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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård för barn och ungdomar omfattar omvårdnad av barnets kropp och 

själ samt stöd till barnets familj, vården kräver ett multiprofessionellt teamarbete. Föräldrar 

till ett barn i livets slut går igenom en känslomässig kris och vårdpersonalens bemötande kan 
vara avgörande för deras upplevelse av vården samt den sorgeprocess de går igenom. Syfte: 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande i den 

palliativa omvårdnaden av deras barn i livets slutskede. Metod: Studien genomfördes som 

en systematisk litteraturöversikt och resultatet baserades på 14 kvalitativa artiklar 

analyserade med innehållsanalys och som belyste föräldrars upplevelser av palliativ vård på 
sjukhus. Analysprocessen utgick från Whittemore & Knafl´s analysmetod ”The integrative 

review: updated methodology”. Resultat: Utifrån föräldrars upplevelser av bemötandet från 
vårdpersonalen framkom fyra betydande teman: kunskap gav föräldrarna kontroll och 

förberedelse, kommunikation handlade om vårdpersonalens sätt att interagera och samtala 

med familjen, känslomässig närvaro innebar vårdpersonalens sätt att visa känslor och skapa en 
relation med familjen, delaktighet var nödvändigt för att fatta beslut kring barnet. Slutsats: 

Det förekom både positiva och negativa upplevelser av den palliativa omvårdnaden. God 

kommunikation med öppenhet och engagemang från sjuksköterskorna var av betydelse för 

den positiva upplevelsen. Förutsättningen för god palliativ omvårdnad var att 
vårdpersonalen hade den kunskap och förståelse som krävdes och att sjuksköterskorna tog 

sig tid, inkluderade familjen och skapade en förtroendefull relation.  

Nyckelord: delaktighet, kommunikation, litteraturöversikt, palliativ omvårdnad, 
vårdpersonal.  

Abstract 

Background: Palliative care for children and youth includes care of the child’s body and 
mind and give support to the family, the care requires a multidisciplinary approach. Parents 

to a child in the end of life is going through an emotional crisis and the attitudes from the 

healthcare staff is crucial for the experiences of the care and how they deal with the grief. 

Aim: The aim of this study was to illustrate parent´s experiences of the attitudes from the 
pediatric nurses when their child was cared for in the end of life. Method: The study was 

conducted as a systematic review and resulted on 14 articles with qualitative design, using 

content analysis and illuminated parent’s experiences of palliative care in hospital. The data 

have been analyzed whit Whittemore & Knafl´s analysemethod ”The integrative review: 

updated methodology”. Result: Concerning parent’s experiences of the attitudes from 
healthcare staff four themes were identified: Knowledge gave the parents control and 

preparing, communication was about healthcare staff´s way to interact and talk with the 

family, emotional presence includes how the healthcare staff showed feelings and established a 

relationship to the family, participation was necessary for the decision-making. Conclusion: It 

occurred both positive and negative experiences about the palliative care. Good 
communication from the nurses with openness and commitment were important for a 

positive experience.  The prerequisite for good palliative care was based on the healthcare 

staff´s knowledge and understanding and when the nurses gave their time, include the 

family a trustful relationship was created.  

Keywords: communication, healthcare staff, literature review, palliative care, participation. 
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BAKGRUND 

År 2015 avled ca 485 barn och ungdomar mellan 0 - 17 år i Sverige, ca hälften av dessa avled 

under sitt första levnadsår. De vanligaste orsakerna till att spädbarn avlider är 

komplikationer i samband med förlossning och efter spädbarnsåret är cancer den vanligaste 

sjukdomsorsaken till dödsfall (Socialstyrelsen, 2016). Enligt FNs: konvention om barns 

rättigheter (2009) definieras barn som varje människa under 18 år om inte barnet blir myndig 

tidigare enligt den nationella lag som gäller barnet.  

Att bli förälder  

Att bli förälder innebär enligt Nyström och Öhrling (2003) en stor förändring i livet, en 

händelse som ofta upplevs som överväldigande. Seimyr, Edhborg, Lundh och Sjögren (2004) 

menar att graviditeten för med sig känslor som glädje och längtan och de blivande 

föräldrarna förbereder sig mentalt på det nya livet som föräldrar men trots dessa 

förberedelser innebär det en omställning när barnet är fött. Den första tiden för med sig 

blandade känslor, förutom obeskrivlig kärlek upplever de oro för barnet och kan känna sig 

osäkra i föräldrarollen. Nyström och Öhrling (2003) menar att föräldraskapet innebär en 

förändring på många olika sätt som kan leda till att föräldrarna känner sig otillräckliga. 

Förändrade roller kan skapa nya krav i relationen som kan vara svåra att leva upp till.  

Palliativ vård av barn 

Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienter med obotlig sjukdom eller skada. Enligt World 

Health Organisation (WHO, 1998) omfattar den palliativa vården för barn och ungdomar 

omvårdnad av barnets kropp och själ samt stöd till barnets familj. WHO menar att den 

palliativa vården börjar vid diagnos av sjukdom och fortsätter oavsett om barnet får 

behandling eller inte. Vården innefattar ett multiprofessionellt teamarbete samt att utvärdera 

och lindra barnets fysiska, psykiska och sociala symtom och konsekvenser. Målet är att 

barnet ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt trots omständigheterna (WHO, 1998). 

Reid, Bredemeyer, van den Berg, Cresp och Miara (2011) anser att den palliativa vården för 

barn ska vara familjecentrerad och multiprofessionell vilket innebär att ett team arbetar 

tillsammans för att uppnå en konsekvent, kulturell medvetenhet och ett empatiskt 

förhållningssätt till barnet och dess familj. De menar att även om vården går från att vara 

behandlande till vård i livets slutskede, är inte den palliativa vården passiv utan kräver 
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specialiserad kompetens och professionell mognad för att kunna möta barnets och 

föräldrarnas behov.  

Enligt Socialstyrelsen (2013) innebär palliativ vård att ha ett palliativt förhållningssätt med 

en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med 

största möjliga välbefinnande till livets slut. Reid et al. (2011); Melin-Johansson, Axelsson, 

Jonsson Grundberg och Hallqvist, (2013) beskriver svårigheterna med att prata om palliativ 

vård med föräldrar och menar att det krävs saklig och ärlig information från vårdpersonalen. 

Reid et al. (2011) belyser det väsentliga med att föräldrar förstår vad palliativ vård innebär, 

dvs att barnet även i fortsättningen kommer att få den bästa vården, men med ett annat mål 

än tidigare.  

Utifrån människorättsprincipen och WHO:s definition av palliativ vård utformades fyra 

hörnstenar i rapporten Döden angår oss alla – värdig vård i livets slut från Statens Offentliga 

Utredningar (SOU 2001). De fyra hörnstenarna innefattar symtomlindring av fysisk smärta 

och andra svåra symtom som kan vara både psykiska, sociala och existentiella. 

Multiprofessionellt samarbete, god kommunikation och relation i arbetslaget och i förhållande 

till patienten och närstående. Den sista hörnstenen står för stöd till närstående genom att 

erbjuda dem att vara delaktiga i vården samt ges stöd under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet. Reid et al. (2011) anser att samarbete och ömsesidig respekt mellan olika 

yrkeskategorier är den optimala modellen för en väl fungerande kommunikation. De 

påpekar vikten av öppen och respektfull kommunikation där alla i arbetslaget ska kunna 

framföra sina åsikter och bli lyssnad på och menar att insikt i hur andra tänker och känner är 

lärorikt i svåra och komplicerade situationer.  

Barn i behov av palliativ vård ska vårdas individuellt utifrån sina egna behov och inte 

betraktas som vuxna. Lek och kamrater är betydelsefullt för att barnet ska kunna leva så 

normalt som möjligt. Av de barn som erhåller palliativ vård avlider 80% på sjukhus. Det 

ställer krav på barnsjuksköterskans kompetens i att kommunicera med barn (Socialstyrelsen, 

2013). Reid et al. (2011) menar att sjuksköterskors attityder, kunskap och vilja att arbeta med 

att ge palliativ omvårdnad är väsentlig och att de sjuksköterskor som har sådana egenskaper 

kan erbjuda en säker vård. De anser att det krävs förmåga till god kommunikation och 
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medmänsklighet för att ge en värdig palliativ vård i livets slutskede till det enskilda barnet 

och dess familj.   

