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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje år avlider mellan 90 000- 100 000 människor i Sverige. 560 av 

dessa beräknas vara barn. Cirka 80 % av de som avlider bedöms ha varit i behov av 

palliativ vård. Sjuksköterskan inom den pediatriska palliativa vården arbetar nära 

döden och ska vårda barnet och familjen tills den dag barnet tar sitt sista andetag. 

Sjuksköterskan ställs inför svåra val samt upplevelser och det påverkar hen på olika 

sätt. 

Syfte: Studiens syfte är att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att 

vårda barn i ett palliativt skede och hur det kan påverka vårdandet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med 11 kvalitativa artiklar. Artiklarna 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Fyra huvudgrupper identifierades i studien; Positiva aspekter av att vårda, 

Negativa aspekter av att vårda, Hantering av upplevelser och erfarenheter, Hur 

påverkas vården. Det framkom att sjuksköterskan blir emotionellt påverkad och är i 

behov av stöttning i sitt dagliga arbete. Sjuksköterskan upplever osäkerhet inom den 

palliativa vården och anser sig behöva mer erfarenhet och utbildning. 

Slutsatser: Sjuksköterskan behöver mer utbildning och stöttning inom den 

pediatriska palliativa vården för att kunna vårda det sjuka barnet och familjen. Det 

behövs mer forskning som speciellt belyser vilka redskap sjuksköterskan behöver för 

att känna sig självsäker i arbetet för att kunna förbättra vården för sjuka barn. 
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BAKGRUND 

Palliativ vård 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som tillämpas när patienten lider av en 

livshotande sjukdom, exempelvis cancer eller svår njursvikt. Den palliativa vården 

delas in i två faser. Den första fasen är när sjukdomen inte längre går att bota och det 

ges livsförlängande behandling som till exempel kemoterapi för att öka livskvalitén 

och livslängden för patienten. Den andra fasen kommer i ett senare skede och varar i 

dagar eller enstaka månader, då målet inte är att förlänga liv utan endast lindra 

plågsamma symtom och främja välbefinnande för patienter i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012; World Health Organization WHO, 2016). 

 

Palliativ vård i Sverige 

År 1982 startades i Sverige avancerad hemsjukvård för att underlätta för palliativa 

patienter att få vårdas i hemmet. Redan fem år senare sågs ett behov av att utöka den 

palliativa vården och därför startades den första palliativa vårdavdelningen som 

riktade sig främst till cancerpatienter (Nationella Rådet för Palliativ Vård, 2016). 

Enligt Socialstyrelsen (2013) avlider mellan 90 000-100 000 människor i Sverige 

varje år och av dessa bedöms 80 % ha varit i behov av palliativ vård. Nationella Rådet 

för Palliativ Vård (2016) menar att alla människor i Sverige är berättigade till 

personcentrerad vård vid livets slut, personcentrerad vård är ett begrepp där man utgår 

från patientens egna önskemål så som kost och hur omvårdnaden önskas bedrivas den 

sista tiden. Pediatrik är den del i sjukvården som inriktar sig på barn och ungdomars 

hälsa och sjukdom. Enligt Förenta Nationernas Barnkonvention (2009) innefattas alla 

barn och ungdomar mellan 0-18 år. Av de som avlider varje år i Sverige är 560 barn 

och ungdomar under 18 år (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Barnet och familjen 

Montgomery et al. (2015) beskriver att det är föräldrar eller förmyndare som fattar 

besluten, då barn räknas som omyndiga. Viktigt är att barnet får sin röst hörd, 

respekterad menar Lockhart och Stayer (2015);Tringali, Lauro-Grotto och Papini 

(2012) och att barnet i många fall är mer insatt och medvetet om sin 

sjukdomssituation än föräldrarna vill inse och därför är det viktigt att lyssna till 

barnet. Vården som innefattar barn är mer komplicerad då det är extra viktigt att vara 

https://d.docs.live.net/19cf8484bd9edb9b/Projektplan%20Hanna%20och%20Lovisa_MG.docx#_msocom_1
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lyhörd mot barnet och familjen vid olika beslutsfattningar (Montgomery, Sawin & 

Hendricks-Ferguson, 2016). Vidare beskriver Da Silva, Becker Issi, Da Graca Corso 

da Motta och Zanchi da Abreu Botene (2015)  att när ett barn blir svårt sjukt, 

påverkas alla som är involverade i vården, då det strider mot mänsklighetens 

biologiska livscykel vilket menar att man ska dö i rätt ordning, en generation i taget. 

 

Sjuksköterskans roll  

 Inom den palliativa vården i Sverige krävs ingen specialistutbildning, utan en 

grundutbildad sjuksköterska kan arbeta på en palliativ vårdavdelning. Palliativ vård 

bedrivs i alla olika vårdformer där allmänsjuksköterskan arbetar. Endast i fall då 

specialistkompetens efterfrågas arbetar allmänsjuksköterskan i team med 

specialistsjuksköterskor. Det medför att det ställs höga krav på sjuksköterskan och 

hens kompetens inom den palliativa vården. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) ska 

sjuksköterskan hitta olika sätt att nå fram till patienten för att kunna bilda sig en så 

rättvis uppfattning om dennes livsvärld som möjligt. Socialstyrelsen (2013) menar att 

det är viktigt att den sjuksköterskan som vårdar svårt sjuka barn har kunskaper för att 

hitta sätt att kommunicera på, som kan underlätta förståelsen för barnets vilja och 

åsikter. Lockhart och Stayer (2015) lyfter fram vikten av att sjuksköterskan bekräftar 

barnet och familjens känslor men ändock prioriterar barnets bästa. Montgomery et al. 

(2015); Tringali et al. (2012) skriver att det kan bli problematiskt för sjuksköterskan 

att möta och nå fram till familjen när föräldrarna sätter sina egna emotionella behov i 

första hand och inte ser till barnets bästa. Rodrigues dos Santos et al. (2014) beskriver 

att det handlar om att hjälpa familjen att finna acceptans och förståelse för att det inte 

längre finns någon botande behandling, även att hjälpa familjen att hitta olika sätt att 

bearbeta sorgen över det drabbade barnet och den framtid som väntar. Montgomery et 

al. (2015) menar att sjuksköterskan måste prioritera att kommunicera med familjen 

och barnet för att kunna ge en så personcentrerad vård som möjligt. Vidare framhåller 

Franca, Costa, Lopes, Nobrega och Franca (2013) vikten av att skapa en relation med 

barnet, där barnet känner trygghet i situationen och till den vårdande sjuksköterskan. 

Författarna menar även att vård av palliativa barn särskiljer sig från vård av vuxna, då 

barn oftast behöver ett starkare band till den som vårdar. 

