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Abstrakt 

Bakgrund: Att vara närstående till ett barn med livshotande sjukdom är något som 

kraftigt påverkar tillvaron, hos människor både i och utanför den närmsta familjen. 

Den palliativa vården är menad att lindra lidande och främja livskvaliteten hos 

patienter med livshotande, obotlig sjukdom samt deras närstående genom att beakta 

fysiska, psykiska, andliga och sociala aspekter av människan. Vården har till syfte 

att erbjuda strukturerat stöd för patienter och närstående genom sjukdomstiden samt 

efter dödsfallet. Tidigare studier visade på att sjuksköterskor ansåg sig oförmögna 

att ge fullgod stöttning till föräldrar vars barn får palliativ vård. Syfte: Syftet var att, 

utifrån tidigare forskning, belysa föräldrars erfarenheter av stöd vid palliativ vård av 

barn. Metod: Icke-systematisk översikt där en systematisk sökstrategi användes i 

databaserna Cinahl, PsycInfo samt PubMed. Sökningsförfarandet resulterade i 12 

kvalitativa, vetenskapliga artiklar vilka analyserades genom en innehållsanalys. 

Resultat: Fem kategorier identifierades. Delaktighet, Bli sedd som familj, Någon att 

vända sig till, Trygghet samt Att leva efter döden. Slutsats: Behovet av stöd är 

mycket individuellt och kräver stor lyhördhet och tillgänglighet från sjuksköterskan. 

Genom modet att finnas närvarande i föräldrarnas process kan sjuksköterskan förstå 

hur behov bäst kan mötas och stöd anpassas.  
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1 Inledning 

När någon i en familj drabbas av livshotande sjukdom medför det stora förändringar 

för familjeenheten där både vardagsrutiner, relationer och identitet kan påverkas 

(Hellström, Sandberg, Hanson, & Öhlén, 2017). Sorgen som upplevs under den 

palliativa processen kring ett barn kan vara både intensiv, långsträckt i tid och 

medföra komplexa reaktioner för alla inblandade (Socialstyrelsen, 2013). 

Sjuksköterskor har beskrivit den emotionella utmattning som kan förekomma hos 

föräldrar med svårt sjuka barn och att de kräver ett komplext emotionellt stöd från 

vårdens sida (Stayer & Such Lockhart, 2016). 

 

För oss väcktes intresset av föräldrars perspektiv när ett barn är sjukt under vår tid 

på Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP), där vi båda haft verksamhetsförlagd 

utbildning. Tiden på BUP fick oss att se den maktlöshet en förälder kan uppleva när 

barnet är sjukt och hur föräldrar många gånger är hjälpsökande och i behov av 

stöttning från vården. Inriktningen mot palliativ vård framkom genom vårt 

gemensamma intresse av palliativ vård och den familjefokuserade omvårdnad som 

förekommer där. Bemötande och kommunikation kring olika aspekter av individen 

är något som engagerar oss. Därför ville vi få en bredare kunskap om hur dessa 

områden kan kombineras för att på bästa sätt bemöta och stötta föräldrar till barn 

som får palliativ vård.  

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård – en tillbakablick 

Ordet ”palliativ” härstammar från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel. 

Den lindrande vård av personer med livshotande, obotlig sjukdom kunde ses som att 

linda in patienter i en mantel av omsorg och skydd och gavs därför det symboliska 

namnet ”pallium” (Sandman & Woods, 2003). 

Tidigare har begrepp som terminalvård och vård i livets slutskede använts för att 

beskriva det som idag kallas palliativ vård. På 1970-talet diskuterades ett 



                                                          

2(34) 

 

förändringsförslag att frångå vårdande av döende patienter på särskilda 

vårdinrättningar som då kallades hospice. Istället argumenterade man att palliativ 

vård borde ingå i den generella hälso- och sjukvården. Det var dock inte förrän i 

början av 1990-talet som palliativ vård integrerades i den svenska sjukhusvården 

(Sandman & Woods, 2003). 

2.2 Definition av palliativ vård 

WHO:s definition av palliativ vård lyder: Palliativ vård är menad att lindra lidande 

och främja livskvaliteten hos patienter med livshotande, obotlig sjukdom samt deras 

närstående. Lidandet kan lindras genom att beakta fysiska, psykiska, andliga och 

sociala aspekter av människan. Den palliativa vården börjar vid diagnostisering av 

livshotande sjukdom, eller när kurativ vård inte längre är möjligt för en redan 

diagnostiserad sjukdom. Den palliativa vården ska fortlöpa oavsett om patienten får 

livsförlängande vård för sin sjukdom eller inte. Vården har till syfte att erbjuda 

strukturerat stöd för patienter och närstående genom sjukdomstiden samt efter 

dödsfallet. För att uppnå bästa möjliga vård bör ett brett tvärprofessionellt team 

arbeta runt patienten (World Health Organization [WHO], u.å.). 