Att vara förälder till ett barn i livets slutskede 

Melin-Johansson et al. (2013) beskriver i sin studie svårigheterna med att vara förälder till ett 

döende barn. De menar att föräldrar hela tiden står inför svåra situationer som att ta beslut 

kring barnets behandling och tillstånd, informera anhöriga och vänner samt prata med det 

sjuka barnet om deras sjukdom och behandling. Även Reid et al. (2011) beskriver hur 

föräldrar ifrågasätter sig själva och känner sig otillräckliga, de har ofta skuldkänslor över att 

ha tagit beslut kring vård i livets slut för sitt barn. Vardagen förändras och föräldrar slits 

mellan att vilja vara med sitt sjuka barn och behöva sköta sina vardagssysslor. Samtidigt 

upplever de att de vardagliga sysslorna ger en välbehövlig paus för att kunna samla styrka 

och orka vara en bra förälder. Melin-Johansson et al. (2013) beskriver att föräldrar och barn 

genomgår en känslosam period tillsammans när barnet vårdas i livets slutskede, vilket för 

föräldrarna innebär att hantera sina egna känslor men fungera som ett stöd till det sjuka 

barnet och eventuella syskon.  

Björk, Sundler, Hallström och Hammarlund (2016) undersökte föräldrars upplevelser av att 

förlora ett barn och beskriver barnets sista tid i livet som väldigt svår och smärtsam för 

föräldrarna. Föräldrarna upplevde motstridiga känslor, de ville inte förlora sitt barn men inte 

heller se barnet lida. Även om föräldrarna visste att barnet inte skulle överleva så kände sig 

många oförberedda när det väl inträffade.  

Bemötande 

Bemötande är ett begrepp med skiftande innebörd och som kan beskrivas olika beroende på 

sammanhang. Bemötande kan beskrivas med synonymer som mottagande, uppträdande och 

behandling men i ordet bemötande ingår även attityder, tonfall, kroppsspråk, öppenhet och 

närvaro.  Ett gott bemötande inom sjukvården har en avgörande betydelse för vårdens 

kvalitet (Fossum, 2007, s. 23 - 34). Nygren Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) 

menar att ett bra bemötande är grunden till den vårdande relationen och en nödvändig 

förutsättning för en god och professionell omvårdnad. Det handlar om att ha kunskap och 

förmåga att bemöta och kommunicera med personer som är i kris, personer som inte talar 

samma språk och att kunna få patienter och anhöriga att känna sig delaktiga (Fossum, 2007, 

s. 23 - 34).  
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Kommunikation 

Kommunikation innebär överföring av information och kan definieras som ett ömsesidigt 

utbyte, det kan handla om att dela något med någon eller att göra någon delaktiga. 

Kommunikation är en betydande del av bemötande inom vården och språket är det 

viktigaste redskapet för samtal. Samtalet utgör en del av mötet där vårdpersonalen har sin 

kompetens och patienten är expert på sina egna upplevelser. Mötet handlar även om 

sjuksköterskans vilja att lyssna på patientens berättelse och förutsätter att tid och avskild 

plats finns för att tillgå. Patientens och familjens kunskap, förståelse och insikt är av 

betydelse för att de ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över hälsa, vård och 

behandling. Att barnsjuksköterskan och familjen möts och har något gemensamt är grunden 

till att kommunikation uppstår (Fossum, 2007, s. 23 - 34).  

Foster, Lafond, Reggio och Hinds (2010) beskriver kommunikation som grunden i mänsklig 

kontakt men även grunden i en relation där sjuksköterskan får erfarenheter genom att få veta 

vad det sjuka barnet och dess familj uppskattar mest och vad de känner sig oroliga över i 

barnets situation. På grund av både positiva och negativa effekter av kommunikation i 

pediatrisk palliativ vård förväntas barnsjuksköterskan att kunna föra en god kommunikation 

med barn i olika åldrar, från olika kulturer och med olika sjukdomar (Foster et al., 2010). 

Melin-Johansson et al. (2013) beskriver att föräldrar till svårt sjuka barn kan vara känsliga 

både för hur de själva blir bemötta och bekräftade men även hur barnsjuksköterskan 

bemöter och kommunicerar med deras barn. Jalmsell et al. (2015) förespråkar att stödet till 

närstående är speciellt viktigt när föräldrar fortfarande är vårdnadshavare och när det 

finns syskon som behöver synliggöras och stödjas i en turbulent situation. 

Teoretisk anknytning 

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som tillhör interaktionisterna som fokuserar på 

samspelet mellan sjuksköterska och patient. Kirkevold, (2000, s. 130 - 147) beskriver i sin bok 

att Travelbee har en individualistisk människosyn med fokus på den enskilda individen. 

Hon har en humanistisk syn på omvårdnad genom att ta till vara på patientens erfarenheter 

och upplevelser. Teorin handlar om mellanmänskliga aspekter i omvårdnaden och 

huvudtesen i Travelbees teori går ut på att sjukdom och lidande är en personlig upplevelse.  
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Kommunikation enligt Travelbee 

När det handlar om bemötande och kommunikation menar Joyce Travelbee (1971) i sin 

omvårdnadsteori att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa människor att hantera upplevelse 

av sjukdom och lidande och om möjligt finna en mening i sin situation. För att göra det 

måste sjuksköterskan etablera en mellanmänsklig relation till den personen. Enligt Travelbee 

är kommunikation en ömsesidig process där man delar och förmedlar känslor men menar 

även att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap för att kunna etablera den 

mellanmänskliga relationen. Travelbee ser varje enskild människa som en unik individ och 

menar att sjuksköterskan genom kommunikation lär känna den enskilda människan som 

person, får förståelse för hennes upplevelser och reaktioner vilket leder till att sjuksköterskan 

kan identifiera de unika behoven som just den individen har. Bristande förmåga att se 

patienten och familjen som en individ eller att undvika att uppfatta olika nivåer av 

kommunikationens betydelse kan enligt Travelbee orsaka allvarliga störningar i 

kommunikationen (Travelbee, 1971, s. 91 - 111).   

Lidande enligt Travelbee 

Att lida definieras som att befinna sig i ett tillstånd som är kännetecknat av kroppslig eller 

själslig smärta, att vara drabbad av sjukdom eller att utstå plågor (Svenska Akademien, 

2009). Lidande har synonymer som att skrida, gå, närma sig sitt slut, utsättas för, uthärda 

och börda (Strömberg, 2000).  

Enlig Travelbee (1971, s. 61 - 72) är lidande i likhet med sjukdom en livserfarenhet som alla 

människor förr eller senare kommer att erfara, en unik upplevelse och ett helt personligt 

fenomen. Lidande kan ha många olika betydelser och i allmänhet används det för att 

beskriva människors upplevelser av fysisk och psykisk smärta. Travelbee menar att 

innebörden av ordet lidande beskriver upplevelsen av plågor, motgångar, förluster och 

skador. Hon betraktar lidandet som en erfarenhet som varierar i varaktighet, intensitet och 

djup, hon beskriver även olika grader av lidande från lättare övergående fysiskt, psykiskt 

eller själsligt obehag till extrem ångest och smärta. Den extrema ångesten kan övergå i en 

förtvivlad uppgivenhetsfas och därefter en terminal fas av apati och likgiltighet som 

Travelbee beskriver som mellanmänskliga akutsituationer som kräver omedelbart 
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omhändertagande av sjuksköterskan. Hon menar att lidandet är förknippat med det som den 

enskilda individen upplever som betydelsefullt i sitt liv, att bry sig om någon är att uppleva 

samhörighet med den man bryr sig om och man måste enligt henne bry sig om det man 

mister för att kunna uppleva lidande (Travelbee, 1971, s.61 – 72) 

Reaktioner på lidande 

Det finns många olika sätt att reagera på lidande och reaktionerna kan påverkas av många 

faktorer och variera från person till person. Den vanligaste reaktionen enligt Travelbee (1971, 

s. 61 - 72) är ”varför just jag?”, vilket innebär att personen inte förstår varför han eller hon 

har drabbats av lidande. Personen har svårt att acceptera situationen, är ofta chockad och 

upplever lidandet som meningslöst och orättvist. Att inte kunna acceptera situationen kan 

leda till starka känslomässiga reaktioner som självmedlidande, förvirring, förebråelser och 

depression. En mer ovanlig reaktion är ”varför inte jag?”, vilket innebär att kunna acceptera 

situationen på ett naturligt sätt utan att känna orättvisa. Enligt Travelbee har dessa en 

livsfilosofi där sjukdom och lidande betraktas som en naturlig del av den mänskliga 

tillvaron. De som reagerar på detta sätt lider som andra men klarar av att hantera det på ett 

bättre sätt. Även om människor reagerar olika på lidande försöker alla finna en orsak eller 

förklaring till händelsen vilket kan ge svar på frågor som ”varför hände detta mig?” och ”hur 

ska jag komma igenom detta?” (Travelbee, 1971, s. 61 - 72).  

