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Abstrakt 

Bakgrund  Varje år är ca 1,2 miljoner barn i världen i behov av palliativ vård. 

Barn har fler tillstånd än vuxna som kan komma att kräva den här typen av vård. 

De centrala arbetsuppgifterna för vårdpersonal som arbetar med palliativ vård 

av barn är att skapa förutsättningar för god livskvalitet och lindra lidandet, samt 

skapa förutsättningar för att involvera familjemedlemmar i vården. 

Syfte Syftet med litteraturstudien är att beskriva vårdpersonals erfarenheter av 

att vårda barn i palliativt skede. 

Metod En litteraturstudie som inkluderade åtta vetenskapliga artiklar av 

kvalitativ ansats sammanställdes. Sökningarna genomfördes i följande databaser: 

Cinahl, PubMed och Scopus. Granskning, analys och sammanställning av 

artiklarnas resultat genomfördes enligt modell av Friberg.  

Resultat Analysen resulterade i följande tre huvudkategorier; att sträva efter 

god omvårdnad, att stöta på organisatoriska hinder och att uppleva 

emotionella prövningar. 

Slutsats Vårdpersonal strävar efter god omvårdnad genom att involvera och 

skapa goda relationer till barn och familjer. Organisatoriska hinder påverkar 

vården negativt och försvårar vårdpersonals möjligheter att arbeta 

personcentrerat. Det är viktigt att vårdpersonal ges förutsättningar att arbeta 

enligt ett personcentrerat förhållningssätt då det kan generera i ökad 

vårdkvalitet. 

 

Sökord: vårdpersonal, sjuksköterskor, erfarenhet, palliativ vård, barn 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background Each year about 1,2 million children are in need of palliative care. 

Children have more medical conditions than adults that require the treatment. 

The main task of the health professionals’ is to create pre-requisites for good 

quality of life and to involve the family members in taking care of the child. 

Aim The aim of this literature study is to describe the health care professionals’ 

experiences of caring for children in palliative stage. 

Method A literature study consisting of eight scientific articles with qualitative 

approach was conducted. The searching was made in the following databases: 

Cinahl, PubMed and Scopus. Fribergs model was used to review, analyze and 

compile the literature.  

Results The result of the analysis were compiled into following three 

categories; to strive for good care, to meet organizational barriers, to strive for 

good care and to experience emotional tests. 

Conclusion Health professionals strive for good care by involving and create 

good relations with children and their families. Barriers in the organization can 

negatively effect the health care and makes it hard to work person-centered. It is 

important that the health professionals are given the opportunity to work 

person-centered as it can generate better quality of the health care. 

 

Keywords: health professionals, nurses, experience, palliative care, child 
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1. Bakgrund 

Varje år är ca 1,2 miljoner barn i världen i behov av palliativ vård (WHO, 

2016). Palliativ vård av barn inkluderar en rad tillstånd med hög dödlighet 

som bara kan ses i tidig barndom och spädbarnsålder, av denna anledning har 

barn fler tillstånd än vuxna som kan kräva palliativ vård. De vanligaste 

orsakerna som leder till att barn är i behov av palliativ vård är medfödda 

avvikelser, undernäring, meningit, cancer och HIV/AIDS. (ibid.). 

I Sverige diagnostiseras varje år ca 250 barn, under 15 år, med cancer. Av 

dessa 250 barn blir drygt 75 % botade, resterande, ca 60 stycken/år, kan 

därför komma att behöva palliativ vård. Detta gör cancer till den vanligaste 

dödsorsaken bland barn under 15 år i Sverige (Socialstyrelsen, 2013-a). 

Spädbarnsfonden uppger att det i Sverige år 2015 var 282 barn som avled 

under sitt första levnadsår. (Spädbarnsfonden, 2016).  Någon exakt siffra på 

hur många barn per år som är i behov av palliativ vård i Sverige kunde ej 

hittas, men för de barn som är i behov av palliativ vård har sjuksköterskan 

beskrivits ha en nyckelfunktion i vården då det är hen som genom sin 

profession kommer arbeta närmast döende barn och dess anhöriga (jmf. 

Maunder, 2006). Palliativ vård av barn har beskrivits som en komplex uppgift 

där sjuksköterskan bör besitta kunskap och förståelse om hur hen på bästa 

sätt kan bidra till god omvårdnad för både barnet och dess familj, samtidigt 

som sjuksköterskan också bör vara medveten om sina egna känslor och 

rädslor i närvaro av döden (Hallström, 2015, ss. 363-365). 

1.1 Palliativ vård 

Socialstyrelsen (2013-b) beskriver palliativ vård som ett förhållningssätt att 

använda när någon drabbats av obotlig och fortskridande sjukdom med dödlig 

utgång. Förhållningssättet bygger på att vårdpersonal bör försöka bidra till 

god livskvalitét och lindra lidandet vid livets slut, och särskild hänsyn vad 

gäller patientens autonomi bör beaktas. Hänsyn bör tas till såväl patientens 

fysiska och psykiska behov som de sociala och existentiella behoven. 

Sammanfattningsvis byggs palliativ vård upp av ”de fyra hörnstenarna” vilket 

omfattar symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation (ibid). 

Således förfaller dessa fyra hörnstenar stämma väl överens med modellen för 
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omvårdnad (Instutitionen för omvårdnad, 2015) där målet är att lindra 

lidande och skapa förutsättningar för värdig död. Vidare beskrivs grunden för 

god omvårdnad bygga på relationen mellan vårdgivare och patient, och för att 

främja säker vård krävs ett gott samarbete vårdteamet emellan (ibid). Det är 

rimligt att anta att aktiv kunskapsinhämtning och användandet av 

evidensbaserad forskning spelar en central roll för att kunna ge god palliativ 

vård i enlighet med det som beskrivits ovan. Detta antagande stärks i 

International Council Of Nurses (ICN, 2012) etiska riktlinjer för 

sjuksköterskor, där belyses just kontinuerligt lärande som ett personligt 

ansvar för sjuksköterskan för att hen skall bibehålla sin yrkeskompetens. De 

etiska riktlinjerna uppmanar också Nationella Sjuksköterskeorganisationer att 

aktivt arbeta med att säkerställa fortlöpande inhämtning av kunskap för 

sjuksköterskor, samt fastställa normer för god kvalitet (ibid). 

I en studie som genomfördes bland sjuksköterskestudenter visar resultat att 

sjuksköterskestudenters kunskap om vård vid livets slutskede snarare kom 

från upplevda erfarenheter, privat eller professionellt, än från utbildning inom 

ämnet under sin studietid. Mer än hälften av de som ingick i studien ansåg sig 

ej heller besitta den kunskap som krävs för att tillhandahålla vård vid livets 

slut (Adesina, DeBellis & Zannettino, 2014). Detta stämmer väl överens men 

en annan studie där sjuksköterskor beskrev sig tillhandahållit för lite formell 

utbildning i vård av döende patienter, och att tidigare upplevda erfarenheter, 

samt observationer av mer erfarna kollegor, blivit centrala faktorer i 

inhämtandet av ny kunskap (Holms, Milligan & Kydd, 2014). Resultat från en 

studie visar att det finns ett signifikant samband mellan utbildning inom 

palliativ vård och självupplevd kompetens. När vårdpersonal erhållit god 

utbildning inom området ökar deras förtroende till sin egen förmåga att 

tillhandahålla denna typ av vård (Ly Thuy, Yates & Osborne, 2014) och när 

vårdpersonal lyckas ge god omvårdnad till patienter i palliativt skede har det 

också visat sig minska de anhörigas känslor av kris (Grøthe, Biong & Grov, 

2013). Resultat från studierna ovan visar hur grundutbildade sjuksköterskor 

rapporterar bristande kunskap i tillhandahållandet av palliativ vård. Ett 

rimligt antagande utifrån detta är att sjuksköterskeutbildningar inte 
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förbereder sina studenter tillräckligt väl inför uppgiften att tillhandahålla 

palliativ vård.  