 

Sjuksköterskans perspektiv  

Sjuksköterskan är utbildad till att arbeta för att ge hälsa och behålla liv. När ett barn 
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har en obotlig sjukdom ändras sjuksköterskans fokus från att bota till att lindra 

lidande och att hjälpa barnet till att få ett fridfullt avslut (Da Silva et al., 2015). 

 

 Upplevelser  

Det är viktigt att ta hänsyn till både barnet och familjen men att inte glömma bort sig 

själv som sjuksköterska i arbetet samt är det viktigt för sjuksköterskan att känna att 

hen spelar en viktig roll i vården av barnet (Adams, Green, Towe & Huett, 2013); (Da 

Silva et al., 2015). Det behövs en ärlig och öppen kommunikation till familjen och 

barnet för att ge en så god vård som möjligt. Genom god kommunikation kan 

sjuksköterskan få en helhetsbild av barnet och familjens livsvärld för att kunna skapa 

ett bättre och mer meningsfullt vårdande, vilket kan ge sjuksköterskan en djupare 

förståelse för situationen (Adams et al., 2013);(Lockhart & Stayer, 2012) 

 

Erfarenheter  

Deguer Misko, Rodrigues dos Santos, Faria Ichikawa, Garcia de Lima och Bousso 

(2014) menar att när ett barn övergår till palliativ vård skapas en stor omställning i 

livet för både barnet och familjen. Detta måste sjuksköterskan kunna ta i beaktande 

för att ge bästa möjliga vård. Adams et al. (2013) skriver att sjuksköterskan lär genom 

hela vårdprocessen i alla vårdsituationer och menar att detta medför tillsammans med 

erfarenhet att sjuksköterskan kan bedriva en bättre vård gentemot barnet och dennes 

familj. Da Silva et al. (2015) beskriver att tidigare vårderfarenheter varit till nytta för 

sjuksköterskan och har då kunnat rikta fokus på rätt saker i sitt framtida vårdande.  

 

Svårigheter med att vårda svårt sjuka barn  

 Da Silva et al. (2015) menar att sjuksköterskans tillvägagångssätt vid att vårda svårt 

sjuka barn, grundar sig i att vårda med hjärtat, men att behålla sitt professionella 

förhållningssätt. Detta skapar svårigheter i att vårda barn palliativt, då sjuksköterskan 

ska ge det palliativa barnet tillgivenhet, medkänsla och kärlek utan att tränga undan 

barnets familj och anhöriga. De menar att det leder till konsekvenser för 

sjuksköterskan då hen skapar starka band till barnet och dess familj, dessa band 

medför en sorg och en känsla av att svikit barnet och dennes anhöriga den dagen 

barnet avlider.  

 

Enligt Franca et al. (2013) är vården av barn intimt och därför krävs det ett bra 
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teamarbete, där alla involverade samarbetar för att ge barnet en bra vård. De menar 

således att det barnet som vårdas palliativt, tyr sig på olika sätt till vårdteamets 

personal. Ett bra samarbete blir då nödvändigt mellan personalen då det ger mer 

kunskap om barnet och fler infallsvinklar skapas som leder till en bättre vård. Da 

Silva et al. (2015) menar att yttre faktorer som sjukhushierarki och tidsbrist försvårar 

detta samarbete, vilket medför att personalens infallsvinklar och kunskap om barnet 

minskar, något som i slutänden kan bidra till en sämre vårdkvalitet för barnet. Adams 

et al. (2013); Lockhart och Stayer (2012) menar att ett gott samarbete behövs för att 

kunna ge kunskap och stöttning i vården av det palliativa barnet, men då samarbetet 

uteblir skapar det en osäkerhet i arbetet samt en risk att bli för känslosam och på så 

sätt bli en belastning för barnet och familjen. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien använder sig av en kvalitativ ansats och antar ett vårdvetenskapligt 

livsvärldsperspektiv, då studien är inriktad på att undersöka sjuksköterskans 

upplevelser och erfarenheter av vården av det svårt sjuka barnet. Enligt Friberg (2012) 

innebär kvalitativa studier att man skapar en större förståelse för sjuksköterskans 

subjektiva upplevelser, erfarenheter, behov samt förväntningar, i det här fallet inom 

pediatrisk palliativ vård där studien belyser sjuksköterskans känslor och upplevelser. 

Studien utgår från den hermeneutiska vetenskapsteorin vilket innebär hur vi tolkar 

eller får en förståelse för helheten i ett sammanhang. Den inriktar sig vidare på det 

vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet vilket grundar sig i tolkning och förståelse 

för den individuella individen. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suseryd och Fagerberg 

(2003) menar att människan består av fysiska, andliga, som psykiska delar som 

tillsammans bildar en helhet. Sjuksköterskan kan ses som en helhet i sin profession 

där hens erfarenheter och upplevelser är en del som påverkar helheten. För att förstå 

sjuksköterskans livsvärld antas en induktiv ansats i studien, vilket innebär att man 

förutsättningslöst samlar in information, i detta fall om sjuksköterskans upplevelser 

och erfarenheter. 

 

Livsvärld 

Livsvärlden baseras på upplevelser och erfarenheter hos varje individ. Livsvärlden 

grundar sig i hur människan upplever och förstår ett fenomen som uppstår i dennes 
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omgivning. Alla möten är unika, där hälsa, välbefinnande samt lidande framträder 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Birkler (2007) menar att det är viktigt för 

sjuksköterskan att vara medveten om sin egen livsvärld då det ger en större förståelse 

för barnets livsvärld och därigenom kan sjuksköterskan hjälpa barnen bättre både på 

ett fysiskt och psykiskt plan. Genom att reflektera kring upplevelser i olika 

vårdsituationer kan sjuksköterskan stärka, förbättra och acceptera sin egen livsvärld, 

vilket leder till att hen blir bättre i sitt vårdande för kommande patienter.  

 

Sjuksköterskan ska enligt vårdvetenskapens mål få patienten att uppnå hälsa och 

välbefinnande trots sjukdom och se till patientens livsvärld, men samtidigt inte 

glömma bort sig själv i arbetet (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärldsperspektivet 

uppmärksammar individens eget perspektiv på hälsa, upplevelser och omgivning. Då 

livsvärlden präglas av människans egen uppfattning är denna unik för varje människa 

och det är av vikt att ha respekt för livsvärlden för att kunna göra den sista tiden så 

bra som möjligt för det sjuka barnet (ibid). 

 

Mening och sammanhang 

Alla människor strävar, genom hela livet, efter att få känna mening och sammanhang. 

Ur ett sjuksköterskeperspektiv kan det spela stor roll att få känna mening och 

sammanhang vid omhändertagandet av svårt sjuka barn. Dahlberg och Segesten 

(2010) menar att sjuksköterskan känner sig betydelsefull i sin profession när hen kan 

lindra lidande och främja välmåendet hos patienter, till exempel genom att möta 

patienter på den nivå som de befinner sig på. Mening och sammanhang i vårdandet 

kan också uppstå då sjuksköterskan kan vårda utefter patientens individuella behov 

(ibid).  