Problemformulering 

Att vårda ett svårt sjukt barn kan innebära en utmaning och barnsjuksköterskan kan känna 

osäkerhet inför sin uppgift att bemöta svårt sjuka barn och deras familjer. Föräldrarnas och 

familjens tillvaro kan upplevas som kaosartad och medföra motstridiga känslor som ångest, 

rädsla, skuld, skam, sorg och lidande. Att tillämpa god omvårdnad och att iaktta ett 

professionellt förhållningssätt ingår i barnsjuksköterskans yrkesroll. Barnsjuksköterskans ska 

finnas där för att stödja, bemöta och kommunicera med familjen på ett sätt som främjar deras 

livskvalitet och ger trygghet. Litteraturöversikten kan ge en inblick i föräldrars upplevelse av 

den palliativa vården och bemötandet från barnsjuksköterskan. Detta kan leda till ökad 

förståelse för föräldrarars situation när deras barn har behov av palliativ vård och på så sätt 

möta deras behov och därmed bidra till ökad trygghet.  
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Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande i den 

palliativa omvårdnaden av deras barn i livets slutskede.  

METOD 

Design 

Studien är en systematisk kvalitativ litteraturöversikt. Kvalitativ design innebär enligt Polit 

och Beck (2016, s. 463 – 464) att sammanfatta ett fenomen eller en händelse. En systematisk 

litteraturöversikt är en grundlig översikt som svarar på en specifik forskningsfråga och är 

baserat på ett noggrant utformat protokoll. Resultatet ger en ökad kunskap och förståelse 

inom det valda ämnet och hur det kan användas i det praktiska omvårdnadsarbetet (Polit & 

Beck, 2016, s. 647 - 648).  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att studierna skulle utgå från föräldrars upplevelser, att deras barn 

hade åldern 0 - 18 år och vårdades på sjukhus. Studierna skulle vara inriktade på palliativ 

vård i livets slutskede och spegla föräldrarnas upplevelser av barnsjuksköterskans 

bemötande. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, inte vara äldre än 10 år och ha 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Samtliga artiklar skulle vara vetenskapligt 

granskade genom att i Cinahl och Academic Search Elite söka på peer-reviewed och i 

Pubmed kontrollera artiklarna i Ulrichs web.  

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar och även kvalitativa artiklar som inte hade 

använt sig av kvalitativ innehållsanalys, barn som vårdades på hospice, palliativ vård i 

hemmet och reviewartiklar. Även artiklar med låg kvalitet exkluderades. 

Litteratursökning 

Till en början genomfördes en mängd olika sökningar i Pubmed och Cinahl för att få en 

uppfattning om forskningsläget samt för att hitta relevanta sökord till syftet. Nästa steg var 

att göra systematiska litteratursökningar i databaserna Pubmed, Cinahl och Academic Search 

Elite med sökord som var valda för att få fram artiklar om föräldrars upplevelser i samband 

med den palliativa vården av deras barn. Artiklarna som återkom vid flera sökningar 

exkluderades som dubbletter.  Litteratursökningarna sammanställdes i tabell (bilaga 2).  
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Mesh-termer som användes var professional-family relations, palliative care, parents, 

terminal care, communication och attitudes. Cinahl headings var professional-family 

relations, parents, palliative care, bereavement, family attitudes, family, pediatric. 

Professional family relations och parents användes även i en första frisökning. Övriga sökord 

som användes var end of life care, attitudes, content analysis, pediatric palliative care, 

experiences, palliative care, terminal care, dying, parents och parents experience (figur 1). 

Sökorden kombinerades med varandra på olika sätt för att förbättra utfallet av artiklar, AND 

användes för att knyta ihop sökorden. Manuella sökningar innebar att söka på författare som 

återkom i flera litteratursökningar.  

 

Mesh termer Cinahl headings Fristående sökord 

 Professional-family 

relations 

 Palliative care 

 Parents 

 Terminal care 

 Communication 

 Attitudes 

 Professional-family 

relations 

 Parents 

 Palliative care 

 Bereavement 

 Family attitudes 

 Family 

 Pediatric  

 

 End of life care 

 Attitudes 

 Content analysis 

 Pediatric  palliative 

care 

 Experiences 

 Palliative care 

 Terminal care 

 Dying 

 Parents 

 Parents experience 

 

 

Figur 1. Sökordsöversikt 

Relevans- och kvalitetsbedömning/urval 

I urvalsprocessen lästes först samtliga titlar och utifrån titlarnas innehåll lästes sen utvalda 

abstrakt. De artiklar som utifrån abstraktet var av intresse utifrån syftet lästes i fulltext och 

relevansbedömdes enligt ”Mall för bedömning av relevans” (Statens Beredning för 

medicinsk Utredning [SBU], 2014, bilaga 1:1 - 1:2).  Relevansbedömningen omfattade 

studiepopulation, undersökt intervention, jämförelseintervention, samt studielängd. De 

artiklar som ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte gick sedan vidare till 

kvalitetsgranskning. Kvalitet och vetenskap i de valda artiklarna granskades utifrån SBU:s 
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”Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-

patientupplevelser”. Detta innebar att syfte, urval, datainsamling, analys och resultat 

granskades och artiklarna graderades i låg (n=1), medel (n=2) eller hög (n=12) vetenskaplig 

kvalitetsnivå (SBU, 2014, bilaga 5:1 - 5:4). Artiklar av medel- eller hög kvalitet valdes att ta 

med i litteraturöversikten, detta medförde att 14 artiklar inkluderades. 

Dataanalys  

Artiklarna analyserades utifrån Whittemore och Knafl´s (2005) analysprocess som beskrivs 

som en specifik metod för att summera tidigare forskning och komma fram till en mer 

övergripande förståelse för ett visst fenomen. Syftet med metoden är att definiera begrepp, 

granska teorier och belägg samt att analysera ämnesspecifika problem. Även Polit och Beck 

(2016, s. 535) hänvisar till att kvalitativa dataanalyser innebär att sätta ihop olika delar till ett 

meningsfullt begrepp. Analysprocessen utgår från tre faser där den första fasen kallas 

datareduktion vilket innebär att lyfta fram textenheter som svarar mot syftet och översätta de 

texterna till svenska. I nästa fas som är datadisplay skapas subgrupper till temana som sedan 

kodas efter innehåll. I den sista fasen datajämförelse lokaliseras mönster, teman och relationer 

från textenheterna (Whittemore & Knafl, 2005). 

Innan analysprocessen påbörjades lästes artiklarna igenom flera gånger för att få ett 

sammanhang och en djupare förståelse. Artiklarna numrerades från 1 – 14. Därefter gjordes 

en första sortering av texten genom att läsa artikel 1 och därmed identifiera ett område som 

relaterade till syftet. Ett område kunde till exempel handla om information till föräldrar eller 

kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar. Den text som hade samma innebörd som 

det första området söktes sen i hela artikel 1 för att sedan gå vidare till artikel 2 och fortsätta 

leta efter samma område. När samtliga artiklar hade sökts igenom för område 1 genomlästes 

artikel 1 igen för att hitta nästa område. På så sätt genomsöktes de 14 artiklarna systematiskt 

för att identifiera område efter område som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Fem 

områden utmärkte sig som därefter lyftes fram och kodades genom att markera dem med 

fem olika färger. Varje textenhet översattes sedan till svenska och skrevs ner på ett separat 

blad, där alla textenheter inom samma område samlades.  

I nästa fas klipptes varje textenhet ut till små lappar och jämfördes med varandra för att hitta 

subgrupper till de fem områdena. De nio subgrupperna som framträdde kodades sedan med 
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nya färger. I den sista fasen skrevs en brödtext för att till slut lokalisera mönster, teman och 

relationer inom de olika områdena. Resultatet bearbetades flera gånger genom att 

sammanställa det som hörde ihop för att budskapet i artiklarna skulle nå fram. Efter 

bearbetning av resultatet framträdde fyra betydande teman som blev det slutgiltiga 

resultatet. De inkluderade artiklarna redovisas i artikelöversikt (bilaga 3).  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden innebar att välja studier som har granskats och fått tillstånd från etisk 

kommitté, eller studier där noggranna etiska överväganden presenterades. Enligt SBU ska 

forskaren sträva efter att ha ett aktivt och medvetet förhållande till sin förförståelse och 

författarna har använt artiklar som både överensstämmer och inte överensstämmer med sina 

egna åsikter och erfarenhet för att få ett rättvist resultat (SBU, 2014 s. 101).  

RESULTAT 

Föräldrars upplevelse av bemötandet från vårdpersonalen när deras barn befann sig i livets 

slutskede påverkade helhetsintrycket av vårdtiden både positivt och negativt. I resultatet av 

denna litteraturöversikt framträdde fyra betydande teman utifrån föräldrarnas upplevelser 

(figur 2). Fördelning av temana i inkluderade artiklar sammanfattades i matris (bilaga 1).  

