemötta sin sista tid i livet? (Familjen)  

• Hur upplever du, att det är att prata med barn om döden? (Gör du det? 
Varför/Varför inte?)  

• Vilka tips skulle du vilja ge till dig själv som nybörjare inom detta 
område, som du efter erfarenhet vet idag? 

• Innan vi avslutar; Har du något du vill tillägga?  
 

 

  



	  

	  

BILAGA 2.  
Till verksamhetschef och avdelningschef  
Hej! Vi heter Linnea Andersson och Johanna Sjöström och läser femte 
terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu håller vi 
på med vårt självständiga arbete där vi gör en empirisk studie om 
sjuksköterskornas upplevelse och erfarenheter av att vårda barn i livets 
slutskede.  
 
Vi söker Er tillåtelse för att få genomföra intervjuer med de berörda 
sjuksköterskorna på er avdelning under deras arbetstid. Intervjuerna kommer 
att ta 30-40 minuter och ske på avdelningen. Intervjuerna kommer att spelas 
in och vi kommer att behandla materialet i enlighet med offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400). Ingen obehörig kommer få ta del av 
råmaterialet och efter bearbetning kommer materialet att förstöras. 
Personerna har rätt att vara anonyma och avbryta deras medverkan när de 
vill.  
 
Vi kommer att ställa frågor angående sjuksköterskornas upplevelser och 
erfarenheter av att vårda barn palliativt. Studien kommer att vara färdig i juni 
2016 och om ni vill ta del av studien eller har några övriga funderingar är det 
bara att kontakta oss via mail eller telefon. 
Tack! 
Hälsningar Linnea & Johanna  
 

Andersson.m.linnea@gmail.com   johanna.sjostrom@umu.se 

0730- xx xx xx      0730- xx xx xx 

 

Handledare: Jonas Alex, universitetsadjunkt  

Jonas.alex@umu.se, 090- 786 63 75  

 

Underskrift Verksamhetschef   Datum:  

 …………………………………………………………………………. 

 

Underskrift Avdelningschef   Datum: 

…………………………………………………………………………



	  

	  

BILAGA 3.  
Förfrågning om att medverka i intervjustudie för sjuksköterskor 
Hej! Vi heter Linnea Andersson och Johanna Sjöström och läser femte 
terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Just nu håller vi 
på med vårt självständiga arbete där vi gör en empirisk studie om 
sjuksköterskornas upplevelse och erfarenheter av att vårda barn i livets 
slutskede.  
 
Vi vill intervju dig, som har erfarenhet av detta, för att sprida din kunskap och 
erfarenhet vidare till sjuksköterskor utan erfarenhet av detta. Intervjun är 
frivillig och kommer att ta cirka 30-40 minuter. Om det är okej med dig så 
kommer intervjun att spelas in för att sedan transkriberas. Ingen obehörig 
kommer att få ta del av råmaterialet. Resultatet kommer inte att röja några 
känsliga uppgifter om dig och efter bearbetning kommer allt material att 
förstöras. Du har rätt till att vara anonym och avbryta din medverkan när du 
vill.  
 
Vi kommer att ställa frågor om dina upplevelser och erfarenheter av att vårda 
barn palliativt. Studien kommer att vara färdig i juni 2016 och om ni vill ta del 
av studien eller har några övriga funderingar är det bara att kontakta oss via 
mail eller telefon. 
 
Tack för din medverkan. 
Hälsningar Linnea & Johanna  
 
Andersson.m.linnea@gmail.com 
0730- 97 20 62 
 
johanna.sjostrom@umu.se 
0730- 37 20 96 
 
 

 