 

 Sjuksköterskans vårdande  

Birkler (2007) menar att en sjuksköterska har naturliga egenskaper och färdigheter till 

att vårda och omhänderta andra människor. Genom att respektera andra människors 

livssituation och arbeta utefter den andra personens möjligheter och hinder, skapar ett 

meningsfullt vårdande. Det gör sjuksköterskan till en av nyckelpersonerna för 

patienten under vårdtiden, då sjuksköterskan ska kunna se hela patientens livsvärld. 

Det är enligt Birkler (2007) viktigt att se varje människa som en helhet och att man 

utgår från att varje människa är både subjektiv och objektiv. En sjuksköterska ska 
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tänka ur ett helhetsperspektiv under hela vårdprocessen för att kunna hjälpa sina 

patienter oavsett vilket skede patienten befinner sig i (ibid).  

 

PROBLEMFORMULERING 

I de allmänna vårdutbildningarna i Sverige ingår idag inga allmänna kurser inom 

palliativ vård eller pediatrik, vilket endast ger sjuksköterskan en liten grund att stå på 

den dagen hen ska möta barn som är i behov av palliativ vård. Detta kan skapa 

svårigheter i bemötandet av barnet och dennes familj. 560 barn, beräknat på de 90 

000- 100 000 som tidigare nämnts, gör barnen till en minoritetsgrupp inom den 

palliativa vården. En minoritetsgrupp som barn prioriteras sällan i grundutbildningar 

då fokus ligger på att vårda vuxna sjuka människor, trots att allmänsjuksköterskan 

kommer möta sjuka barn oavsett var hen än jobbar. På grund av 

allmänsjuksköterskans, idag, bristfälliga kunskaper av att vårda svårt sjuka barn kan 

det skapa konsekvenser för hur vården kan komma att bli för barnet och för dennes 

familj. Därför behövs det spridas kunskap till de allmänutbildade sjuksköterskorna om 

vilka verktyg ur verktygslådan som kan vara till hjälp för hur man som sjuksköterska 

kan förbättra vården för barn som är i behov av palliativ vård. 

SYFTE 

Studiens syfte är att belysa sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda 

barn i ett palliativt skede. 

 

Forskningsfrågor  

Vilka upplevelser har sjuksköterskan vid vård av ett barn som är i ett palliativt skede? 

Vilka möjligheter finns det för sjuksköterskan att reflektera över sina upplevelser och 

egna känslor? 

Hur kan sjuksköterskan använda sig av tidigare erfarenheter och kunskaper för att 

förbättra den palliativa vården för barn i framtiden?   

 

METOD 

Studien genomfördes med en kvalitativ design. Den kvalitativa designen ger enligt 

Forsberg och Wengström (2013) en djupare förståelse för hur människor upplever och 

förstår sin omvärld. Studien är en systematisk litteraturöversikt som handlar om att 

söka, granska och sammanfatta fakta från vetenskapliga artiklar som berör det valda 
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forskningsämnet, sjuksköterskans upplevelse av att vårda ett sjukt barn i ett palliativt 

skede. 

 

Studien utgick ifrån hermeneutiken som grundar sig i ett holistiskt synsätt med vilket 

menas att man ser helheten i människan, exempel att hela människan ses och 

bekräftas och inte bara sjukdomen. Studien använde sig av ett induktivt 

förhållningssätt för att kunna samla in data, analysera och sedan kunna skapa en 

förståelse för sjuksköterskans upplevelse och dess påverkan på vården men även 

kunna identifiera kunskapsluckor som kräver vidare forskning (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Datainsamling 

Studien utgick från Fribergs (2012) mall för en litteraturstudie. Databaserna som 

valdes för att hämta artiklar var Cinahl och PubMed eftersom de har samlade 

vetenskapliga artiklar som är kopplade till hälso- och sjukvård. De valda databasernas 

sökbas förenklade processen genom möjligheten att kunna välja major/minor subjects 

där major subjects är ord som förekommer ofta/ är viktiga i de funna artiklarna medan 

minor är ett tilltalsord vilket innebär att det förekommer mindre ofta/utgör en mindre 

del i artiklarna. Genom att specificera rätt söktermer undviks att artiklar med liten 

relevans inkluderas.  

 

Urval 

Studien följde Forsberg och Wengströms (2013) urvalsprocess för att urvalet skulle 

svara mot syftet. Under sökningarna användes Thesaurus Cinahl Headings i databasen 

Cinahl och Mesh termer i databasen PubMed för att få fram lämpliga sökord till 

respektive databas. Därmed reducerades antalet träffar, samtidigt som antalet träffar 

ökade artiklarnas relevans till studien. Ämnesord som användes var palliativ vård 

och/eller vård i livets slutskede (palliative care, or/and end of life), sjuksköterska 

(nurse), barn (children), Upplevelser, erfarenheter (experience). Ulrichsweb 

(ulrichsweb.serialssolutions.com.proxy.l/) användes för att fastställa att artiklarna var 

vetenskapligt granskade. 

 

Exklusionskriterier och inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle innefatta vård av barn (0-18 år) 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com.proxy.lnu.se/
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i livets slutskede, samt handla om allmänsjuksköterskan och hens upplevelser och 

erfarenheter. Ytterligare inklusionskriterier var att det skulle vara orginalartiklar och 

de skulle vara peer reviewed. Ett exklusionskriterium var att artiklarna inte fick vara 

äldre än åtta år. Detta för att datamaterialet skulle vara aktuell i förhållande till dagens 

vård, vilket ger en ökad trovärdighet. Samtliga artiklar granskades för att kontrollera 

att de höll tillräckligt hög kvalitet, där artiklar med låg kvalitet enligt, Forsberg och 

Wengström (2013) med positivt svar på mindre än 80 % av frågorna exkluderades 

från urvalet (se bilaga 2). Efter sökningar, beaktande av inklusion- exklusionskriterier 

samt kvalitetsgranskning återstod 11 artiklar. 