 

Figur 2. Översikt över resultatets teman 

Information 

Information och kunskap går hand i hand när det handlar om föräldrarnas upplevelse av att 

ha kontroll på barnets situation. Att förbereda innebär att barnsjuksköterskan ger föräldrarna 

kunskap och att de på så sätt ska kunna förbereda sig på det oundvikliga.  
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Att förbereda 

Föräldrarna betraktade kommunikationen med vårdpersonalen som ett sätt att få 

information (Sadeghi et al., 2016). Oavsett hur prognosen såg ut för barnet s upplevde de att 

ärlig, tydlig och fullständig information gav dem kontroll över situationen (Currie et al., 

2016; Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006; Snaman, Kaye, Torres, Gibson & Baker, 2016). De 

betraktade rak och ärlig information som en hjälp att förstå och kände sig förvirrade och 

hade svårt att inse allvaret när informationen var otydlig (El Halal et al., 2013; Hasanpour et 

al., 2016). Att vara välinformerade ledde till att de upplevde sig ligga steget före utan falska 

förhoppningar (Robert et al., 2012; Snaman et al., 2016). En del föräldrar upplevde brist på 

information om barnets tillstånd redan från diagnosen och genom hela sjukdomstiden, de 

saknade kunskap om följderna av sjukdomen vilket ledde till att de upplevde stress. De 

ansåg att de inte blev informerade om de alternativ som fanns och att vårdpersonalen gav 

orealistiska förslag och undanhöll information för att skona dem (El Halal et al., 2013; Robert 

et al., 2012; Snaman et al., 2016; Wood, Simpson, Barnes & Hain, 2010). När det var många 

olika personer involverade i barnets omvårdnad blev föräldrarna förvirrade eftersom de hela 

tiden fick olika bud, internet blev då ofta en källa till information (Meyer et al., 2006; Wood 

et al., 2010). 

Föräldrar upplevde att läkare oftast använde sig av medicinska termer som var svåra att 

förstå, men upplevde samtidigt att sjuksköterskan kunde förklara innebörden av det 

medicinska språket på ett mer förståeligt sätt (Hasanpour, Sadeghi & Heidarzadeh, 2016; 

Weidner et al., 2011). I en studie upplevde en mamma att vårdpersonalen inte försäkrade sig 

om att hon hade förstått vad barnets sjukdom och den palliativa vården innebar (El Halal et 

al., 2013). Kommunikationen med sjuksköterskorna var betydelsefull, föräldrarna upplevde 

att sjuksköterskorna visade respekt och förståelse och var deras livlina när det handlade om 

information och kunskap. Sjuksköterskans närvaro var värdefull för att få kontinuerlig 

information om barnet och kunna ställa frågor i svåra situationer (Currie et al., 2016; Robert 

et al., 2012; Sadeghi, Hasanpour & Heidarzadeh, 2016).  

Information om allt som skulle göras med barnet och de procedurer barnet skulle gå igenom 

var av betydelse för föräldrarna (Meyer et al., 2006). De hade svårt att förstå flertalet 

situationer kring barnet, vårdpersonalen berättade vad de gjorde men inte vad barnet gick 
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igenom vilket gjorde det svårt att ge stöd till sitt barn (El Halal et al., 2013; Snaman et al., 

2016). Föräldrar upplevde skillnader i hur ofta de själva var i behov av information och hur 

ofta vårdpersonalen gav information (Currie et al., 2016). De upplevde samtidigt att de inte 

var förberedda på de samtal de skulle ha med vårdpersonalen och att de enbart fick chansen 

att ställa frågor i anslutning till ronden (Michelson et al., 2011). Föräldrarna ville ha 

information om barnets kliniska situation och genomförbara alternativ, men för många 

alternativ upplevdes som förvirrande (Hinds et al., 2009). Allt för mycket information sågs 

som en börda, och att vid upprepade tillfällen bli informerad om barnets oundvikliga och 

kommande död var för mycket att bära för en del föräldrar (Snaman et al., 2016; Wood et al., 

2010). Vetskapen om hur länge barnet skulle leva och vad barnet skulle kunna göra under 

sin sista tid i livet hjälpte dem att förbereda sig (Wood et al., 2010). De ville bli informerade 

om när deras barn var i livets slutskede och för att kunna förbereda sig ville föräldrarna även 

ha information om de fysiska förändringarna som skulle kunna ses hos barnet. I samband 

med dödsprocessen litade de på att vårdpersonalen hela tiden skulle förklara vad som skulle 

hända i nästa steg (Weidner et al., 2011). De hade ofta många frågor kring barnets död och 

förväntade sig ärlighet när de pratade om orsaken till barnets död (Sadeghi et al., 2016).  

Kommunikation 

Kommunikation är en stor del i hur föräldrarna uppfattade vården liksom vårdpersonalens 

sätt att interagera och samtala med familjen. Att bli lyssnad på beskriver känslan av att bli 

respekterad som förälder och det svåra samtalet handlar om hur vårdpersonalen pratar om 

svåra saker och döden med både barnet och familjen.  

Att bli lyssnad på 

Vid brister i kommunikationen med vårdpersonalen upplevde föräldrar att de ofta blev 

lämnade utan stöd och engagemang under barnets sista tid i livet (Snaman et al., 2016). De 

upplevde att vårdpersonalen varken lyssnade på dem eller respekterade deras åsikter 

(Robert et al., 2012). Det var påfrestande att inte få sjuksköterskans uppmärksamhet vilket 

medförde att de inte kände sig betydelsefulla (Currie et al., 2016). Det var av betydelse att 

vårdpersonalen respekterade dem som kunniga och insatta i barnets situation (Weidner et 

al., 2011). De önskade att vårdpersonalen skulle lyssna på vad de hade att säga och visa 

uppriktigt medlidande. De ville att vårdpersonalen skulle ta hänsyn till familjen och barnets 
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behov eftersom föräldrar vet vad som är bäst för sitt barn (Meyer et al., 2006). En mamma 

uttryckte sig:  

Hon (sjuksköterskan) brydde sig verkligen inte om mina behov eller min önskan… Jag 

önskade att hon hade ett bättre bemötande när jag var mitt upp i det. Jag fick just veta 

att min son inte skulle klara natten men ändå blev jag utslängd från IVA, säger en 

mamma (Currie et al., 2016, s. 481 [egen översättning]). 

Föräldrarna kände att de var tvungna att vara advokat för sitt barn och att ha kontroll på allt 

kring barnet och att behöva förklara saker för ny vårdpersonal kändes påfrestande (Hinds et 

al., 2009; Snaman et al., 2016). När det var många involverade i barnets omvårdnad upplevde 

föräldrarna frustration över bristen på kontinuitet som även kunde leda att 

omvårdnadsrutinerna stördes (Snaman et al., 2016; Wood et al., 2010). De upplevde att 

vårdpersonal som inte kände till barnets historia gav annorlunda omvårdnad (Snaman et al., 

2016). Även om de förstod omsättningen av vårdpersonal så kände de sig övergivna och 

litade inte på att vårdpersonalen såg de fysiska förändringarna hos barnet (Tan, Docherty, 

Barfield & Brandon, 2012). I en annan studie upplevde föräldrarna däremot att van 

vårdpersonal såg deras individuella behov, både när det gällde barnets omvårdnad och den 

övriga familjens behov (Hinds et al., 2009).  

Det svåra samtalet 

Föräldrar upplevde att vårdpersonalen undvek att prata om svåra ämnen både med barnet 

och den övriga familjen (Snaman et al., 2016). De fick inte veta allt om barnets situation 

eftersom vårdpersonalen inte kände sig trygga med att ge svåra besked på ett uppriktigt sätt 

(Snaman et al., 2016). Föräldrarna upplevde det som besvärande att vårdpersonalen svarade 

undvikande och använde sig av rutinmässiga samtalsmetoder för att prata om döden 

(Robert et al., 2012). Det uppskattades däremot att känsliga och svåra samtal hölls vid en 

lämplig tidpunkt och i ett enskilt rum (Michelson et al., 2011). I samtal om vård i livets slut 

upplevdes vårdpersonalen som känslosamma och empatiska men samtidigt ärliga i sitt sätt 

att ge information. Däremot fanns det föräldrar som upplevde att dåliga besked gavs hastigt, 

utan medkänsla och att ingen plan för framtiden presenterades (Hendricks-Ferguson, 2007; 

Snaman et al., 2016). Det var betydelsefullt att vårdpersonalen vågade prata med barnet om 

döden och att de pratade på barnets nivå, vilket gjorde det lättare för hela familjen att efter 
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det prata om döden (Robert et al., 2012; Weidner et al., 2011). Vårdpersonalens kunskap om 

hur de pratade med barnet om döden, på vilket sätt och vilka ord som användes i samtalet 

värderades högt. En del föräldrar ansåg att palliativ vård var ett hårt ord för barnet och 

uppskattade därför när andra ordval användes. För att skydda barnet vill de inte heller att 

barnet skulle behöva höra att det inte fanns något mer som kunde göras eller att han eller 

hon skulle dö (Robert et al., 2012). 