Enligt Socialstyrelsen (2013-b) och WHO (2016) finns det skillnader som 

skiljer palliativ vård av barn från palliativ vård av vuxna. Det handlar bland 

annat om att barnets föräldrar är mer involverade i vårdprocessen än 

anhöriga till vuxna patienter som erhålls palliativ vård. Att kommunicera med 

barn skiljer sig även från att kommunicera med vuxna människor och ett barn 

har inte samma förutsättningar att delge sina behov, därför är det av största 

vikt att vårdpersonal har kännedom och kunskap om hur man kommunicerar 

med barn. Hänsyn bör också tas till de olika utvecklingsbehoven som markant 

skiljer sig mellan en ettåring och ett barn i tonåren. Även vid palliativ vård av 

barn bör omsorg ges till hela barnet och vårdpersonal bör särskilt beakta och 

lindra barnets lidande (jmf. Socialstyrelsen, 2013-b; WHO, 2016). Vård av 

barn i livets slutskede har beskrivits som en avancerad uppgift där det 

förväntas av vårdpersonal att kunna möta och hjälpa familjer med de 

känslomässiga påfrestningar de utsätts för (Hallström, 2015, ss. 363-365).  

En stor del av de sjuksköterskor som arbetar på enheter där palliativ vård av 

barn förekommer uppger att de inte erhållit specifik utbildning inom 

pediatrisk palliativ vård (Peng, Chen & Huang et al., 2013; Tubbs-Cooley, 

Santucci & Kang et al., 2011) och resultat visar att vårdpersonal anser sig ha 

bristande utbildning i hur de på bästa sätt skall tillhandahålla emotionellt stöd 

till, och kommunicera med, familjer vars barn befinner sig i palliativt skede 

(Foster & Hafiz, 2015; Hendricks-Fergusson, Sawin & Montgomery et al., 

2015; Pearson, 2013; Kauonen, Tarkka, Hautamäki & Paunonen, 2000). Dessa 

studiers resultat visar att vårdpersonal rapporterat otillräcklig kunskap inom 

kommunikation och tillhandahållandet av stöd till familjer med palliativt 

sjuka barn. En reflektion är att följderna av detta kan bli att föräldrar upplever 

bristfälligt stöd av sjukvårdspersonal, vilket vidare kan antas påverka 

föräldrarnas förmåga att hantera sitt barns sjukdom och död.  

Föräldrar till palliativt sjuka barn beskriver i en studie hur informationen de 

fått av vårdpersonal inte varit tillräckligt tydlig för dem i att förstå allvaret i 

deras barns kritiska tillstånd (Abib El Halal, Piva & Lago et al., 2013). 
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Samtidigt visar forskning att god kommunikation mellan vårdpersonal och 

föräldrar är av stor vikt och att detta kan minska risken för att föräldrarna 

senare drabbas av långvarig och ihållande sorg efter att barnet avlidit (Van 

Der Geest , Darlington & Streng et al., 2014). Det är rimligt att anta att det kan 

utgöra ett problem då vårdpersonal å ena sidan rekommenderas involvera 

familjen i barnets vård (Socialstyrelsen, 2013-b), å andra sidan samtidigt 

upplever bristande kunskap både inom kommunikation och 

tillhandahållandet av stöd. En studie som undersökte barnläkares syn på 

barriärer för att ge palliativ vård till barn fann i resultatet att det största 

hindret var familjers motvilja att acceptera övergången från kurrativ vård till 

palliativ vård (Knapp & Thompson, 2012). Detta kan vidare antas bero på just 

bristfällig information och stöd till föräldrarna av vårdpersonal. Hinder för en 

god kommunikation beskrevs av föräldrar vara när läkare ger dåliga besked på 

ett okänsligt sätt eller om denne undanhåller föräldrarna information om 

barnets tillstånd (Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007). Kommunikation kan även ta 

sig uttryck i kroppsspråk och studier visar att vårdpersonal har bristande 

kunskap om icke-verbal kommunikation med patienter i palliativt skede 

(Trovo & Da Silva, 2012).  

Kommunikation och stöd har visat sig viktigt även för vårdpersonal 

sinsemellan. Vårdpersonal beskriver ett behov av att få reflektera och 

diskutera med, samt söka emotionellt stöd hos, arbetskollegor efter att ett 

barn avlidit (Pearson, 2013; Kauonen et al., 2000). Resultat visar också ett 

positivt samband mellan vårdpersonals förmåga att kommunicera med och 

söka stöd hos sina kollegor och vårdpersonals tillfredsställelse i att samtala 

förestående död med föräldrar till döende barn (Harrison, Evan & Hughes et 

al., 2014).  

1.2 Problemformulering 

De centrala arbetsuppgifterna för vårdpersonal i arbetet med palliativt sjuka 

barn är att upprätthålla god livskvalitet och lindra lidande för både barnet och 

dess familj. Att möta barn och familjers behov har av resultat ovan beskrivits 

som prövande för vårdspersonal som vittnar om bristande kunskap på flera 

områden inom den pediatriska palliativa vården. Konsekvenser om 
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vårdpersonal inte bemästrar att möta och tillgodose barn och familjers behov 

förefaller kunna leda till att målet med palliativ vård - att upprätthålla god 

livskvalitet och lindra lidande för barn och anhöriga- ej uppnås. Utifrån detta 

anser författarna till denna litteraturstudie det vara viktigt att samla och 

beskriva vårdpersonals erfarenheter så att vårdutbildningar och 

vårdorganisationer ges förutsättningar att på bästa sätt förhindra dessa 

kunskapsluckor hos vårdpersonal och på så sätt bidra till en bättre vård för 

barn och anhöriga. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vårdpersonals erfarenheter 

av att vårda barn som befinner sig i palliativt skede.  

1.3.1 Definition av vårdpersonal 

I denna litteraturstudie avses vårdpersonal vara den personal som, oavsett 

yrkeskategori, professionellt arbetat med och engagerat sig i den palliativa 

vården av ett barn. 

1.3.2 Definition av barn 

Barn i denna litteraturstudie preciseras i enlighet med barnkonventionens 

definition av barn, således 0-18 år (Barnkonventionen, 1990). 

2. METOD 

Studien genomfördes enligt en kvalitativ litteraturstudie. En litteraturstudie 

bygger på en organiserad sökning efter artiklar som undersökt liknande 

fenomen. Utvalda artiklars resultat analyseras och sammanställs sedan till en 

ny helhet (Forsberg & Wengström, 2016, ss. 30-31). Genom att sammanställa 

flera studiers resultat kan ett större kunskapsvärde uppnås (Friberg, 2012, sid. 

121). Kvalitativ ansats valdes då det ansågs lämpligt eftersom syftet var att 

inhämta kunskap om hur ett specifikt fenomen upplevs hos en viss typ av 

människor, i detta fall vårdpersonal (jmf. Olsson & Sörensen, 2011, sid. 106). 

Kvalitativ forskning har som mål att bidra till ökad förståelse för ett visst 

fenomen och kan efter sammanställning fungera som en vägledning inom 

vårdarbetets praktiska del (Friberg, 2012, ss. 121-122). 
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2.1 Sökmetoder 

Sökningen av artiklar till litteraturstudien utfördes i databaserna Cinahl, 

PubMed och Scopus. En avgränsning på sökningen gjordes genom att 

artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket avser att de skall vara granskade 

och bedömda av personer som har kompetens inom samma område som 

artikeln, detta säkerställer god vetenskaplig standard (Olsson & Sörensen, 

2011, ss. 70-73). 

Vid sökning av artiklar användes följande sökord: registered nurse, nurse, 

experience, caring, palliative care, dying, terminally ill, end-of-life, child, 

newborn, infant, hospital, ethics. Trunkering användes för att involvera 

böjningar av sökorden och på så sätt finna fler relevanta studier (Forsberg & 

Wengström, 2016, sid. 71). För att kombinera de olika sökorden med varandra 

användes den booleska sökoperatorn ”and” (ibid). 