 

 Analys 

  De 11 artiklarna analyserades med hjälp av Evans (2002) metod. Det innebar att de 

vetenskapliga artiklarna granskades objektivt av båda författarna för att hitta 

nyckelfynd och lästes sedan igenom upprepade gånger för att få en känsla för 

helheten. Fokus låg på att läsa resultatet i varje artikel för att finna svar på studiens 

syfte. Resultatet lästes först var för sig och diskuterades sedan gemensamt. Detta för 

att minska risken att missa viktiga fynd i resultatdelen. Färgade markeringspennor 

användes för att markera nyckelfynd som verkade höra ihop. Nyckelfynden skrevs ner 

på olika listor för att kunna få en tydligare bild, och granskades med avseende på 

kategoriseringen i teman. Subteman identifierades utifrån varje tema för att förfina 

resultatet. Granskning av analysen gjordes för att tolka innehållet och sambandet, 

rimlighet och förenlighet mellan teman och subteman. En beskrivning av varje tema 

gjordes och kontrollerades noga så att det svarade mot studiens syfte samt följde den 

“röda tråden”. Se bilaga 4 som beskriver exempel på ett analysgenomförande. 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Samtliga av de utvalda artiklarna följde riktlinjerna för de etiska principerna vid 

medicinsk forskning samt de forskningsetiska principerna enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013).Vid genomförande av föreliggande studie har 

författarna strävat efter ett objektivt förhållningssätt vid granskning av de 11 artiklar 

som ingår i studien. Genom att läsa var för sig och reflektera både enskilt och 

tillsammans har författarna försökt minimera den egna förförståelsen för att kunna få 

en mer sann och objektiv syn på materialet (Rosberg, 2008).  
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RESULTAT 

Ur analysen framkom fyra teman om sjuksköterskans upplevelser samt olika 

erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt skede. Dessa var: Positiva aspekter av att 

vårda, Negativa aspekter av att vårda, Hantering av upplevelser och erfarenheter och 

Hur påverkas vården. Ur dessa teman formulerades även subteman som gav en 

förfinad beskrivning av fenomenet. Dessa teman och subteman presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 

Teman Subteman 

Positiva aspekter av att vårda Tidigare erfarenheter 

 

Kommunikation, vägen till en meningsfull 

relation 

Negativa aspekter av att vårda Bristande kunskap 

 

När det inte finns tid 

Hantering av upplevelser och erfarenheter Vikten av stöd 

 

Att våga vara ärlig gentemot sig själv 

Hur påverkas vården Vikten av tydlighet för ett bättre vårdande 

 

Positiva aspekter av att vårda 

I resultatet framkom olika positiva aspekter som speglar en sjuksköterskas vårdande. 

Det är viktigt att sjuksköterskan är flexibel och lyhörd på hur barnet och familjen vill 

att vården ska bedrivas, då varje vårdrelation är unik. Nedan presenteras subteman av 

positiva aspekter i sjuksköterskearbetet inom den pediatriska palliativa vården. 

 

Tidigare erfarenheter 

Forster och Hafiz (2015); Verschuur,Groot, och Van der Sande (2014) berättar att 
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sjuksköterskan upplevde att det blev lättare att hantera olika vårdsituationer samt 

lättare att möta barnet och familjen om hen hade tidigare erfarenheter av att vårda 

barn i ett palliativt skede. “Health professionals recounted gaining comfort with the 

role of supporting dying children and families over time “(Forster & Hafiz, 2015, s. 

299). Enligt Foster och Hafiz (2015);Reid (2013)  blev det ett bättre vårdande när 

sjuksköterskan hade erfarenheten av hur hen kunde involvera och ta tillvara på 

familjens kunskap om sitt barn, det skapade en större öppenhet och förståelse för 

familjen och barnet. Detta underlättade för att kunna vårda barnet på bästa sätt. Dessa 

erfarenheter och upplevelser av familjen och barnet hjälpte sjuksköterskan i arbetet 

med nästkommande palliativa barn. 

 

Kommunikation, vägen till en meningsfull relation 

Lots, Jox, Domenico Borasoi och Fuhrer (2015) menar att en trygg vårdrelation 

bygger på god kommunikation mellan sjuksköterskan, barnet och familjen. När 

sjuksköterskan hade kunskap om att kommunicera och kunde välja rätt ord, hjälpte 

detta familjen att kunna fatta rätt beslut för barnet. Goda kommunikationskunskaper 

hos sjuksköterskan är av vikt inom palliativ vården då föräldrarna och barnet ska 

kunna få en övergripande förståelse för situationen och vad som kan hända framöver 

(Gingell Epstein, 2010; Lee, Dupree & Fellow, 2008; Holms, Milligan & Kydd, 

2014). Enligt McAndrew & Leske (2015); Reid (2013) kunde en sjuksköterska med 

djup kunskap och tillräcklig erfarenhet, ha välinformerade samtal med barnet och 

dennes familj där alla kunde känna sig involverade och hörda. Genom att komma 

överens om en gemensam målsättning, hade det en positiv inverkan på barnet, 

familjen och sjuksköterskan. 

  

Good communication for the patient and the families is extremely important so 

they know the plan and so they know exactly what is involved when someone 

dies, even all the fine intricate details, like removing tubes and lines‟. (Holms 

et al., 2014,s 522.) 

 

Reid (2013) skriver att sjuksköterskan upplevde att familjen hade en viktig roll och 

kunde bidra med sina erfarenheter, vilket gjorde att de gemensamt kunde reflektera 

över vårdsituationen. Familjen och barnet hade genom detta upplevt ett större 

förtroende till vårdpersonalen, vilket skapade en trygg och meningsfull relation. 
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Negativa aspekter av att vårda 

I resultatet framkom negativa aspekter som påverkade sjuksköterskan och vården av 

de sjuka barnen på ett negativt sätt. Nedan belyses orsaker till att vården kan ha 

påverkats negativt och vilka upplevelser samt känslor sjuksköterskan känt när det 

inträffat något oväntat och psykiskt ansträngande händelser, samt hur sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot detta är.  

 

Bristande kunskap 

 McAndrew och Leske (2015);Gingell Epstein (2010); Lee, et al. (2008) skriver att 

sjuksköterskan ofta ifrågasatte eller åsidosatte sin egen moraliska känsla av vad som 

var bäst för barnet, exempelvis när föräldrarna grep efter varje halmstrå för att hitta en 

bot och såg då inte till sitt eget barns bästa. I sådana fall saknades kunskapen att få 

familjen att förstå och finna acceptans för vilken riktning deras barns sjukdom kom att 

ta. Foster och Hafiz (2015) skriver att sjuksköterskan upplevde bristande kunskap och 

erfarenhet i början av sin arbetskarriär inom den pediatriska palliativa vården. Det 

skapade en rädsla och osäkerhet att orsaka vårdlidande för barnet och familjen. 

 

 När det inte finns tid  

Enligt Swallow (2013) var viktigt att se till att barnet fick bästa möjliga vård trots att 

sjuksköterskan hade ont om tid för att hjälpa och stötta. När det fanns tid för 

sjuksköterskan att sitta ner med familjen för att förmedla sin information för att ge 

familjen kunskapen och förståelsen för vad deras val innebar för barnet var av stor 

vikt ”teaching them very slowly and not letting them rush…they‟ve really got to know 

what might happen if you do this, if you do that” (Swallow 2013. s, 215). 