Känslomässig närvaro 

Känslomässig närvaro från vårdpersonalen var en betydelsefull del av bemötandet. Att visa 

känslor belyser vårdpersonalens sätt att vara mot familjen medan den personliga relationen 

handlar om att finnas där, förstå och ta sig tid för familjen.  

Att visa känslor 

Det var betydelsefullt och värderades högt när föräldrar kände att de fick stöd, empati, tid 

och intresse från vårdpersonalens sida (Meyer et al., 2006; Robert et al., 2012). Föräldrar 

upplevde att sjuksköterskor var särskilt stödjande och lugnande eftersom de förberedde 

föräldrarna på barnets död genom att ge tid till att skapa minnen (Currie et al., 2016). 

Vårdpersonalens känslomässiga uttryck visade sig både verbalt och beteendemässigt och när 

föräldrar sökte efter något positivt, läste de av kroppsspråket och uppträdandet hos 

sjuksköterskan. Om de antog att sjuksköterskan hade en dålig dag, var det lättare att förstå 

att hennes uttryck inte handlade om barnets tillstånd. Vårdpersonalens genuina vänlighet 

och medkänsla gjorde i de flesta fall situationen mer hanterbar för familjen (Hinds et al., 

2009; Meyer et al., 2006). En mamma sa: ”Den personliga känslan blir så viktig för människor 

som inte fungerar så väl. Vårdpersonalen blir den enda länken mellan dig och det okända” 

(Meyer et al., 2006, s. 652 [egen översättning]).  

Ibland blev dock föräldrarna frustrerade då det förkom brist på uppriktighet, medkänsla och 

vänlig attityd från vårdpersonalen. De som va vana vid palliativ vård och dödsfall 

upplevdes ibland som distanserade, oengagerade, känslokalla och uppfattades som mindre 

empatiska (El Halal et al., 2013; Meyer et al., 2006). Att vårdpersonalen var medveten om att 

barnet var nära döden och att familjen kände en enorm smärta var av betydelse, det 

upplevdes däremot som respektlöst om någon skrattade högt utan att tänka på situationen 

(Robert et al., 2012).  
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Det betydde mycket för föräldrarna att vårdpersonalen bekräftade att de hade givit sitt barn 

den bästa omvårdnaden de kunde, utifrån sin förmåga. Vetskapen om att de hade varit 

kärleksfulla och trygga som föräldrar blev ett minne som de senare kunde använda sig av i 

sorgeprocessen. Minnesboxen och handavtrycket som personalen skapade var värdefullt och 

hjälpte föräldrarna att hålla fast vid minnet av sitt barn (Tan et al., 2012).  

Den personliga relationen 

Föräldrar upplevde att vårdpersonalen var fysiskt närvarande, uppmärksam och interaktiv. 

De utförde flexibel och individuell vård eftersom alla barn var unika vilket krävde kreativa 

lösningar (Robert et al., 2012; Snaman et al., 2016). Det var av betydelse att vårdpersonalen 

inte såg barnet som en sjukdom utan som en individ i en familj (Weidner et al., 2011). När 

sjuksköterskan var fysiskt närvarande, delaktig i omvårdnaden och inte behandlade familjen 

som en i mängden skapades en förtroendefull relation (Snaman et al., 2016). Stressade eller 

motvilliga sjuksköterskor gav familjen en känsla av övergivenhet medan starka och 

pågående relationer med vårdpersonalen betydde mycket (Meyer et al., 2006). En förälder sa: 

”Kan det bli en starkare relation till någon än till den sjuksköterska man har sagt: här är mitt 

barn, jag litar på dig med mitt liv?” (Snaman et al, 2016., s 2759 [egen översättning]). 

Föräldrarna behövde inte försöka få vårdpersonalen att förstå, eftersom de redan var där 

med dem och delade förståelsen. Det var särskild värdefullt när vårdpersonalen hade varit 

en del av deras resa redan från början (Snaman et al., 2016). Sjuksköterskan fanns där och tog 

sig tid för hela familjen vilket betydde mycket i den svåra stunden (Currie et al., 2016; 

Hasanpour et al., 2016; Robert et al., 2012; Weidner et al., 2011).  

Det var värdefullt att sjuksköterskorna lärde känna barnets personlighet och var intresserade 

av hur han eller hon var som barn. Föräldrarna uppskattade att sjuksköterskorna tog sig tid 

att sitta ner med barnet för att leka, skratta och prata innan något annat skulle göras (Snaman 

et al., 2016). Sättet de pratade med barnet visade att de brydde sig och ville göra skillnad i 

barnets liv (Hinds et al., 2009). En mamma sa: ”Sjuksköterskan behövde bara sitta där för att 

han skulle känna sig trygg, även fast vi var där” (Robert et al., 2012, s. 324 [egen 

översättning]). Trygghet kommer genom tid och relationer och det var oftast 

sjuksköterskorna som fick familjen att känna sig trygg (Currie et al., 2016; Robert et al., 2012). 
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De betonade att kontakten med vårdpersonalen främjade uppmuntran, förtroende och 

emotionell trygghet (Meyer et al., 2006).  

Bristande kontinuitet bland sjuksköterskorna innebar en stress för familjen med svårigheter 

att utveckla en bra och långsiktig tillitsfull relation (Meyer et al., 2006; Wood et al., 2010). Det 

var lättare att öppna sig och prata med vårdpersonal som de hade en bra relation till. De 

lyssnade till deras tankar utan att döma och ge förslag som vänner och familj ofta gjorde 

(Tan et al., 2012). I en studie var föräldrarna överens om att samma vårdpersonal var en 

nyckelfaktor när det gällde att bygga förtroende, relationer och kommunikation. Det var 

svårt att lita på andra när barnet redan kände sig trygg med den vårdpersonalen (Robert et 

al., 2012). Dåliga besked och ovan vårdpersonal kunde påverka förtroendet negativt och det 

kunde ta tid att byggas upp igen (Snaman et al., 2016; Wood et al., 2010). En mamma kände 

att hon inte var intresserad av prata med vårdpersonal som inte varit där under hela 

förloppet och uttryckte:  

Om någon inte fanns där genom hela processen, var jag inte intresserad av att prata 

med dem… Det är väldigt svårt att öppna upp sig för någon du inte känner i den här 

tidpunkten i sitt liv… Jag behöver relationen och förtroendet (Robert et al., 2012, s. 

324 [egen översättning]).  

Delaktighet  

Området delaktighet beskriver dels föräldrarnas Delaktighet i omvårdnaden som innebär att 

föräldrarna fortfarande känner att de har en viktig roll trots att barnets vårdas palliativt på 

sjukhus. Delaktighet beskriver även föräldrarnas sätt att vara delaktig i beslutsfattande kring 

barnet.  

Delaktighet i omvårdnaden 

Det betydde mycket för föräldrarna att vårdpersonalen lät barnet få vara delaktig i 

diskussioner i beslut om behandling och vård (Hinds et al., 2009; Snaman et al., 2016). Det 

upplevdes positivt att barnet alltid var inkluderad i samtalen och att vårdpersonalen gav 

åldersanpassad information (Hendricks-Ferguson., 2007; Meyer et al., 2006).  

Att få vara delaktig i omvårdnaden och sköta om sitt barn var värdefullt för att fortfarande 

känna sig som förälder och kunna skapa minnen (Tan et al., 2012). Det betydde mycket när 
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vårdpersonalen lät dem göra saker sådant som en förälder normalt gör för sitt barn (Currie 

et al., 2016; Weidner et al., 2011). Föräldrarna ville vara expert i barnets omvårdnad genom 

att de kunna läsa av barnets känslor och obehag. För att möta barnets behov var det viktigt 

att veta vad barnet ville och informera personalen (Hinds et al., 2009).  

Sjuksköterskorna kom in och förklarade så här rengör du den här, så här fäster du den 

här, och så här ofta behöver den bli bytt. Vi bytte hennes blöjor, badade henne, klädde på 

henne, bytte sängkläder och sådana saker. De hade inget emot att göra det om vi ville 

att de skulle det, men det fick oss att känna det som att vi fortfarande var hennes 

mamma och pappa” (Weidner et al., 2011, s. 281 [egen översättning]).  