För att få ett större utbud av artiklar som utforskat det valda området gjordes 

inga avgränsningar i vårdpersonalens utbildningsnivåer eller professionalitet, 

ej heller i kön, ålder, etnicitet eller vilket land studien utförts i. 

 2.2 Urval 

Urvalsprocessen av artiklarna genomfördes i tre steg för att finna relevanta 

artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte (se bilaga 1). De artiklar vars 

resultat svarade på studiens syfte togs ut för att ingå i studiens analys (se 

bilaga 2). För att säkerställa att artiklarna var av vetenskaplig karaktär 

granskades dessa först efter IMRAD-modellen (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 

69-70). Sedan kvalitetsgranskades de enligt Forsberg & Wengströms  (2015, ss. 

203-207) checklista för kvalitativa artiklar för att säkerställa god vetenskaplig 

kvalitet. Endast artiklar av medel till hög kvalitet inkluderades i 

litteraturstudiens analys. Inkluderade artiklar skulle vara granskade och 

godkända av etisk kommitté, samt skrivna på engelska för att undvika 

eventuella feltolkningar. Ingen avgränsning i vårdpersonalens yrkeskategori 

gjordes, det viktiga var att de professionellt arbetat och engagerat sig i den 

palliativa vården av ett barn. Av de studier som inkluderades ingick, som 

deltagare, läkare, sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, undersköterskor 
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och psykologer. Endast artiklar där vårdpersonal hade erfarenhet av att vårda 

barn 0-18 år inkluderades, detta i enlighet med barnkonventionens definition 

av barn. Artiklar exkluderades där det framkom att barnen varit äldre än 18 år, 

artiklar skrivna på andra språk än engelska, artiklar äldre än 16 år samt 

artiklar av låg vetenskaplig kvalitet.  

2.3 Analys  

Under analysen av artiklarna har författarna inspirerats och använt sig av 

Fribergs metod för hur man analyserar kvalitativa artiklar (Friberg, 2012, ss. 

127-129). Fribergs metod beskrivs genom gem steg där första steget är att 

bilda en uppfattning om vad utvalda studier handlar om och där samtliga 

studiers resultat noga läses igenom. Andra steget syftar till att identifiera 

framträdande resultat som svarar mot det syfte som valts ut till 

litteraturstudien. Under tredje steget samlas varje enskild studies data ihop 

och sammanställs. Fjärde steget syftar till att identifiera likheter och olikheter 

mellan resultaten och på så sätt skapa nya kategorier och underkategorier. 

Under femte steget formuleras en beskrivning med grund i de nya kategorier 

som analysen lett fram till (ibid).  

2.4 Forskningsetik 

Forsningsetik är en viktig grundsten inom vetenskaplig forskning. 

Människans värde, autonomi och integritet bör prioriteras före inhämtandet 

av ny forskning (Forsberg & Wengström, 2016, sid. 132). Det betyder att 

forskningen inte får innebära några risker eller innebära skada för deltagarna, 

vilket noga måste undersökas före forskningen startar samt kontinuerligt 

under forskningens gång (Helsingforsdeklarationen, 2016). Fyra huvudkrav 

bör följas för att bedriva forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2016). Dessa innebär 

bland annat att alla deltagare ska få all information om den aktuella studien, 

sin medverkan och att man när som helst får dra sig ur, deltagarna måste 

alltid ge samtycke till att medverka. Forskarna har även skyldighet att skydda 

deltagarnas personuppgifter och att inhämtade uppgifter om enskilda 

deltagare endast får användas för forskningens syfte (ibid). I en 

litteraturstudie ska valda artiklar genomgått granskning och erhållit tillstånd 
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av etisk kommitté (Forsberg och Wengström, 2016, sid. 59). De valda 

artiklarnas resultat bör redovisas och presenteras i studien även om dessa inte 

överensstämmer med författarnas åsikter (ibid). Då detta är en studie på 

grundnivå krävs inte ett etiskt godkännande av etisk kommitté (Kjellström, 

2012, sid. 75). Samtliga artiklar som valdes till denna litteraturstudie är etiskt 

granskade och godkända. Detta bekräftades i respektive artikel eller återfanns 

som publiceringskrav från den tidsskrift som artikeln publicerats i.  

3. RESULTAT 

I de åtta artiklar som ingick i studien deltog undersköterskor, sjuksköterskor, 

läkare och psykologer. Könsfördelning framkom endast i två av artiklarna, 

totalt 32 stycken kvinnor och 10 stycken män. Arbetslivserfarenheten 

varierade mellan 1-33 år. 

Analysen av artiklarna resulterade i tre (3) huvudkategorier och åtta (8) 

underkategorier (tabell 1). 
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Tabell 1, Översikt av huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

 

 

Att sträva efter god omvårdnad 

 

 

 

Att finna det viktigt att involvera och 

skapa goda relationer till barnet och 

familjen 

 

Att skapa förutsättningar för god vård 

och värdig död 

 

 

 

 

 

Att stöta på organisatoriska 

hinder 

 

 

Svårigheter att skapa och upprätthålla 

relationer på grund av sin yrkesroll 

 

Upplevelser av brist på kunskap och 

erfarenhet 

 

Upplevelser av personalbrist och 

bristande kontinuitet påverkar barnets 

vård negativt 

 

 

 

 

Att uppleva emotionella 

prövningar 

 

Upplevelser av känslomässiga 

påfrestningar 

 

Att möta etiska svårigheter som väcker 

känslomässiga reaktioner  

 

Att känna behov av känslomässigt stöd 

från arbetskollegor 
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3.1 ATT STRÄVA EFTER GOD OMVÅRDNAD 

Studier visade att vårdpersonal strävar efter att ge en god omvårdnad vid 

palliativ vård av barn. Detta genom en vilja att involvera och skapa goda 

relationer till barnet och familjen, samt skapa förutsättningar för en god vård 

och värdig död. 

3.1.1 Att finna det viktigt att involvera och skapa goda relationer till barnet 

och familjen  

Resultat från ett flertal studier visar att vårdpersonal beskriver det som viktigt 

att involvera och skapa goda relationer med både barnet och dennes 

familjemedlemmar (jmf. Nurse & Price, 2016; Furingsten et al., 2015; Neilson 

et al., 2011; Epstein, 2008; Lee & Dupree, 2008; Yam et al., 2001). 

Vårdpersonal beskrev att de genom att involvera familjemedlemmar i vården 

ger dessa möjligheten att behålla sin relation till barnet (jmf: Yam et al., 2001; 

Nurse & Price, 2016) samtidigt som det underlättar för vårdpersonalen att 

skapa en relation till familjen (Nurse & Price, 2016; Epstein 2008). Det 

beskrevs även som viktigt av vårdpersonal att skapa goda relationer till 

barnets föräldrar för att underlätta kommunikationen med dem (Epstein, 

2008). I flera studier beskrev vårdpersonal det även som viktigt att, för att 

kunna skapa goda relationer till barnets familjemedlemmar, finnas som stöd 

för dem och låta dem ge uttryck för sina känslor (jmf. Stayer-Lockhart, 2016; 

Furingsten et al., 2015; Epstein, 2008; Yam et al., 2001). Vidare beskrev 

vårdpersonal det även vara viktigt att involvera barnet i dess vård och att 

dennes beslut för vård skall respekteras (Stayer & Lockhart, 2016). 

Vårdpersonal beskrev hur de ofta utvecklar nära relationer till det döende 

barnet (Yam et al., 2001; Stayer & Lockhart, 2016; Costello & Trinder-Brook, 

2000). Utvecklingen av nära relationer till barnet beskrevs av vårdpersonalen 

som betydelsefullt (Costello & Trinder-Brook, 2000).  