Sjuksköterskan upplevde att tid och dålig planering resulterade i att informationen och 

själva mötet med barnet och familjen blev ostrukturerat. Detta ledde till att familjen 

inte gavs möjlighet till reflektion under mötets gång och då skapades en osäkerhet 

mellan samtliga parter. Tidsbristen var något som sjuksköterskorna upplevde 

frustrerande. (Reid, 2013) 
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Hantering av upplevelser och erfarenheter  

En stor del av det analyserade datamaterialet visade att sjuksköterskan behöver olika 

former av stöd för att kunna utföra ett bra arbete och för att orka med sitt arbete. Detta 

för att kunna känna sig stark nog att stötta familjen och att kunna möta barnet på 

dennes nivå utan att själv ta emotionell skada.   

 

Vikten av stöd  

Enligt Bekkema, De Veer, Hertogh och Francke (2015); Reid (2013) upplevde 

sjuksköterskan det svårt att hålla ett professionellt förhållningssätt gentemot det svårt 

sjuka barnet och familjen då sjuksköterskan skapade ett känslomässigt band till barnet 

och dess familj. Det känslomässiga band och bristen på stöd kan medföra att 

sjuksköterskan går ifrån sitt professionella förhållningssätt till att handla personligt. 

Detta kan leda till att hen blir en belastning för familjen och barnet istället för en 

avlastning och hjälp. Holms et al. (2014) beskriver att när sjuksköterskan låter sina 

egna känslor ta överhand kan det medföra att hen glömmer att stötta familjen och 

barnet och då tappar sin professionella hållning, därför är sjuksköterskan beroende av 

stöd och samarbete från kollegor som kan stötta eller vägleda dem genom dessa 

situationer. 

 

„It is hard dealing with so many dying patients. It's heartbreaking, upsetting 

and exhausting, sometimes it‟s an occupational hazard unfortunately. There 

have been numerous occasions when I‟ve been really upset and to be honest 

not well supported, you are just left to get on with it.‟(Holms et al., 2014 s. 

553) 

 

Forster och Hafiz (2015) skriver att sjuksköterskan ibland blev så psykiskt påverkad 

av olika vårdsituationer på grund av bristande stöttning, att de varit tvungna att 

sjukskriva sig från arbetet. Lee et al. (2008) menar att olika känslor som sorg, 

nedstämdhet, orättvishet och otillräcklighet uppstod när ett barn gick bort. Valiee, 

Negarandeh och Dehghan Nayeri (2012) beskriver att sjuksköterskorna tycker det var 

svårt att hantera den emotionella påverkan som det döende barnet och familjen 

skapade och att somliga i intervjuerna tyckte att det var alldeles för smärtsamt att 

utföra detta vårdarbete. 
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“nursing those patients who are at the end-of-life phase is way too hard and 

painful... . witnessing their death is a very difficult experience and it can result 

in the weakening of the nurses‟ morale for a long time”(Valiee et al. 2012 s, 

311)  

 

Swallow (2013); Reid (2013) menar att sjuksköterskan kände att det inte fanns 

tillräckligt med stöd eller resurser för att bearbeta sina egna känslor eller upplevelser, 

vilket ledde till att hen tog arbetet med sig hem vilket i sin tur ledde till utbrändhet. 

McAndrew och Leske (2015); Swallow (2013) beskriver att samarbetet mellan 

kollegor och stöd från varandra var en viktig faktor för sjuksköterskorna i studien. De 

menade att genom detta samarbete gavs möjlighet att dela med sig av varandras 

kunskap och erfarenheter vilket gav en positiv inverkan på kvaliteten på vården. 

Forster och Hafiz (2015) beskriver att sjuksköterskan ansågs behöva både fysiskt och 

psykisk avslappning samt tillfälle till att kunna ventilera med kollegor och andra 

professioner för att kunna utföra ett bättre arbete för framtida patienter 

 

Att våga vara ärlig gentemot sig själv 

Sjuksköterskorna i Lee et al. (2008) studie berättade att den dagen de inte längre blev 

emotionellt påverkade, var den dagen de skulle sluta arbeta med svårt sjuka barn och 

menar att det är viktigt att känna igen olika varningssignaler hos sig själv. Bekkema et 

al. (2015); Lee et al. (2008) beskriver det känslomässiga bandet till sina patienter som 

ett tecken på att de verkligen bryr sig om och månar om sina patienter och menar att 

man som sjuksköterska måste vara ärlig gentemot sig själv för att inte själv ta 

emotionell skada när hen jobbar. Därför är det av yttersta vikt att ha en god 

kommunikation med sin chef på arbetsplatsen för att få och våga be om hjälp eller 

stöd när det känns tufft att vårda svårt sjuka barn. 

 

Hur påverkas vården 

Vården av det svårt sjuka barnet påverkas både positivt och negativt beroende på hur 

sjuksköterskan kan hanterar de olika känslor och situationerna som kan uppstår. 

Nedan belyses olika sätt som är bra för sjuksköterskan att ha med sig för att kunna 

hantera sina upplevelser och erfarenheter och på så sätt förbättra vården, både för sig 

själv och för sina patienter. 
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Vikten av tydlighet för ett bättre vårdande 

Forster och Hafiz (2015); Verschuur et al. (2014) beskriver att sjuksköterskan ofta 

kände sig osäkra i att prata om svåra samtalsämnen så som döden. Sjuksköterskan 

undvek att ta upp känsliga ämnen, resulterade i att familjen och barnet inte kunde få 

en helhetsbild av sin situation då informationen var otydlig. Forskarna fann även att 

sjuksköterskan ofta upplevde att familjen och barnet inte fick all eller otydlig 

information om prognos och sjukdomsförlopp av läkare och andra professioner, vilket 

resulterade i att familjen inte kunde ta till sig informationen sjuksköterskan framförde 

och att den vårdande relationen påverkades negativt av detta. 

 

“It‟s important to establish at least a little bit of clarity for the staff, for the 

parents, just what common goal is pursued and also which measures ARE 

taken and which are simply omitted. Insofar, I just think it is really 

IMPORTANT and makes a whole lot of sense for everyone involved with the 

child. Therapists included, doctors, nurses, parents. Just to always provide 

clarity and to just fix one GUIDELINE. Otherwise everyone is always very 

INSECURE in their doing and acting, and this just provides clarity and thus 

security.” ( Lots et al. (2015). s, 215) 

 

Lots et al. (2015) beskriver att alla professioner som arbetar kring det palliativa barnet 

behöver vara öppna, tydliga och ge klarhet till familjen, barnet och gentemot varandra 

för att alla ska kunna jobba mot samma mål. 