Föräldrarna värderade integritet och intimitet högt i livets slutskede, att få vara ensamma 

och inte bli störda eller påskyndade i de speciella stunderna kändes betydelsefullt (Meyer et 

al., 2006; Robert et al., 2012; Weidner et al., 2011). De beskrev tystnaden som ett ögonblick av 

fridfullhet, när de kunde beröra barnet och bara ha fokus på sitt barn. De uppskattade att 

sjuksköterskan stannade kvar i rummet men samtidigt gav dem utrymme och tid för att ta 

farväl (Meyer et al., 2006). En del föräldrar upplevde dock brist på enskild miljö där de 

kunde ta farväl av sitt barn, de kände sig bortkörda direkt efter barnets död utan att få vara 

delaktiga i att göra iordning sitt barn (El Halal et al., 2013). Det var värdefullt för dem som 

fick stanna med sitt barn, hålla om och röra vid barnet när det hade dött, för att känna sig 

fortsatt delaktig (Hinds et al., 2009).  

Beslutsfattande 

Föräldrar som upplevde att vårdpersonalen respekterade deras önskemål om medicinsk 

behandling och palliativ vård kände sig mer delaktiga, och hade kontroll på situationen 

(Snaman et al., 2016; Snaman et al., 2016). Det betydde mycket för föräldrarna att ta 

osjälviska beslut för barnets bästa och att vårdpersonalen gav de tid att ta beslut (Hinds et 

al., 2009). En del föräldrar upplevde att de inte fick möjlighet att ta beslut kring barnet 

(Currie et al., 2016; Snaman et al., 2016). Medan andra föräldrar kände sig tvingade att vara 

delaktiga och samtidigt acceptera behandlingar som beslutats av vårdpersonalen. De 

upplevde även att vårdpersonalen inte diskuterade beslut kring barnets behandling och att 

de fick dålig information vilket gjorde att de inte kände sig delaktiga (El Halal et al., 2013). I 
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efterhand ångrade de vissa beslut och trodde att det berodde på kommunikationsbrist från 

vårdpersonalen (Snaman et al., 2016).  

De föräldrar som fick vara med i beslutsfattandet kring barnet upplevde rak och ärlig 

information som hjälpsam (Currie et al., 2016). De menade att sanningen hjälpte de att inte 

känna skuld över de beslut som de tagit (Meyer et al., 2006), och vid ändringar i 

behandlingen kände föräldrarna att de hade för lite kunskap för att ställa relevanta frågor 

(Robert et al., 2012). De upplevde att de behövde verktyg, kunskap och stöd för att ha det 

primära ansvaret för barnet och på så sätt lättare kunna ta olika beslut (Weidner et al., 2011).  

Oavsett om föräldrarna hade en positiv eller negativ upplevelse av vården och barnets död, 

så undrade de ändå om de hade kunnat göra något annorlunda. Att pendla mellan att känna 

sig trygg med sina beslut till att brottas med tanken ”tänk om” var påfrestande (Currie et al., 

2016). De upplevde sig mindre stressade i sorgen i efterhand när de aktivt hade deltagit i 

beslutsfattande (Tan et al., 2012).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Innan val av metod och design gjordes en bred artikelsökning för att få en uppfattning om 

forskningsläget i det ämnet som var intressant. Enligt Polit och Beck (2016, s. 647 - 648) 

kräver kvalitativ forskning att författarna är djupt insatta i ämnet och att datainsamlingen 

syftar till att få en förståelse för helheten. Eftersom intresset för föräldrars upplevelser av 

bemötande i palliativ vård var centralt i denna litteraturöversikt användes därför enbart 

kvalitativa artiklar.  Initialt användes spädbarn 0 - 23 månader som en inklusionskriterie 

men eftersom det inte visade sig vara någon skillnad på föräldrars upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande oavsett ålder på barnet inkluderas alla barn mellan 0 - 18 år. 

Trots detta valdes två av de tidigare funna artiklarna med begränsning på barn 0 - 23 

månader ut till granskning eftersom de inkluderade barn i olika åldrar. Valet av 10 års 

begränsning gjorde eftersom författarna efterfrågade nyare forskning där familjen är mer i 

fokus vilket de tror kan påverkat bemötandet och kommunikationen från 

barnsjuksköterskan. Sökningarna i Cinahl gjordes i februari 2017 och eftersom det inte fanns 

några publicerade artiklar för 2017 gick det endast att göra begränsningen på 10 år genom att 

använda 2006 – 2016, därför är en av de inkluderade artiklarna från 2006.  
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För att hitta relevant litteratur genomfördes sökningar i flera databaser med olika 

kombinationer av sökord. Till en början användes Pubmed och Cinahl samt fritextsökningar 

som dock enbart resulterade i en utvald artikel. För att utöka sökningarna användes sen 

dessutom Academic Search Elite och PsycInfo. Eftersom sökningarna i PsycInfo gjordes i ett 

senare skede hittades endast dubbletter på artiklar som redan hittats i de andra databaserna. 

Även manuella sökningar på vissa författare resulterade i flera redan funna artiklar. I 

Academic Search Elite kunde ingen begränsning göras på barn eller ålder på barn, men de 

tre artiklarna som hittades där inkluderade barn 0 - 18 år. 

Eftersom författarna fokuserade på upplevelser ansågs kvalitativ innehållsanalys vara en 

lämplig analysmetod. Det för att studien innebar att belysa upplevelser av ett fenomen men 

även för att inkluderade artiklar skulle ha samma fokus och därmed bidra till ett djup i 

resultatet. Efter valet av innehållsanalys blev sökningarna väldigt begränsande, ”content 

analysis” användes som fristående sökord i många sökningar vilket gav få träffar och ibland 

fick författarna läsa sig till att artiklarna var analyserade med innehållsanalys. Tre artiklar 

som hade analyserats med tematisk innehållsanalys inkluderades ändå eftersom det styrkte 

resultatet och tillförde en bredare beskrivning av innehållet. Polit och Beck (2016, s. 535 - 538) 

menar att analysprocessen i både tematisk och kvalitativ innehållsanalys handlar om att 

bryta ner data till mindre och hanterbara teman. Både tematisk innehållsanalys och kvalitativ 

innehållsanalys identifierar det manifesta och det latenta i en text vilket innebär att både det 

som är klart uttryckt i en text och det underliggande innehållet ses. Litteratursökningarna 

var omfattande och pågick tills många artiklar återkom som dubbletter och författarna 

upplevde datamättnad.  

Relevans- och kvalitetsbedömning utgick från mallar från Statens Beredning för medicinsk 

Utredning (SBU, 2014, bilaga 1:1 – 1:2, bilaga 5:1 – 5:4). Kvalitetsbedömningen genomfördes 

tillsammans vilket gjorde det lättare eftersom olika synpunkter och uppfattningar kunde 

diskuteras. På grund av den omfattande litteratursökningen lästes många av artiklarna 

igenom i fulltext och granskades redan innan de inkluderades, därför exkluderades få 

artiklar. Endast artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades i litteraturöversikten.  

Artiklarna analyserades enligt Whittemore & Knafl´s analysmetod som valdes för att den 

spelar en stor roll i evidensbaserad omvårdnadsforskning och har en stor användbarhet i 
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praktiken (Whittemore & Knafl, 2005). Metoden var passande och fungerade väl till denna 

typ av litteraturstudie. Att författarna har svenska som modersmål och artiklarna var skrivna 

på engelska kunde påverka den språkliga översättningen, vilket gjordes med öppenhet och 

respekt för innehållet i studierna. Citaten i resultatet är översatta till svenska eftersom 

författarna ville ha en svensk läsarkrets, vilket innebär en risk för viss feltolkning. 

Sjuksköterska, vårdpersonal och team är benämningar på personal i de olika artiklarna, det 

är alltså inte alltid enbart sjuksköterskan som benämns. Föräldrars upplevelse av bemötande 

borde inte ha någon betydelse från vilken personalkategori de tillhör men 

barnsjuksköterskan bör ändå lyftas fram. De delar där föräldrarna specifikt har uttryckt 

bemötandet från läkare har inte använts. Begrepp som ”terminal care”, ”end of life care” och 

”palliative care” har återkommit och använts på olika sätt i artiklarna och i 

litteraturöversikten har inte någon skillnad gjorts i definitionen av dessa eftersom samtliga 

artiklar har handlat om barn i livets slutskede.  