3.1.2 Att skapa förutsättningar för god vård och värdig död 

Vårdpersonal beskrev det som viktigt att skapa förutsättningar för det döende 

barnet att få en god vård och värdig död (Stayer & Lockhart, 2016; Furingsten 
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et al., 2015; Yam et al., 2001; Costello & Trinder-Brook, 2000). Detta beskrevs 

bland annat genom vårdpersonals strävan att tillhandahålla med effektiv 

symtom- och smärtlindring för döende barn (Stayer & Lockhart, 2016; Yam et 

al., 2001; Costello & Trinder-Brook, 2000), men också genom att hålla barnet 

fri från avdelningens ibland stressfulla miljö (Furingsten et al., 2015). 

Förutsättningar för en god vård beskrevs också genom närvarande och lyhörd 

vårdpersonal som är medveten om sina egna behov och begränsningar och på 

så sätt strävar efter lika vård för alla patienter (ibid). God vård beskrevs också 

genom vårdpersonals strävan att låta föräldrar skapa goda minnen med sina 

barn innan de slutligen somnar in (jmf: Nurse & Price, 2016 ; Epstein, 2008; 

Yam et al., 2001). 

3.2 ATT STÖTA PÅ ORGANISATORISKA HINDER 

Studierna visade att vårdpersonal beskrev  organisatoriska hinder så som brist 

på kunskap och erfarenhet, personalbrist och bristande kontinuitet bland 

vårdpersonal. Det beskrevs även av vårdpersonal vara svårt att skapa och 

upprätthålla relationer på grund av sin yrkesroll. 

3.2.1 Svårigheter att skapa och upprätthålla relationer på grund av sin 

yrkesroll 

Vårdpersonal beskrev en svårighet att i relationen till barn och familjer 

balansera mellan att å ena sidan hålla sig professionell, å andra sidan visa ett 

personligt engagemang (Nurse & Price, 2016). Läkare i en studie beskrev hur 

de upplever sig ha lite kontakt med barnet och dess familj före diagnos, men 

också under behandling, och att många barn kom till ett palliativt skede utan 

att läkaren då haft möjlighet att skapa en meningsfull relation till dem. Det 

upplevdes då som svårt att återuppta sin roll och skapa en god relation 

(Neilson et al., 2011). Även distriktsjuksköterskor beskrev svårigheter att 

skapa en relation till barn och familj eftersom dessa inte konsekvent 

involverades i barnets vård (ibid.).  
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3.2.2 Upplevelser av brist på kunskap och erfarenhet  

Vårdpersonal beskrev hur de har bristande erfarenhet och kunskap inom 

pediatrisk palliativ vård (Nurse & Price 2016; Stayer & Lockhart, 2016; 

Neilson et al., 2011; Epstein, 2008; Yam et al., 2001). I en studie beskrev 

vårdpersonal inom primärvård brist på kunskap och erfarenhet till följd av att 

de inte konsekvent involveras i den palliativa vården av ett barn, samt på 

grund av sällsyntheten att ett barn dör (Neilson et al., 2011). Oerfarna 

sjuksköterskor beskrev brist på erfarenhet inom pediatrisk palliativ vård till 

följd av att oftast de mer erfarna sjuksköterskorna på avdelningen vårdar barn 

i livets slutskede (Nurse & Price, 2016). Vårdpersonal beskrev också brist på 

kunskap i hur de på bästa sätt skall kommunicera med och stödja föräldrar 

(Nurse & Price; 2016; Stayer & Lockhart, 2016; Epstein, 2008; Yam et al., 

2001).  

3.2.3 Upplevelser av personalbrist och bristande kontinuitet påverkar 

barnets vård negativt 

Upplevelser av personalbrist och bristande kontinuitet beskrevs i flera studier 

påverka den palliativa vården av ett barn negativt (jmf. Nurse & Price, 2016; 

Furingsten et al, 2015; Epstein, 2008; Yam et al. 2001; Costello & Trinder-

Brook, 2000). Personalbrist beskrevs göra det omöjligt för vårdpersonal att 

spendera den tid de önskar med barnet och dess familj och arbeta enligt ett 

personcentrerat förhållningssätt (Costello & Trinder-Brook) samt påverka 

vårdpersonals möjligheter att förbereda sig inför ett barns död och inhämta 

stöd från arbetskollegor (Furingsten et al., 2015). Det beskrevs också hur 

personalbrist leder till att teknisk vård sätts framför andra icke mätbara 

resultat (Yam et al., 2001) och oerfarna sjuksköterskor beskrev hur 

personalbrist gör det svårt att få tid över till att inhämta kunskap från mer 

erfarna kollegor (Nurse & Price, 2016). Vårdpersonal vittnade även om hur 

bristande kontinuitet bland vårdpersonal påverkar barnets vård negativt 

(Furingsten et al., 2015;) Bristande kontinuitet beskrevs påverka 

vårdpersonals möjligheter att förbereda barnet inför kommande vårdmoment 

(Furingsten et al., 2015) och även kunna leda till att barn ibland utsätts för 
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långvarig aggressiv behandling trots att annan behandling hade varit mer 

adekvat (Epstein, 2008). 

3.3 ATT UPPLEVA EMOTIONELLA PRÖVNINGAR 

Studier visade att vårdpersonal har erfarenhet av emotionella prövningar så 

som upplevelser av känslomässiga påfrestningar och känslomässiga 

reaktioner till följd av etiska svårigheter. Det framkom även att vårdpersonal 

har behov av känslomässigt stöd från arbetskollegor. 

3.3.1 Upplevelser av känslomässiga påfrestningar 

Att vårda palliativt sjuka barn beskrevs av vårdpersonal som känslomässigt 

krävande i flera studier (Stayer & Lockhart, 2016; Furingsten et al., 2015; 

Neilson et alt., 2011 Lee & Dupree, 2008, Costello & Trinder-Brook, 2000) 

och känslor som skuld var vanligt förekommande bland vårdpersonal (Stayer 

& Lockhart, 2016; Furingsten et al., 2015; Costello & Trinder-Brook, 2000). 

Skuld uppkom bland annat när vårdpersonal upplevde sig bli känslomässigt 

engagerad i familjen (Costello & Trinder-Brook, 2000) eller när de tvingades 

ta ifrån föräldrar det sista hoppet om att dess barnet skall överleva (Stayer & 

Lockhart, 2016). När vårdpersonal kom till insikt om att de inte längre kunde 

bota ett döende barn beskrevs känslor av skuld, hjälplöset och misslyckande 

(jmf. Furingsten et al., 2015; Lee & Dupree, 2008;  Yam et al., 2001). I en 

studie beskrev vårdpersonal hur de distanserar sig känslomässigt från barn 

och familjer för att minska sitt eget lidande (Yam et al, 2001). Lidandet 

beskrevs av vårdpersonal i en annan studie vara välkomnat av dem eftersom 

de såg det som ett bevis på deras medmänsklighet (Lee & Dupree, 2008). 

Även om ett barns död mestadels beskrevs med svåra känslor uttryckte delar 

av vårdpersonal i en studie känslor av lättnad när barnet slutligen får somna 

in efter en lång kamp (Costello & Trinder-Brook, 2000). 

3.3.2 Att möta etiska svårigheter som väcker känslomässiga reaktioner 

I flera studier beskrev vårdpersonal upplevelser av etiska svårigheter och 

konflikter (Costello & Trinder-Brook 2016; Stayer & Lockhart, 2016; 

Furingsten et al., 2015; Epstein, 2008; Lee & Dupree, 2008; Yam et al., 2001). 

Etiska konflikter i arbetet beskrevs skapa känslor av frustration (Furingsten et 
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al., 2015; Yam et al., 2001) och skuld (Furingsten et al., 2015) hos 

vårdpersonal. I tre av studierna beskrev sjuksköterskor hur etiska svårigheter 

uppstår när läkares ordinationer inte stämmer överens med egna värderingar 

om mest lämplig behandling för barnet (Costello & Trinder-Brook 2016; 

Furingsten et al., 2015; Yam et al., 2001). Vårdpersonal beskrev även en 

moralisk stress när barn utsätts för förlängd aggressiv behandling som 

vårdpersonalen samtidigt finner meningslös (Epstein, 2008; Lee & Dupree, 

2008). Förlängd aggressiv behandling beskrevs även försvåra föräldrars 

acceptans om barnets tillstånd och detta skapade frustration hos vårdpersonal 

(Epstein, 2008). 