 

DISKUSSION 
 Resultatet i denna studie speglar vad som spelade stor roll för sjuksköterskan i den 

pediatriska palliativa vården. Här framkommer vad som är viktigt för sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal inom den pediatriska palliativa vården och hur det kan 

påverka vården. Resultatet visar även vad sjuksköterskan behöver för redskap för att 

kunna hantera upplevelser och erfarenheter i sitt arbete. 
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Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes, som enligt Forsberg och Wengström (2013) ger en klarare 

bild av sjuksköterskans subjektiva upplevelse än om en kvantitativ metod valts då den 

subjektiva upplevelsen hade förlorats. Dock hade man via kvantitativ metod kunnat 

göra enkätmätningar på exempelvis om sjuksköterskan kände sig tillräckligt utbildad 

när de började jobba inom den palliativa vården och fått en mer statistisk överblick. 

 

Studien hade kunnat baseras på andra tillvägagångssätt som intervjuer men på grund 

av det känsliga ämne som valdes, ansågs det att intervjuer kunde skapa lidande hos 

eventuella medverkande. Därför valdes en litteraturöversikt som en kunskapsgrund 

till den här studien. Studien hade även kunnat förstärkas genom fler artiklar från andra 

databaser men på grund av tidsbrist fick antalet artiklar samt tillvägagångssätt 

begränsas, då författarna prioriterade att få fram artiklar med hög relevans i 

förhållande till syfte. Ulrichsweb (2016) samt Forsberg och Wengström (2013) 

checklista användes där samtliga artiklar bedömdes och endast de artiklarna som 

ansågs vara av hög kvalitet inkluderades till studien. Detta anses öka studiens 

reliabilitet (ibid).  

 

Artiklarna lästes sedan igenom separat för att urskilja likheter och skillnader och 

sedan sammanställa till olika teman och underteman. Genom att färgmarkera de 

relevanta delarna som svarade till studiens syfte, kunde författarna lättare gå tillbaka 

till artiklarna och säkerhetsställa att informationen inte påverkats av författarnas egen 

förförståelse. Denna metod anser författarna vara bra för att få fram väsentlig 

information och att kunna skilja på vad som framkommit i texterna vilket ökar 

reliabiliteten i studien. En begränsning på artiklarnas ålder sattes, då studiens 

framkomna fakta skulle vara relevant till dagens vård som möjligt. Detta bör ha har 

haft en positiv inverkan på resultatets användbarhet. Då den palliativa vården är under 

ständig utveckling, kan för gamla artiklar innehålla gamla tillvägagångssätt som ej 

tillämpas längre vilket kan påverka sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av 

att vårda barn palliativt. Två av artiklarna är mer inriktade på familjen och patienten, 

vilket kan ses som att de har mindre relevans till studien. Artiklarna innehöll dock 
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relevanta resultat om sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter, vilket bidrog till 

den egna studien.  

 

Ett preliminärt resultat skrevs ihop för att se så att rubrikerna överensstämde med det 

insamlade materialet. Det preliminära resultatet lästes igenom av handledaren och av 

kurskamrater för att hitta brister i texten. Genom att de kom med synpunkter, kunde 

författarna förtydliga resultatdelen. När författarna identifierat svagheter i arbetet har 

detta justerats. Även finjusteringar har kontinuerligt gjorts under arbetets gång för att 

undvika missförstånd och tolkningsfel. Genom att systematiskt arbeta med texten och 

dess formalia anser författarna att det ökat reliabiliteten i arbetet. Författarna hade om 

annat kunnat lägga mer tid på att granska varje textavsnitt på en djupare nivå, för att 

eventuellt upptäcka fler tolkningsfel och fel i formalia som tidigare missats.  

 

Översättning av engelska artiklar till svenska gjordes på egen hand och vid 

tveksamheter användes lexikon för att få fram ordets exakta betydelse. Författarna har 

stundtals hittat ord som de inte förstått innebörden i, trots att det översatts till svenska. 

Då har författarna fått översätta hela meningar för att kunna få ett sammanhang i 

texten och dess innebörd. Detta har författarna tyckt vara ett bra sätt för att kunna 

sätta ordet i ett korrekt sammanhang och då undvika egna tolkningar i textavsnitten. 

Studien riktar sig till sjuksköterskor som arbetar inom pediatrisk palliativ vård. 

Författarna anser att det är sannolikt att upplevelser och erfarenheter är liknande 

oavsett i vilket land som pediatrisk palliativ vård bedrivs i exempelvis Europa eller 

övriga världen. Studien baseras på artiklar från hela världen och anses då av 

författarna att det är överförbart i andra länder i hela världen.  

 

Resultatdiskussion 

Utbildning och erfarenhet 

I litteraturstudien har det framkommit att många sjuksköterskor känner sig 

oförberedda när de kommer ut i den pediatriska palliativa vården och därför inte vet 

hur de ska hantera de situationer de hamnar i. Detta stöds av Reid, F (2013) som 

beskriver att sjuksköterskorna kände sig oförberedda när de kom ut i palliativa 
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vården. Lindqvist och Rasmussen (2009); Reid, F (2013) menar att sjuksköterskan 

ofta känner sig osäker och att det krävs kunskap och trygghet för sjuksköterskan att 

kunna möta det döende barnet och familjen, hens osäkerhet och brist på kunskap leder 

till en rädsla att inte klara av den situation som de ställs inför. Sjuksköterskan 

beskriver att när hen fått erfarenhet och kunnat bortse från sina rädslor, har de upplevt 

en stor vikt i sitt jobb och sett det som ett privilegium att få jobba så nära barnet och 

familjen (ibid). Därför anser författarna att det krävs mer utbildning till sjuksköterskor 

inom pediatrik och palliativ vård. Ett förslag är att sjuksköterskan får en mentor under 

sin första tid inom arbetet så att hen kan känna sig tryggare i sin arbetsroll. Detta 

skulle kunna göra att vården för patienten och anhöriga förbättras. Samtliga 

sjuksköterskor i Hendricks-Ferguson et al. (2015) studie upplevde att de hade behövt 

en mentor att gå bredvid deras första tid inom palliativa vården. Detta för att få 

kunskap om hantering av upplevelser och även få stöttning i mötet med familjen och 

barnet. Sjuksköterskans vårdande speglas av hens kunskaper och förmåga att möta 

patienten och familjens livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) menar att en 

sjuksköterska ska kunna se patientens livsvärld som präglas av förståelse och respekt 

samt kunskap inför den enskilde individens situation. Därför blir vården mer 

patientcentrerad och personlig om en nyutbildad sjuksköterska får gå bredvid en 

mentor. Detta kan vara ett sätt att minska risken för sjuksköterskan att orsaka 

vårdlidande och ger ökad trygghet för sjuksköterskan då ansvaret istället successivt 

ökat. Detta stöds av Hendricks-Ferguson et al. (2015) som lyfter fram att på grund av 

okunskap och osäkerhet påverkar sjuksköterskan negativt. I Hendricks-Ferguson et al. 