I en artikel hade några deltagare vårdats i hemmet och inte på sjukhus, men var kopplade till 

sjukhusets palliativa vårdteam. Eftersom det i resultatet inte gick att urskilja vilka som hade 

vårdats hemma och på sjukhus valde vi ändå att ta med den. Det handlade om upplevelser 

av bemötande och respekt från vårdpersonalen och vikten av barnets välbefinnande i livets 

slut. Därför ansågs det inte ha någon betydelse om de vårdades på sjukhus eller hemma. I en 

artikel intervjuades både vårdpersonal och föräldrar, men där har det tydligt beskrivits vem 

som uttryckt vad vilket gjorde att det kunde inkluderas.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans 

bemötande i den palliativa omvårdnaden av deras barn i livets slutskede. Vissa områden var 

framträdande och huvudresultatet i studien var vikten av rak och ärlig information, en 

förtroendefull relation mellan barnsjuksköterskan och familjen samt att föräldrarna kände 

sig respekterade, hade en viktig roll och fick vara delaktiga i barnets omvårdnad. De fyra 

temana som resultatet består av är alla betydelsefulla delar som är åtskilda men samtidigt 

väldigt nära besläktade och därför interagerar med varandra. Föräldrarnas upplevelser 

skiljer sig åt både på ett positivt och negativt sätt vilket har bidragit till ett bredare 

perspektiv och en djupare förståelse.  
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Föräldrarna behövde rak och ärlig information från barnsjuksköterskorna och uppskattade 

att de kommunicerade på ett respektfullt och empatiskt sätt. Även Harrison et al. (2014) 

menar att trots att föräldrar upplever den raka och öppna kommunikationen som smärtsam 

så anser de att den är viktig för att bibehålla förtroende för de insatser som sjukvården gör i 

det palliativa skedet. Detta i enighet med Travelbee (1971, s. 91 – 111) som menar att 

kommunikation är en ömsesidig process där man delar och förmedlar känslor och är ett 

viktigt redskap för att etablera den mellanmänskliga relationen. Vi anser att 

barnsjuksköterskan har en väldigt viktig roll när det handlar om att kommunicera och ge 

information till barn och deras familjer på ett förståeligt sätt, men även att ge familjen tid till 

att ställa frågor. Barnsjuksköterskan bör se det enskilda barnet, ge åldersanpassad 

information och försäkra sig om att barnet och familjen har den kunskap de behöver. 

Föräldrar som har ett döende barn och går igenom en kris är kanske inte mottagliga för 

information just i den stunden, därför bör barnsjuksköterskan ha förståelse för hur föräldrar 

reagerar i kris och att de kan behöva upprepad information. Den kris som familjen går 

igenom och de känslomässiga upplevelser som föräldrar beskriver innebär att de får utstå ett 

lidande som kan påverka dem på många olika sätt. Reid et al. (2011) menar att 

vårdpersonalens sätt att ta hand om familjer i kris har en märkbar effekt på hur föräldrar 

upplever och minns förlusten av sitt barn. Travelbee (1971, s. 61 - 72) menar att lidande finns 

i olika grader och beskriver upplevelser av fysisk och psykisk smärta och är förknippat med 

det som den enskilda individen upplever som betydelsefullt i sitt liv. Även om föräldrar inte 

uttrycker att de lider så förstår vi att de lider, utifrån hela situationen och alla känslor de 

upplever. Mycket information och att hela tiden bli påmind om barnets kommande död 

upplevdes väldigt påfrestande för familjerna som ingår i resultatet. Vi tror att detta kan 

skapa otrygghet och frustration över att inte kunna påverka situationen och på så sätt leda 

till ökat lidande. 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde att ingen lyssnade på dem och att de inte blev 

respekterade för sina åsikter. Även Melin-Johansson et al. (2013) beskriver i sin studie att 

föräldrar inte alltid möts med respekt och att vårdpersonalen undviker dem, vilket ofta är 

relaterat till missförstånd och gör att föräldrarna känner sig övergivna. Vi tror att 

missförstånd från föräldrarnas sida kan bero på att upplevelsen av att förlora sitt barn gör att 

de har ett annat perspektiv än barnsjuksköterskan. Det kan leda till att de lättare fokuserar 
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på saker här och nu och har svårt att se helheten. Enligt resultatet kände sig föräldrarna mer 

delaktiga när de blev respekterade för sina åsikter och önskemål och det upplevdes 

betydelsefullt att få tid till att ta beslut. För att barnsjuksköterskan ska få föräldrar att känna 

sig delaktiga tror vi att de bör lära sig att känna av på vilket sätt den enskilda föräldern vill 

vara delaktig och samtidigt ge föräldrar det utrymme de behöver för att ta hand om sitt barn. 

Även Melin-Johansson et al. (2013) påvisar att delaktighet i omvårdnaden av sitt barn var 

värdefullt för att fortfarande känna sig som mamma och pappa och göra de saker som en 

förälder gör för sitt barn. Med barnsjuksköterskans kunskap och stöd tror vi att föräldrarna 

kan få de verktyg som behövs för att bibehålla föräldrarollen och vara expert i barnets 

omvårdnad.  

I resultatet beskrivs svårigheter och brister i vårdpersonalens sätt att prata om svåra saker 

och döden. Om barnsjuksköterskan är osäker och inte känner sig trygg med situationen kan 

det vara svårt att prata om döden på ett uppriktigt och empatiskt sätt, ämnet är känsloladdat 

även för barnsjuksköterskor som har lång erfarenhet. Mer utbildning och kunskap om hur 

man samtalar med barn och familjer om döden kan underlätta för barnsjuksköterskor att få 

en annan förståelse och samtidigt bli tryggare i de samtalen. Reid et al. (2011) menar att den 

palliativa vården står inför en utmaning när det handlar om utbildning för 

barnsjuksköterskor som arbetar med vård i livets slut. De ser kommunikationen som en 

grundläggande del i utbildningen och något som måste underhållas och utvecklas. 

I resultatet framkom att barnsjuksköterskan ofta finns nära familjen i en förtroendefull 

relation och fungerar som ett stort stöd. Travelbee (1971, s. 123 - 130) menar att 

omvårdnaden har som syfte att hjälpa den lidande människan att hitta mening trots sjukdom 

och att detta sker via den mellanmänskliga relationen som växer fram genom en 

interaktionsprocess. Detta styrks av Konrad (2008) och Melin-Johansson et al. (2013) där 

föräldrar upplevde att barnsjuksköterskan fanns där för dem, tog sig tid att lyssna och visade 

känslor vilket betydde mycket i den stunden. Kontinuitet ger en förtroendefull relation där 

barnsjuksköterskan lär känna familjen och visar intresse för dem vilket tror vi kan öka 

familjens självförtroende och skapa trygghet. Mitt i den svåra tiden i livet när föräldrarna har 

ett döende barn är de samtidigt utlämnade till vården och befinner sig i en maktrelation som 

kan påverka upplevelsen av den palliativa vården av deras barn. Barnsjuksköterskor har en 

maktposition där de kan styra över den kunskapen som föräldrarna behöver för att känna 
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delaktighet och få kontroll över situationen. Detta tycker vi beskrivs tydligt när föräldrarna i 

den här litteraturöversikten menar att vårdpersonalen är den enda länken mellan dem och 

det okända. Även Melin-Johansson et al. (2013) menar att barnsjuksköterskan har en stark 

koppling till familjen och att det är till henne föräldrarna vänder sig för att få svar på frågor 

och bekymmer. För att få en bra relation med familjen tror vi att det är viktigt att ha empati 

och förståelse, genom att vara intresserad och lyssna på vad de har att säga växer en 

ömsesidig kontakt fram. Barnsjuksköterskans attityd och sätt att vara mot familjen kan 

påverka den känslomässiga relationen både positivt och negativt. Troligtvis så bemöter 

barnsjuksköterskor omedvetet föräldrar olika beroende på sin egen erfarenhet, bakgrund och 

sina egna värderingar. Det borde därför vara självklart att som barnsjuksköterska vara 

ödmjuk för sitt eget omdöme, ha en öppenhet i alla vårdande relationer och behandla alla 

människor med lika värde.  

SLUTSATS 

Resultatet bekräftar att föräldrar till döende barn upplever en kaosartad tillvaro med 

motstridiga känslor. Det visar även att föräldrarna upplever att många barnsjuksköterskor 

känner sig osäkra inför sin uppgift att ta hand om barn och familjer i palliativ omvårdnad. 

Barnsjuksköterskan bör därför tillåtas att förkovra sig genom utbildning, få en fördjupad 

kunskap i bemötande och kommunikation och på så sätt kunna agera lugnt och tryggt i 

dessa situationer. Ett likvärdigt synsätt och en tydlig vårdplan för det enskilda barnet i 

palliativ vård kan underlätta arbetet och samtidigt göra familjen mer delaktig i 

omvårdnaden av sitt barn och känna att de fortfarande har kontroll. Kontinuiteten bland 

vårdpersonalen framkom som en viktig del ur föräldrarnas synvinkel. Genom att begränsa 

antalet personer som vårdar det enskilda barnet i livets slutskede blir vårdpersonalen bekant 

för familjen och den förtroendefulla relationen blir starkare.  
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1/2 Pubmed professional 
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and end of life 
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10 years, 
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months, 
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Family 
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10 years, 
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months, 

English 
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Search 
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Peer-reviewed, 
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Currie et al. 

2016 

USA 

 

Hur beskriver sörjande 
föräldrar upplevelserna av när 
deras nyfödda barn vårdas i 
livets slut på en neonatal 
intensivvårdsavdelning? 