3.3.3 Att känna behov av känslomässigt stöd från arbetskollegor 

I flera studier beskrev vårdpersonal behov av känslomässigt stöd från 

arbetskollegor för att kunna hantera de känslor som uppkommer inför eller 

efter ett barns död (jmf. Nurse & Price, 2016; Stayer & Lockhart, 2016; 

Furingsten et al., 2015; Lee & Dupree, 2008; Costello & Trinder-Brook, 2000). 

Känslomässigt stöd från arbetskollegor beskrevs i en studie vara det enda 

stödet som fanns tillgängligt för vårdpersonal efter att ett barn avlidit. Detta 

beskrevs å andra sidan vara det stöd som gjorde det möjligt för 

vårdpersonalen att klara av att gå vidare efter ett barns död (Costello & 

Trinder-Brook, 2000). I en studie beskrev vårdpersonal att det är just det 

känslomässiga stödet från arbetskollegor som möjliggör fortsatt arbete på 

avdelningen (Stayer & Lockhart, 2016).  

4.DISKUSSION 

4.1 Resultatdiskussion 

Resultat från litteraturstudien visar att vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda barn i palliativt skede är; att sträva efter god omvårdad, att stöta på 

organisatoriska hinder samt att uppleva emotionella prövningar.  

4.1.1 Att sträva efter god omvårdnad 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att vårdpersonal finner det viktigt att 

involvera och skapa goda relationer till barnet och familjen. Detta stämmer väl 
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överens med resultat från tidigare studier. I en studie vars syfte var att 

identifiera sjuksköterskors uppfattning av värdig död, beskrev sjuksköterskor 

hur deras känslomässiga engagemang möjliggör goda relationer till både 

barnet och dess familjemedlemmar. Detta beskrevs vidare leda till effektivare 

behandling som blir mindre smärtsam för barnet (Souza, Misko & Silva et al., 

2013). I en annan studie utförd bland sjuksköterskor har relationer mellan 

vårdpersonal och patient beskrivits ha en stor betydelse för omvårdnaden. En 

deltagare beskrev hur goda relationer till patienter skapar ett förtroende som 

gör det möjligt för sjuksköterskor att kommunicera med patienter på en 

djupare nivå (Mishelmovich, Arber & Odelius, 2016). I en studie beskrev 

sjuksköterskor vikten av att ta hand om familjemedlemmar då de är 

betydelsefulla i patientens vård (Efstathiou & Walker, 2014). Involvering av 

familjemedlemmar i vården har beskrivits ha en positiv inverkan på 

patientens framsteg och behandling (Al Mutair et al., 2014).  

En reflektion är att ovanstående beskrivningar av relationer mellan 

vårdpersonal och patient och dess anhöriga, förefaller stämma överens med 

beskrivningen av relationer enligt personcentrerad vård. Personcentrerad 

vård har av Doerthy & Thompson (2014) förklarats vara effektivt samarbete 

mellan patienter och vårdpersonal. Således förefaller det personcentrerade 

synsättet gå i linje med Ruland och Mores omvårdnadsteori ”Peaceful end of 

life theory”. Eldh (2013, sid. 50) beskriver Peaceful end of life theory, där 

Ruland och Moore menar att om en patient i dagsläget inte är kapabel att fatta 

egna beslut rörande hens vård, så bör vårdpersonal beakta och möta 

patientens uttryckta önskemål om hur hen önskar sin livssituation vid livets 

slut. Tidigare studier har visat att patienter som tillhandahåller 

personcentrerad vård skattar vårdkvaliten högre än de som inte vårdats i 

enlighet med personcentrerad vård (Poochikian-Sarkissian, Wennberg & 

Sidani, 2008; Wolf, Lehman, Quinlin, Zullo & Hoffman, 2008). 

Vårdförbundet (2015-a) skriver också att implementering av personcentrerad 

vård, vid palliativ vård, bidrar till ökad livskvalitet för patienter. En slutsats 

utifrån litteraturstudiens resultat och ovanstående studier är att det förefaller 

viktigt att vårdpersonal ges möjlighet att skapa goda relationer till barn och 
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familjemedlemmar. Detta kan vara ett sätt att förbättra den personcentrerade 

vården. Detta kan i förlängningen öka vårdkvaliten. 

4.1.2 Att stöta på organisatoriska hinder 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal upplever organisatoriska 

hinder i arbetet med palliativ vård av barn. Organisatoriska hinder som 

personalbrist och bristande kontinuitet bland vårdpersonal beskrevs påverka 

barnets vård negativt. Det beskrevs hur bristande kontinuitet bland 

vårdpersonal bidrog till att barn ibland inte kunde förberedas inför vissa 

vårdmoment och utsattes för långvarig aggressiv behandling. I linje med detta 

visar en studie utförd bland neonatal-sjuksköterskor att 51,2% av deltagarna 

rapporterade att avdelningen inte erhåller adekvat personalbemanning för att 

vårdpersonal ska kunna möta upp behov hos döende barn och dess 

familjemedlemmars (Chen, Huang, Liu, Lee, Wu & Chang, 2012). 

Personalbrist inom arbetet har av sjuksköterskor i en annan studie beskrivits 

bidra till arbetsrelaterad stress och dessutom kunna äventyra vårdkvaliten 

(jmf. De Almeida Vicente, Shadvar, Lepage & Rennick, 2016; Aein, Alhani, 

Mohammadi & Kazemnejad, 2011). Detta har bekräftats med kvantitativ data 

från en studie som undersökte sambandet mellan personalbemanning och 

behandlingsresultat. I resultatet fann man genom högre personalbemanning 

exempelvis bättre vårdkvalitet, mindre biverkningar och tidigare 

utskrivningar av patienter från sjukhus (Zhu, You, Zheng & Liu et al., 2012). 

En reflektion är att personalbrist och bristande kontinuitet bland 

vårdpersonal kan försvåra vårdpersonals möjligheter att arbeta enligt ett 

personcentrerat förhållningssätt. Wilkinson (2014) beskriver även hur 

personalbrist kan bidra till både ökad stress och sämre hälsa för 

sjuksköterskor. Även detta bekräftas med kvantitativa resultat som visat att 

det finns ett signifikant samband mellan personalbrist och emotionell 

utmattning bland sjuksköterskor (Nantsupawat, Nantsupawat, Kulnaviktikul 

& Mc Hugh, 2015). Resultat från litteraturstudien och tidigare forskning pekar 

mot att bristande personalbemanning och bristande kontinuitet bland 

vårdpersonal kan komma att påverka omvårdnaden av barnet negativt. 

Författarna till litteraturstudien drar slutsatsen att detta kan försvåra 



17 
 

vårdpersonals möjligheter att arbeta enligt personcentrerat förhållningssätt 

samt ha en negativ inverkan på vårdpersonals egna hälsa. Således förefaller 

det viktigt att organisera vården av palliativt sjuka barn genom god 

kontinuitet bland vårdpersonal samt adekvat personalbemanning. Detta kan 

bidra till bättre vård för barnet och minska risken för ohälsa bland 

vårdpersonal.  