(2015) refereras till metaforen „the elephant in the room’, som innebar att 

sjukvårdspersonalen undvek jobbiga men nödvändiga frågor och ämnen, exempelvis 

som fysiologiska förändringar hos det döende barnet, då sjukvårdspersonalen 

upplevde det psykiskt påfrestande att prata om det. Detta ledde till att barnet och 

familjen inte fick all information, vilket försvårade för familjen att bearbeta sin 

situation.  

 

Socialstyrelsen (2013) menar att all sjukvårdspersonal kommer i kontakt med döende 

patienter eller att någon av deras närstående drabbas. Palliativ vård bör därför finnas i 

alla utbildningsplaner inom vårdutbildningar. Socialstyrelsens palliativ rapport (2013) 

visar att i majoriteten av utbildningarna tas detta upp endast i liten utsträckning och 

att palliativa vårdkurser endast finns som tillvalskurs i utbildningarna. Detta gäller 
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inte bara i Sverige utan i Reid, F (2013) studie i Skottland, hade ingen av 

sjuksköterskorna fått någon utbildning i palliativ vård i sin utbildning till 

allmänsjuksköterskor eller blivit erbjudna någon kurs inom palliativ vård i samband 

med sin anställning inom palliativa vårdenheten. Författarna till denna studie anser att 

sjuksköterskeutbildningarna måste ta ett större ansvar och ge sina studenter en bredare 

grund att stå på både praktiskt och teoretiskt. Genom att ge möjlighet till att se olika 

verksamheter som berör palliativ vård, tror författarna att det hade förberett de 

blivande sjuksköterskorna inför kommande arbetsuppdrag. 

 

Stöd och reflektion  

I resultatet framkom även att sjuksköterskans emotionella påverkan av arbetet som 

utförts och vad som förväntas av hen belysts. Hendricks-Ferguson et al. (2015) menar 

att den palliativa vården av barn skapar en intim relation, denna relation medför att 

sjuksköterskan ofta blir emotionellt påverkad när barnet tar sitt sista andetag. 

Resultatet visade att sjukvårdspersonal inom den pediatriska palliativa vården är i 

stort behov av stöd i sitt arbete, genom kollegor eller andra möjligheter exempelvis 

terapeutiska samtal. Detta stöds av Thulesius (2015) beskrivning av att sjuksköterskan 

behöver känna sig trygg i sin arbetsroll och har rätt att få stöd på sin arbetsplats. 

Vårdpersonal som arbetar inom den pediatriska palliativa vården befinner sig i 

psykiskt påfrestande arbetssituationer dagligen. Författarna anser att vårdpersonalens 

psykiska hälsa kan förbättras genom att arbetsplatsen ger personalen möjlighet till att 

lära känna varandra bättre. Exempelvis genom att anordna träffar utanför arbetstid för 

att förbättra relationen mellan personalen. Detta kan minska risken att en hierarki 

bildas mellan olika yrkesprofessioner, vilket stöds av Wray et al. (2012) som 

beskriver att en öppen kommunikation och ett bra samarbete mellan personalen är 

viktigt för att ge en bra vård. 

  

I resultatet framkom även att sjuksköterskan behöver tid att få reflektera över 

vårdsituationer och sitt arbete och genom att få tid, kunna uppleva mening och 

sammanhang i sitt jobb för att få möjligheter att hantera alla intryck och upplevelser 

hen utsätts för. Detta stärks av Dahlberg och Segesten (2010) som menar att strävan 

efter mening och sammanhang är ett måste när man arbetar inom sjukvården. Utan 

detta anser författarna att det finns en risk att sjuksköterskan blir utbränd eller 

distanserar sig för att orka och då riskerar att objektifiera barnet och dess familj. Detta 



 19 

stöds av Melvin (2012) som menar att om inte sjuksköterskan hittar ett sätt att hantera 

känslorna som uppstår kommer hen att ta med sig jobbet hem. Känslan av ansvar 

kommer ligga kvar trots att sjuksköterskan slutat sitt skift, vilket så småningom kan 

leda till utbrändhet. Därför anser författarna att det bör ges möjlighet för 

sjuksköterskan på arbetstid att kunna reflektera och få stöd för att få möjlighet att 

hantera känslorna som uppstår. Det medför dock att det krävs en mer välbemannad 

personalgrupp, där stressen blir mindre och personalen får möjlighet till att dela på 

arbetsbördan.  

 

Emellertid behövs pengar till personalresurser för att detta ska kunna ske, då 

personalfrågan ofta handlar om ekonomiska aspekter. Författarna anser dock att det 

kommer löna sig då organisationen får en mer fungerande och välmående personal, 

vilket även kan leda till minskad kostnad vid eventuella framtida sjukskrivningar hos 

personalen. Strang och Beck-Friis (2012) menar att sjuksköterskan som jobbar inom 

den palliativa vården ofta upplever sorg, då arbetet alltid slutar med döden. De 

beskriver även att tidspress i vården gör att sjuksköterskan ofta känner sig otillräcklig, 

vilket leder till psykisk ohälsa. Stöttning och samtal kan underlätta för sjuksköterskan 

att se sin egen prestation i jobbet och inte bara fokusera på det som inte hanns med. 

Därför behövs det avsättas tid i arbetet där personalen kan reflektera var för sig eller 

gemensamt som kan gynna välmåendet hos personalen och på så sätt även gynna 

patienten som de möter.  

 

Tid och kommunikation 

Tid är någonting som är en ständig bristvara för sjuksköterskorna, vilket är beskrivet i 

resultatet. Detta skapar stress och oaktsamhet. Tiden ska avsättas till patienter och 

anhöriga för att kunna ge professionell vård. Om sjuksköterskan inte kan ta sig tid, 

skapas en otrygg relation mellan patienten och familjen. Det leder även till 

kommunikationsbrist och missförstånd, vilket resulterar i ett vårdlidande och oro för 

patienten och dennes familj. Jakobsson, Andersson och Öhlén (2010) menar att varje 

människa är unik och därför inte kan vårdas utifrån en mall. Därför menar de att det 

behövs en bra och öppen dialog, där inga frågor undangöms utan att alla patientens 

och familjens frågor är välkomna. Hendricks-Ferguson et al. (2015)  menar att när det 

finns tid att ha en kommunikation där sjuksköterskan, barnet och dess familj kan det 

vara helt ärliga och öppna mot varandra, skapas ett bättre vårdande. När det fanns tid 
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till att kommunicera med barnet och familjen kunde sjuksköterskan lättare bemöta 

reaktionerna som kunde uppstå, vilket gav sjuksköterskan en känsla av tillräcklighet 