Deskriptiv 
kvalitativ design 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

10 föräldrar, varav 7 mammor 
och 3 pappor 

Att vara förälder var väldigt viktigt 
oavsett hur mycket de var delaktiga i 
omvårdnaden av barnet. Att få vara med 
sitt barn och skapa minnen värderades 
högt. Svårigheter med att vara förälder 
på neonatal-IVA handlade om 
kommunikationssvårigheter gällande 
information samt upplevelsen av att inte 
bli uppmärksammad.  

Hög 

El Halal et al.  

2013 

Brasilien 

Syftet var att undersöka 
föräldrars upplevelse av 
vårdens kvalitet under barnets 
sista dagar i livet på två 
Brasilianska 
barnintensivvårdsavdelningar. 

Deskriptiv 
kvalitativ design 

Tematisk 
innehållsanalys 

15 föräldrar, varav 9 mammor 
och 6 pappor 

Kvaliteten på kommunikationen var låg, 
vårdpersonalen använde ofta 
medicinska termer som gjorde det svårt 
för föräldrarna att förstå. Upplevelsen av 
att få vara delaktig i beslutsfattande var 
negativ. Föräldrarna upplevde positiva 
attityder från sjuksköterskor.  

Hög 

Hasanpour et 

al. 

2016 

Iran 

Syftet var att undersöka 
föräldrars behov när de vårdar 
sitt spädbarn i livets slut.  

Kvalitativ design Kvalitativ 
innehållsanalys 

24 deltagare, mammor, 
pappor, mor- och farföräldrar, 
sjuksköterskor & läkare 

Resultatet baserades på två 
huvudteman. Familjens behov av stöd 
före och efter det nyfödda barnets död 
samt behov av förberedelse gällande 
dåliga besked och hur föräldrarna tacklar 
de beskeden.   

Hög 

Hendricks-

Ferguson 

2007 

USA 

 

Syftet var att undersöka 
föräldrars perspektiv på när 
och på vilket sätt vårdpersonal 
introducerar vård i livets slut.  

Deskriptiv & 
retrospektiv design 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

26 föräldrar, varav 19 
mammor och 9 pappor 

Föräldrarna reflekterade över vad som 
var positivt och negativt och vad hjälpte 
de vid diskussion av vård i livets slut och 
vilka alternativ som fanns för deras barn. 
Det positiva var när information gavs på 
ett känslosamt och stöttande sätt och 
negativt när vårdpersonalen var 
känslokalla.  

Hög 

Hinds et al.  

2009 

USA 

Syftet var att definiera vad en 
god förälder till ett barn med 
obotlig cancer är och vilka 
faktorer som hjälper de att ta 
beslut och känna sig nöjda 
med besluten.   

Deskriptiv design Innehållsanalys 62 föräldrar, varav 53 
mammor och 5 pappor 

Att som förälder ta osjälviska beslut i 
barnets intresse, att få vara vid barnets 
sida och visa att barnet är älskat, att lära 
barnet att göra bra val och att få vara 
advokat för sitt barn tillsammans med 
vårdpersonalen hjälpte föräldrarna att 
känna sig som en bra förälder.  

Hög 



 
 

Meyer et al.  

2006 

USA 

Syftet var att identif iera och 
beskriva prioriteringar och 
rekommendationer för vård i 
livets slut och kommunikation 
utifrån föräldrarnas perspektiv.  

Kvalitativ design Innehållsanalys 56 föräldrar, varav 36 
mammor och 20 pappor 

Föräldrarna identif ierade 6 olika 
förutsättningar för god vård i livets 
slutskede för barn. Det handlade om 
ärlig och rak information, att ha tillgång 
till vårdpersonal, samordning av 
kommunikation och omvårdnad, 
känslomässiga uttryck och stöd från 
vårdpersonalen samt respekt för 
integritet i föräldra-barn relationen.  

Hög 

Michelson et al 

2011 

USA 

Syftet var att undersöka 
vårdpersonals och föräldrars 
upplevelser av 
barnintensivvård när det gäller 
att diskutera beslut kring vård i 
livets slut.  

Retrospektiv 
kvalitativ design 

Tematisk 
innehållsanalys 

18 föräldrar, varav 11 
mammor och 7 pappor och 48 
vårdpersonal  

Föräldrarnas upplevelser av beslut kring 
vård i livets slut var att de f ick för lite 
information och förberedelse för att 
kunna ta beslut. Samma teman som 
framkom för föräldrarna visade sig även i 
vårdpersonalens perspektiv.  

Hög 

Robert et al. 

2012 

USA 

 

Syftet var att beskriva och få 
en förståelse för sörjande 
föräldrars upplevelser av att 
ha ett döende barn som 
vårdas på en 
barncanceravdelning.  

Deskriptiv 
kvalitativ design 

Innehållsanalys 14 föräldrar, varav 7 mammor 
och 7 pappor 

Känslomässig närvaro och 
kommunikation var de viktigaste delarna 
i föräldrarnas upplevelser. Föräldrarna 
upplevde dålig kontinuitet i vården och 
brist på kommunikation.  

Hög 

Sadeghi et al.  

2016 

Iran 

Syftet var att undersöka 
familjers behov av information 
och kommunikation i vård i 
livets slut på neonatal 
intensivvårdsavdelning.  

Kvalitativ design Kvalitativ 
innehållsanalys 

24 deltagare, varav 14 varav 
14 föräldrar, 9 sjuksköterskor 
och 1 neonatolog 

Ärlig information om barnets hälsa och 
död samt kommunikation med 
vårdpersonal och kommunikation med 
barnet före, under och efter barnets död 
var betydande teman.  

Hög 

Snaman et al. 

2016 

USA 

Syftet var att undersöka hur 
kommunikationen var mellan 
vårdpersonal och familjer 
under tiden barnet vårdas i 
livets slut.  

Kvalitativ design Kvalitativ 
innehållsanalys 

12 föräldrar, Att inkludera barnet och förklara den 
medicinska planen var två viktiga delar 
när det handlade om kommunikationen. 
Positiv kommunikation handlade om 
starka relationer mellan familj och 
vårdpersonal och det negativa handlade 
om att kontinuiteten påverkade vården 
negativt.  

Medel 

Snaman et al.  

2016 

USA 

Syftet var att undersöka vilken 
roll vårdpersonalen har för 
sörjande föräldrar som har 
förlorat sitt barn i cancer.  

Kvalitativ design Innehållsanalys 11 föräldrar Föräldrarna tyckte det var viktigt med 
starka och pågående relationer mellan 
vårdpersonal och sörjande familjer. De 
påtalade vikten av god kommunikation 
och vilka effekter negativa upplevelser 
f ick för familjen.  

Medel 

Tan et al.  

2012 

USA 

Syftet med studien var att 
beskriva föräldrars 
upplevelser av den 
smärtsamma förlusten när de 
förlorade ett spädbarn med 
kronisk sjukdom.  

Deskriptiv 
kvalitativ design 

Innehållsanalys 14 föräldrar, varav 7 mammor 
och 7 pappor 

Resultatet visade att föräldrarnas 
förväntningar på att vara delaktig i 
vården hade stor betydelse för dem, Det 
var även viktigt för föräldrarna med 
kontinuitet i vården, att få skapa minnen 
och ha ett brett nätverk för stöd.  

Hög 



 
 

Weidner et al.  

2011 

 

 

Syftet med studien var att 
identif iera och definiera vad 
som var viktigt för föräldrar i 
pediatrisk palliativ vård, på 
sjukhus eller hemma.  

Kvalitativ design Innehållsanalys 29 föräldrar, varav 20 
mammor och 9 pappor 

Det var viktigt för föräldrarna med 
respekt för deras roll i vården av sitt barn 
samt att få stöd kring att ta beslut. 
Barnets välbefinnande var central för 
alla föräldrar och kommunikationen 
mellan familjen och vårdpersonalen var 
av betydelse för hela upplevelsen.  

Hög 

Wood et al.  

2010 

England 

 

 

Syftet med studien var dels att 
identif iera vilka händelser som 
familjer till barn i palliativ vård 
ser som huvudtecken under 
barnets progress, men även 
att samla data på deras 
upplevelser av vården.  

Kvalitativ design Tematisk 
innehållsanalys 

24 mammor, 9 pappor, ett 
syskon och två fosterföräldrar 
från sammanlagt 26 familjer.  

Författarna identif ierade olika milstolpar 
som föräldrarna ansåg vara av betydelse 
i den palliativa vården. Det handlade om 
att få diagnosen, att förlora normaliteten, 
att anpassa sig till det nya, den palliativa 
fasen och dödsfasen, och hur 
interaktionen med vårdpersonalen var.  

Hög 

 

 

 

 

 