Litteraturstudiens resultat visar även att vårdpersonal beskriver erfarenheter 

av organisatoriska hinder genom upplevelser av brist på kunskap i att 

tillhandahålla palliativ vård till barn. Kvantitativa resultat har visat att 68% av 

sjuksköterskorna i en studie anser att deras utbildning inte förberett dem 

tillräckligt väl inför att vårda patienter i livets slutskede (Arantzamendi, 

Addington-Hall, Saracibar & Richardson, 2012) och resultat ur en studie 

bland läkare visar att 79,1 % inte tycker sig ha tillräckligt med utbildning för 

att regelbundet erhålla palliativ vård till barn (Rapoport, Obwanga, Sirianni, 

Librach & Husain, 2013). Resultat har även visat att drygt 20% av 

vårdpersonalen önskar göra palliativ vård till en obligatorisk kurs i 

grundutbildningar för vårdpersonal (Muyashita, Sanjo & Morita et al. 2007). I 

en forskningsstudie la man till en valbar kurs inom palliativ vård för tredje 

årets sjuksköterskestudenter. Resultatet visade efter avslutad kurs att 100% av 

deltagarna kände sig mer kompetenta att tillhandahålla denna typ av vård, 

och 50% av deltagarna upplevde att kursen påverkat dem så positivt att de 

övervägde att ansöka om arbete inom palliativ vård efter avslutad 

sjuksköterskeutbildning (Bush & Shahwan-Akl, 2013). Författarna till denna 

litteraturstudie drar slutsatsen att vårdpersonal är i behov av ökad kunskap 

och utbildning inom palliativ vård. Författarna drar även slutsatsen att en  

fördjupande kurs inom palliativ vård under sjuksköterskors och annan 

vårdpersonals grundutbildningar skulle kunna bidra till ökad kompetens och 

ökat självförtroende bland vårdpersonal att tillhandahålla palliativ vård till 

barn. 

4.1.3 Att uppleva emotionella prövningar 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal som arbetar med palliativ 

vård av barn upplever emotionella prövningar. Vårdpersonal beskrev 
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känslomässiga påfrestningar av att vårda döende barn och uttryckte ett behov 

av känslomässigt stöd från arbetskollegor. Det beskrevs hur stödet från 

arbetskollegor gjorde det möjligt att gå vidare efter att ett barn avlidit och att 

fortsätta sitt arbete på avdelningen. I linje med detta visar en studie som 

undersökte vårdpersonals syn på känslomässiga utmaningar i 

tillhandahållandet av palliativ vård, att en patients död väcker personliga 

känslor hos vårdpersonal. Vårdpersonal beskrev hur de konfronteras av sin 

egen dödsångest eller påminns om sin egen sorg efter avlidna 

familjemedlemmar. Att arbeta med patienter i palliativt skede beskrevs också 

bidra till känslor som hjälplöshet, maktlöshet och skuld hos vårdpersonalen 

(Chan, Fong & Wong et al., 2016). Maunder (2008) menar att palliativ vård av 

barn är den mest känslosamma och krävande arbetsuppgiften en 

sjuksköterska kan möta inom omvårdnad och studier har visat att den 

emotionella arbetsbelastningen är en riskfaktor för utveckling av stress hos 

vårdpersonal (Mc Closkey & Taggart, 2010). Studier har även visat att den 

vanligaste coping-strategin bland pediatrisk vårdpersonal efter ett barns 

bortgång är att söka emotionellt stöd hos sina arbetskollegor. Vårdpersonal 

har beskrivit ett behov av att få diskutera och dela sina erfarenheter med 

arbetskollegor när ett barn avlidit (Forster & Hafiz, 2015; Reid, 2013). 

Resultatet från litteraturstudien och tidigare studier pekar mot att 

vårdpersonal har ett behov av känslomässigt stöd från arbetskollegor. 

Erikssons beskriver hur människors lidande kan lindras genom att hen tillåts 

samtala och dela med sig av sitt lidande och samtidigt tillhandahålla stöd och 

tröst från andra (jmf. Eriksson, 1994, sid. 91). Således förefaller det viktigt att 

organisera vården på ett sådant sätt vårdpersonal tillåts stödja varandra 

känslomässigt. En slutsats är att ett sådant stöd kan bidra till att främja 

vårdpersonals mående och fortsatta arbete på avdelningen. 

4.2 Metoddiskussion 

Totalt inkluderades åtta vetenskapliga artiklar till litteraturanalysen varav sju 

av artiklarna var av kvalitativ ansats. Studien av Costello (2000) innehöll både 

kvalitativ och kvantitativ data, dock var det i resultatet lätt att urskilja den 

kvantitativa delen som inte inkluderades i analysen.   
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Då författarna under litteratursökningen inte använde sig av databasernas 

förslag på sökord kan sökresultatet av studier inom området ha begränsats. 

Författarna anser att en svaghet med denna litteraturstudie är att endast åtta 

artiklar inkluderades i analysen, och hade önskat fler artiklar för att öka 

resultatets pålitlighet och överförbarhet. 

När en litteraturstudie skall göras och sökning av studier påbörjas beskrivs det 

som viktigt att se forskning som en färskvara och välja ut artiklar publicerade 

inom de senaste fem åren (Forsberg & Wengström, 2016, sid. 107). 

Inledningsvis bestämde sig författarna till denna litteraturstudie att avgränsa 

sig och endast inkludera studier publicerade 2006 eller senare. Emellertid 

tvingades några artiklar exkluderas från analysen. För att få ihop åtta 

relevanta artiklar, som samtidigt skulle svara på litteraturstudiens syfte, 

inkluderades två artiklar publicerade före 2006. Resultatet från de två 

studierna skiljde sig inte åt från övriga studiers resultat och författarna anser 

därför inte att det påverkat resultatets pålitlighet. 

Initialt hade författarna för avsikt att begränsa syftet och endast beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda barn i palliativt skede. På grund av 

bristande utbud av studier som beskrivit enbart sjuksköterskors erfarenheter 

tvingades författarna att samla erfarenheterna ur ett bredare perspektiv 

genom att istället eftersöka artiklar som innehöll vårdpersonals erfarenheter. 

Med vårdpersonal avses i denna litteraturstudie såväl läkare och 

sjuksköterskor som undersköterskor och psykologer. Nackdelen med att 

beskriva vårdpersonals erfarenheter blir att det minskar resultatets 

överförbarhet till enbart sjuksköterskor. Emellertid beskrivs vårdteamet vid 

palliativ vård inkludera flera yrkeskategorier (Socialstyrelsen, 2013-b), därför 

ansåg författarna det vara en styrka att kunna samla erfarenheter ur ett 

bredare perspektiv och på så sätt öka litteraturstudiens applicerbarhet till 

vårdpersonal. 

Tre av studierna beskrev vårdpersonals erfarenheter av att vårda spädbarn i 

palliativt skede på neonatalavdelning. Författarna till litteraturstudien såg 

under analysprocessen inga större avvikelser från dessa studiers resultat 

jämfört med de övriga fem studier som ingick i analysen, således ansåg inte 
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heller författarna att detta påverkat överförbarheten till annan vårdpersonal 

än de som arbetar på neonatalavdelning. 

En artikel som inkluderades innehöll oerfarna sjuksköterskors erfarenheter av 

att tillhandahålla palliativ vård till spädbarn. Författarna till litteraturstudien 

såg det som en styrka att inkludera även oerfarna sjuksköterskors 

erfarenheter i palliativ vård av barn eftersom det kan hjälpa organisationer, 

samt mer erfaren vårdpersonal, att förstå vad nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever i tillhandahållandet av pediatrisk palliativ vård. Dock 

kan överförbarheten till oerfarna sjuksköterskors erfarenheter ha begränsats 

av att det endast var en av de inkluderade studierna som beskrev detta. 

Samtliga artiklar som inkluderades var skrivna på engelska. Då författarna 

ansåg sina kunskaper i engelska vara begränsade kan det ha påverkat det 

slutliga resultatet. Studierna som ligger till grund för denna litteraturstudie 

genomfördes i olika världsdelar; Nordamerika, Asien och Europa. Det faktum 

att studierna är utförda i olika världsdelar kan ha påverkat resultatet på grund 

av kulturella skillnader. Ett exempel på kulturella skillnader hittades i studien 

av Yam, Rossiter och Cheung. Studien utfördes i Kina och vårdpersonal 

beskrev restriktiva besöksregler för familjemedlemmar till inneliggande barn, 

något som inte ses inom svensk barnsjukvårds kontext. Författarna anser det 

dock vara en styrka att forskningen som ligger till underlag för denna 

litteraturstudie är universell, detta eftersom det kan öka litteraturstudiens 

överförbarhet till andra världsdelar. 