Detta är något som tar tid, att kunna anpassa vården till patienten och familjen. Därför 

anser författarna till denna litteraturstudie att det är av yttersta vikt att sjuksköterskan 

kan avsätta tid för att kunna individanpassa vården som ges. Detta är extra viktigt 

inom den palliativa vården för att öka välbefinnandet, kunna skapa trygghet och få 

känna känslan av delaktighet genom att ta sig tid och att tillåta det individuella 

vårdandet få ta tid. Detta stöds av Gilstrap och White (2015) där sjuksköterskorna 

uttryckte ett behov av mer tid samt att de upplevde att mer tid kunde förbättra vården 

avsevärt för familjen och barnet. Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig 

professionell i sitt arbete och i sitt vårdande till exempel genom att ta sig tid för att 

omhänderta sina patienter, skapa en trygg relation samt bättre kommunikation med 

patienten och familjen. Genom att sjuksköterskan kommunicerar och har ett 

professionellt förhållningssätt till familjen, skapas sannolikt ett välbefinnande även 

hos sjuksköterskan. Detta stöds av Andershed, Ternstedt och Håkansson (2013) som 

beskriver att vården påverkas positivt när sjuksköterskan har en bra och öppen 

kommunikation med familjen och patienten, då sjuksköterskan får en större inblick 

och mer information om patienten och familjen. Genom detta kan man öka 

välbefinnandet och livskvalitén för de som vårdas och detta bidrar även till att öka 

sjuksköterskans känsla av att göra ett betydelsefullt arbete. 

 

VIDARE FORSKNING 

Författarna till denna litteraturstudie anser att det finns fler förbättringsområden och 

att denna litteratursammanställning endast har skrapat på ytan av den pediatriska 

palliativa vården. Det vore intressant att genomföra intervjustudier med både 

sjuksköterskor och familjemedlemmar för att få bådas perspektiv på den pediatriska 

palliativa vården. Intervjustudier kan ge en djupare förståelse och genom olika 

infallsvinklar kunna hjälpa sjuksköterskan att bli bättre på sitt arbete. Efter att ha 

genomfört en litteraturstudie baserad på vårdvetenskapliga artiklar har författarna 

ställt sig flertalet frågor. Exempelvis; hur kan sjuksköterskeutbildningen förbereda 

sina studenter för vad de kan komma att möta inom palliativa vården?  Författarna 

anser att det är viktigt att bygga upp sin erfarenhets- och kunskapsbank redan tidigt i 

utbildningen. Ökat fokus under utbildningen på de svårigheter som uppstår vid 
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palliativ vård, särskilt i vård av barn, ger större säkerhet inför kommande 

arbetssituationer. Detta medför en minskad risk för sjuksköterskan att orsaka 

vårdlidande för kommande patienter och ger en ökad patientsäkerhet. Det kan 

medföra att sjuksköterskan får en större grund att stå på, vilket medför en trygghet 

och ökat välbefinnande för både barnet, familjen och sjuksköterskan. Detta ger 

sjuksköterskan en större insikt i dess emotionella påverkan, vilket gör det lättare att 

kunna hantera dem. Det är av vikt och värde att arbetsgivaren är mån om sin 

vårdpersonal. Hur kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda reflektioner och stöd på 

olika sätt genom arbetet? För att minska risken för sjukskrivningar samt risken att 

sjuksköterskorna börjar jobba objektivt med patienten för att orka vilket kan medföra 

framtida vårdlidanden. Detta lämnas som förslag till vidare forskning.  

 

SLUTSATSER 

Det ställs stora krav på sjuksköterskan i arbetet inom palliativa vården. Det handlar 

inte bara om att vårda det sjuka barnet utan även finnas till för familjen. 

Sjuksköterskan behöver i dessa situationer stöttning av sina kollegor eller 

organisation för att kunna utföra ett bra arbete. En bred kunskap av att vårda svårt 

sjuka barn är nödvändig för sjuksköterskan för att kunna ge specialinriktad vård. 

Därför krävs det att sjuksköterskan har mer av de erfarenheter och kunskaper som 

krävs i arbetet redan som nyutbildad, i studien har det däremot framkommit att så ofta 

inte är fallet. Istället upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet och rädsla i början något 

som missgynnar patienterna då de inte får den stöttning de behöver och kanske inte 

heller den bästa möjliga vården. Detta drabbar även sjuksköterskorna då de jobbar i 

en miljö som de känner sig osäkra i samt att de inte vet hur de ska hantera sina egna 

känslor i situationerna och slåss med en otillräcklighet. Detta gör att sjuksköterskan 

inte kan hantera varken sina känslor eller upplevelser, som i sin tur kan leda till 

utbrändhet som givetvis påverkar organisationen negativt.  
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..................................................................  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja ∙ Nej ∙  

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

 Ja ∙ Nej ∙  

 

 

 

. Beskriv: .................................................................. 



 

 

.................................................................. Beskrivs metoderna för datainsamling 

tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Beskriv: .................................................................. .  

Ange datainsamlingsmetod: 

 ∙ ostrukturerade intervjuer 

 ∙ halvstrukturerade intervjuer  

∙ fokusgrupper ∙ observationer  

∙ video-/bandinspelning  

∙ skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja ∙ Nej  

 

 D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och 

tolkade?..................................................................  

Ange om: 

 ∙ teman är utvecklade som begrepp  

∙ det finns episodiskt presenterade citat  

∙ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

∙ svaren är kodade Resultatbeskrivning: .................................................................. 

..................................................................  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja ∙ Nej ∙ 

 

 Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja ∙ Nej ∙ 

 Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja ∙ Nej ∙  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja ∙ Nej ∙  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja ∙ Nej ∙  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat 

av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? Ja ∙ 

Nej ∙ 

 

 

E. Utvärdering 

 Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja ∙ Nej ∙ 



 

 

 Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja ∙ Nej ∙ 

 Har resultaten klinisk relevans? Ja ∙ Nej ∙  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja ∙ Nej ∙  

Finns risk för bias? Ja ∙ Nej ∙ Vilken slutsats drar författaren? 

.................................................................. .................................................................. 

Håller du med om slutsatserna? Ja ∙ Nej ∙ 

 Om nej, varför inte? ..................................................................  

Ska artikeln inkluderas? Ja ∙ Nej ∙ 
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Nyckelfynd Tema Undertema 

 

All of the nurses underlined the importance of their 

early involvement in palliative care. 

 

Positiva aspekter 

av att vårda 

Tidigare 

erfarenheter 

Nurses and physicians described a shared goal, which 

was to help patients and families find some kind of 

acceptance in terms of the decisions made.  

 Kommunikati

on,vägen till 

en 

meningsfull 

relation 

 Talking to parents (finding the right words to explain 

the clinical situation, ensuring that parents understood 

what was happening clinically, and showing clinical 

evidence of a poor prognosis) was a critical part of the 

decision-making phase. 

 Kommunikati

on,vägen till 

en 

meningsfull 

relation 

Good communication for the patient and  the families is 

extremely important so they know 

the plan and  so they  know exactly what is involved 

when  someone dies, even all the neintricate details, like 

removing tubes and lines 

 Kommunikati

on,vägen till 

en 

meningsfull 

relation 

 

 

 

 