Av de åtta artiklarna som inkluderades framgick endast i en av artiklarna 

könsfördelningen på deltagarna, och i den studien var majoriteten kvinnlig 

vårdpersonal. Då övriga studier inte redovisat könsfördelning bland deltagare 

är det svårt att veta om erfarenheterna skiljer sig åt mellan manlig och 

kvinnlig vårdpersonal, å andra sidan var det aldrig författarnas syfte med 

studien.  
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4.3 Forskningsetisk diskussion 

För att försäkra sig om att forskningen har gått rätt till så har författarna valt 

att endast inkludera studier som genomgått etisk granskning. Ett etisk 

godkännande innebär att människovärdet och de mäskliga rättigheter man 

besitter är beaktade så ingen tar skada av forskningen (Codex 2016). I de 

studier där etisk granskning ej framkom i studiematerialet kontrollerade 

författarna tidskriftens kriterier för publicering av vetenskapliga artiklar för 

att försäkra sig om att ett godkännande fanns. Forskarna har haft de fyra 

hörnstenarna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet i åtanke vid val av studier. De fyra hörnstenarna beskrivs 

enligt Codex (2016) vara ett huvudkrav för att få bedriva forskning.  

I analysarbetet har resultaten i de valda studierna lästs igenom av båda 

författarna ett flertal gånger innan det slutligen noga översatts till svenska. 

Detta gjordes ordagrant för att undvika tolkningsfel och därmed att resultatet 

skulle påverkas. Alla resultat i respektive studie som motsvarar författarnas 

syfte har inkluderats i litteraturstudien. Ingen av författarna har tidigare 

erfarenheter av att vårda barn i palliativt skede. Detta beskrivs vara av vikt för 

att inte tolkning av resultat skall påverkas på grund av förförståelse i ämnet 

(Forsberg & Wengström, 2016, sid. 22)  

4.4 Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonal strävar efter att ge god 

omvårdnad genom att involvera och skapa goda relationer barn och familjer, 

och därmed arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt. Ett 

personcentrerat förhållningssätt kan bidra till ökad vårdkvalitet, det är därför 

viktigt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ges förutsättningar att 

involvera barn och familjer i vården. Organisatoriska hinder så som 

personalbrist och bristande kontinuitet bland vårdpersonal beskrevs försvåra 

vårdpersonals möjligheter att arbeta enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt och ha en negativ inverkan på barnets vård. Genom ökad 

personalbemanning, och ökad kontinuitet bland den vårdpersonal som 

involveras i barnets vård, kan vårdpersonal också ges bättre förutsättningar 
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att arbeta personcentrerat. Litteraturstudiens resultat visar även att 

vårdpersonal beskriver brist på kunskap och erfarenhet att tillhandahålla 

palliativ vård till barn. Förslagsvis kan en implementering av en kurs inom 

palliativ vård av barn under sjuksköterskor och annan vårdpersonals 

grundutbildning bidra till mer kompetent personal och ökat självförtroende 

bland dem att tillhandahålla denna komplexa vård. Det framkom i 

litteraturstudiens resultat att vårdpersonal ofta utvecklar nära relationer till 

det döende barnet och känslor som skuld och misslyckande var vanligt när 

vårdpersonal kom till insikt om att de inte längre kunde bota barnet. 

Vårdpersonals beskrev ett behov av känslomässigt stöd från arbetskollegor. 

Genom samtal och stöd kan det egna lidandet minska (Eriksson, 1994, sid. 

91). Således förefaller det viktigt att organisera vården på ett sådant sätt att 

vårdpersonal under arbetstid tillåts stödja varandra. Detta kan främja 

vårdpersonals mående och fortsatta arbete att vårda palliativt sjuka barn.  

4.5 Fortsatt forskning 

Författarna till denna litteraturstudie anser att vidare forskning inom ämnet 

att vårda palliativt sjuka barn behövs för att utveckla vården och hjälpa 

sjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal att arbeta evidensbaserat. 

Förslagsvis skulle interventionsstudier - där man redan under 

grundutbildningar av vårdpersonal utökar kurser om palliativ vård i 

allmänhet och palliativ vård av barn i synnerhet - ge en fingervisning om 

vilken effekt detta har på vårdpersonals självupplevda kompetens att 

tillhandahålla denna vård till barn. Litteraturstudiens resultat visar att 

vårdpersonal upplever emotionella prövningar i sitt arbete av att vårda barn i 

palliativt skede. Författarna till litteraturstudien tror att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonals mående och hälsa lätt kan glömmas bort i det komplexa 

sammanhanget palliativ vård av barn innebär. Då det är sjuksköterskan som 

har det yttersta omvårdnadsansvaret i sitt arbete anser författarna det viktigt 

att beakta även sjuksköterskans mående och behov av stöd, detta för att 

möjliggöra hens fortsatta arbete att bidra till en god vård för palliativt sjuka 

barn och dess familj. Endast två av de inkluderade studierna redovisade 

könsfördelning bland deltagare och majoriteten var då kvinnor. Författarna 
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fann forskning om palliativ vård ur ett genusperspektiv vara bristfällig på 

sökmotorerna för artiklar. Därför anser författarna att det skulle vara 

intressant att se vidare forskning om eventuella erfarenheter av att vårda 

palliativt sjuka barn kan skilja sig åt mellan män och kvinnor som arbetar i 

vården. 
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5* 
Artikel 
6* 

Scopus End-of-life 
care AND 
infant AND 
nurses 
AND 
experiences 
 

 35 
stycken 

11 
stycken 

2 
stycken 

1 artikel: 
 
Artikel 
7* 

Cinahl Children 
AND 
nurses 
AND 
experience 
AND caring 
AND dying 
AND 
hospital 

Peer rewieved 13 
stycken 

3 
stycken 

3 
stycken 

1 artikel: 
 
Artikel 
8* 

 

 



 
 

Bilaga 2 - Artikelmatris 

Författare, 
år, land 

och 
tidsskrift 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitét 

Costello, 
J., 
Trinder-
Brook, A. 
2000 
England 
 
Ur: 
Paediatric 
Nursing 
 
 
 

Children’s 
nurses’ 
experiences 
of caring for 
dying 
children in 
hospital 

Att undersöka 
och hitta orsaker 
som påverkar 
sjuksköterskor  
som vårdar barn 
i palliativt skede. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
I studien ingick både frågeformulär, 
focusgruppsintervjuer som varade 
mellan 25-30 min och individuella 
intervjuer som pågick i 20-30 
min/deltagare. 
 
 
Analysmetod: 
Grounded theory 

Deltagare: 
I studien deltog 
fyrtiofyra  
sjuksköterskor i 
frågeformulären, 
tjugoen på 
fokusgruppsintervjuer
na och sju på de 
individuella 
intervjuerna. 
Ålder, kön och 
yrkeserfarenhet 
framkommer ej. 

Resultatet visade 
att 
sjuksköterskorna 
ofta skuldbelagde 
sig själv och kände 
sig misslyckad efter 
ett barn avlidit. 
Samt vikten av stöd 
och förberedelse 
till föräldrarna och 
svårigheterna att 
främja det hopp 
föräldrarna lever 
med. 

Etisk 
godkänd. 
Medel. 
 
Artikel 8* 

Epstein, E-
G. 
2008. 
USA. 
 
Ur: Journal 
Of 
Perinatology 

End-of-life 
experiences 
of nurses and 
physicians in 
the newborn 
intensive 
care unit 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
och läkares 
erfarenheter av 
att tillhandahålla 
palliativ vård på 
en 
intensivvårdsavd
elning för 
nyfödda bebisar. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade individuella 
intervjuer. Demografisk data. 
Intervjulängd uppgavs ej. 
 
Analysmetod: 
Hermeneutisk och fenomenologisk 
innehållsanalys. 

Deltagare: Tjugoen 
sjuksköterskor och  
elva läkare i ålder 25-
58 år. 
Arbetslivserfarenhet 1-
33 år.  
Kninnor:22st 
Män:10st 

Två teman 
framkom under 
resultatet:  
 
1. Skapa bästa 
möjliga upplevelse 
för föräldrarna 
2. Personliga 
erfarenheter 
 

Etiskt 
godkänd. 
Hög. 
 
Artikel 1* 

 



 
 

Författare, år, 
land och 
tidsskrift 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitét 

Furingsten, L. 
Sjögren, R. 
Forsner, M. 
2015. 
Sverige. 
 
Ur: Nursing 
Ethics 
 

Ethical 
challenges when 
caring for dying 
children  

 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
vårdpersonalens 
upplevelser i 
omvårdnaden av 
döende barn på 
en pediatrisk 
akutavdelning. 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer pågick 
under 30-60 
minuter/deltagare.   
 
Analysmetod:  
Fenomenologisk 
innehålsanalys 

Deltagare: 
Två sjuksköterskor och 
två 
barnundersköterskor 
från en akut 
barnavdelning deltog. 
Ålder, kön eller 
yrkeserfarenhet anges 
ej. 

Fem teman 
återfanns i 
resultatet:  
 
1. Närvaro 
2. Själv-kännedom 
3. Orättvisa i 
döendet 
4. Det egna 
lidandet 
5. Behovet av stöd 
från andra 
 

Etiskt 
granskad. 
Hög. 
 
Artikel 4* 

Lee, K. 
Dupree, C. 
2008. 
USA. 
 
Ur: Journal Of 
Palliative 
Medicine 
 

Staff 
Experiences with 
End-of-Life Care 
in the Pediatric 
Intensive Care 
Unit 
 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
vårdpersonals 
upplevelser i 
vården av ett 
döende barn.  
 

Datainsamling: 
Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
med varje 
deltagare. 
Intervjuerna 
pågick 20-40 
minuter i 
genomsnitt en 
vecka efter att ett 
barn avlidit. 
 
Analysmetod:  
Grounded theory. 

Deltagare: 
Tjugonio stycken 
anställda vid 
intensivvårds-avdelning 
för barn. Yrke bland 
deltagarna var 
sjuksköterskor, läkare , 
kurratorer och 
psykologer. 
Både kvinnor och män 
ingick i studien och 
yrkeserfarenheten 
varierade mellan 3-31 
år. Ålder anges ej. 

Fem teman 
återfanns: 
 
1. Betydelsen av en 
god 
kommunikation 
2. Att vara öppen 
inför andra yrkes-
kategoriers 
kunskap 
3. Tvetydighet i 
användandet av 
teknik 
4. Sorg 
5. Emotionellt 
stöd 

Etiskt 
godkänd. 
Medel. 
 
Artikel 2* 



 
 

Författare, år, 
land och 
tidsskrift 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitét 

Neilson, S-J., 
Kai, J., 
MacArthur, C.,  
Greenfield, S.  
England. 
2011. 
  
Ur: Oxford 
Journals  
 
 

Caring for 
children dying 
from cancer at 
home: a 
qualitative study 
of the experience 
of primary care 
practitioners  
 

Undersöka 
erfarenheterna  
hos 
sjukvårdspersonal 
inom 
primärvården 
som utför palliativ 
vård i hemmet 
hos barn med 
cancer.   
 

Datainsamling:  
En kvalitativ 
studie.   
Analysmetod:  
Grounded theory  

Deltagare:  
I studien deltog 
trettiosju 
sjuksköterskor 
och tio läkare.   
Ålder, kön och 
yrkeserfarenhet 
angavs ej. 
 
 
 

Fem kategorier 
identifierades: 
 
1. Vårdens 
organisation 
2. Arbete under 
obekväm arbetstid 
3. Teamarbete 
4. 
Kommunikation 
5. Känslomässig 
påverkan 

Etiskt godkänd. 
Hög. 
 
Artikel 6* 

Nurse, S., 
Price, J. 
Storbritannien. 
2016. 
 
Ur: Journal Of 
Neonatal Nursing  
 

No second chance’ 
– Junior neonatal 
nurses 
experiences of 
caring for an 
infant at the end-
of-life and their 
family    

Att utforska 
oerfarna 
neonatal-
sjuksköterkors 
upplevelser av att 
vårda barn i 
palliativt skede. 

Datainsamling:  
En kvalitativ 
studie.  
Strukturerat möte 
med två 
fokusgrupper med 
sex sjukskötserskor 
i vardera grupp 
med två 
handledare.  
Intervjulängd 
anges ej.  
Analysmetod:  
successive rounds 
of ranking and 
decision making. 
 

Deltagare:  
I studien deltog 
tolv stycken 
sjuksköterskor 
med mindre än 
tre års 
yrkeserfarenhet.   
Ålder och kön 
angavs ej. 

Tre huvudteman 
hittades: 
 
1. Brist på 
kunskap 
2. Brist på 
erfarenhet 
3. Brist på 
kompetens 

Etiskt godkänd. 
Hög. 
 
Artikel 7* 



 
 

Författare, år, 
land och 
tidsskrift 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitét 

Stayer, D., 
Lockhart, JS.  
2016  
USA . 
  
Ur: American 
Journal Of 
Critical Care 
 

Living with 
dying in the 
pediatric 
intensive care 
unit: A nursing 
perspective 
 
  
 

Att beskriva och 
tolka kärnan i 
sjuksköterskors 
upplevelser som 
arbetar på 
pediatriska 
avdelningar som 
vårdar barn i 
palliativs skede 
och barnets 
familjer. 

Datainsamling:  
En kvalitativ 
studie med tolv 
intervjuer med 
öppna frågor med 
en uppföljning för 
att klargöra svar.  
Intervjulängd 
uppgavs ej.  
 
Analysmetod:  
Hermeneutisk  
Fenomenologisk 
 

Deltagare:  
I studien deltog tolv 
stycken barn-
sjuksköterskor i 
åldern 20-41 år. 
Arbetslivserfarenhet: 
1->20 år.  
Kön anges ej. 

Fem huvud-
teman hittades:  
  
1. Vägen till 
döden.  
2. Livslång börda. 
3. Utmaningar i 
att ge vård  
4. Upprätthålla 
sig själv. 
5. Bra och dålig 
erfarenhet. 

Etiskt godkänd. 
Hög. 
 
Artikel 5* 

Yam, B.M.C. 
Rossiter, J.C. 
Cheung, K.Y.S. 
2001. 
Kina. 
 
Ur: Journal Of 
Clinical Nursing 

Caring for dying 
infants: 
experiences of 
neonatal 
intensive care 
nurses in Hong 
Kong 

Att belysa 
neonatalsjuk-
sköterskors 
erfarenheter av 
att vårda döende 
spädbarn, deras 
uppfattning om 
palliativ vård, 
samt faktorer som 
påverkar vården 
de ger. 
 

Datainsamling: 
Kvalitativ design. 
Individuella, 
semi-
strukturerade 
intervjuer som 
varade mellan 1 – 
1,5 timmar. 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 

Deltagare: 
Tio kvinnliga 
sjuksköterskor vars 
ålder varierar mellan 
26-40 år. 
Arbetslivserfarenhet 
inom området: 
4-11 år. 
 

Resultat visade att 
sjuksköterskorna 
upplevde mindre 
personliga känslor 
när de antagit en 
avlägsen relation 
till det döende 
barnet Det 
framkom även att 
sjuksköterskor 
hade bristande 
kompitens i att 
stödja de sörjande 
föräldrarna. 

Etiskt godkänd. 
Hög. 
 
Artikel 3* 

 