2.3 Den palliativa vården i svensk hälso- och sjukvård 

Patienter som vårdas palliativt finns inom alla typer av vårdformer, så som på 

sjukhus, i hemsjukvård, inom primärvård samt på omsorgsboenden (Socialstyrelsen, 

2018). Årligen avlider ca 90 000 personer i Sverige och av dessa bedöms 70 000 till 

75 000 ha behov av palliativ vård. Barn och ungdomar upp till 18 år stod för cirka 

480 av dessa dödsfall år 2015 (Socialstyrelsen, 2016).  

Fyra hörnstenar har formulerats av Socialdepartementet (2001) och har kommit att 

bli de värderingar palliativ vård ska förhålla sig till. De fyra hörnstenarna är: 

“Symtomlindring i vid bemärkelse”, vilken avser lindring av såväl fysiska symtom 

på grund av sjukdom eller behandling som psykiska och andliga behov. 

“Teamarbete av ett tvärprofessionellt arbetslag”, där läkare, sjuksköterskor, 

kuratorer och andra professioner inom vård och omsorg ska arbeta i team runt 

patienten för att försäkra att behov ur olika aspekter kan mötas på ett adekvat sätt. 

“Kommunikation och relation” riktar sig till patienten och dess närstående och 



                                                          

3(34) 

 

bygger på kommunikation som tillåter att relationer växer fram mellan 

vårdpersonal, patient och närstående. “Stöd till närstående under sjukdomstiden och 

efter dödsfallet”, är den fjärde hörnstenen, vilken beaktar närståendes behov av 

emotionellt och praktiskt stöd och innebär ett erbjudande om att få vara delaktig i 

vården utifrån patientens samtycke (Socialdepartementet, 2001). 

2.4 Familjen i den palliativa vården  

När en familj måste anpassa sig till att leva med livshotande sjukdom medför det 

stora förändringar där identiteten hos såväl de enskilda som familjeenheten i stort 

utmanas (Hellström et al., 2017). Nya behov kan uppstå som då medför 

konsekvenser för relationerna inom familjen. Både på ett emotionellt och praktiskt 

plan måste den sjukes behov balanseras mot behov som kvarstår hos övriga 

familjemedlemmar (Fjose, Eilertsen, Kirkevold & Grov, 2016). Vardagen nära 

någon som är döende kan provocera tankar kring det egna livet och döendet, tankar 

som hos resten av familjeenheten kan uppleva svårhanterliga (Steinhauser et al., 

2001). Oavsett vad man har för tidigare erfarenhet av sjukdom och vård är palliativ 

vård inom familjen något som kan orsaka osäkerhet. Denna osäkerhet kan upplevas 

vid såväl frågor om medicinska beslut, omvårdnadsfrågor, praktiska beslut som 

psykosociala eller andliga aspekter av tillvaron (Hebert, Schulz, Copeland & 

Arnold, 2009). Ytterligare nämns att vid palliativ vård av barn blir ofta föräldrarna 

mer involverade och engagerade i utförandet av vården än vad närstående till en 

vuxen som vårdas palliativt blir (Socialstyrelsen, 2013). 

2.5 Stöd i den palliativa processen 

Att förlora ett barn är en händelse som markant påverkar människor, både i och 

utanför det direkta familjesystemet. Sorgen som följer dödsfallet kan vara både 

intensiv, långsträckt i tid och medföra komplexa reaktioner hos familjen 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

Enligt en studie av Kaunonen, Tarkka, Hautamäki och Paunonen (2000) förväntas 

sjuksköterskor stötta föräldrar till barn med livshotande sjukdom ur många olika 

aspekter. Några av dessa aspekter är kommunikation, närhet och information samt 

att detta ska anpassas till varje specifik situation. Studien visar dock att samtliga 
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sjuksköterskor ansåg sig oförmögna att ge familjerna fullgod stöttning. 

Sjuksköterskor som ofta mötte familjer där ett barn fick palliativ vård upplevde sig 

dock ge ett acceptabelt stöd i större utsträckning än de som mötte dessa familjer mer 

sällan. Sjuksköterskor nämnde olika typer av stöd de erbjuder föräldrar till barn i ett 

palliativt skede, så som emotionellt stöd, ärlig kommunikation och information samt 

praktiskt stöd (Kaunonen et al., 2000). Sjuksköterskor beskrev den emotionella 

utmattning som förekommer hos dessa föräldrar och att de kräver ett komplext 

emotionellt stöd från vårdens sida (Stayer & Such Lockhart, 2016). 

3 Begreppsdefinition 

I studien används begreppet ”palliativ vård” utifrån tidigare nämnd definition av 

WHO. Begreppen ”livshotande sjukdom” och ”obotlig sjukdom” används synonymt 

och innefattar olika typer av sjukdomar där bot inte är möjlig, även om tid för 

förväntad överlevnad kan skilja mellan de olika diagnoserna. När begreppet ”barn” 

används innefattar det individer från födseln upp till 18 års ålder. Begreppet 

“resurser” definieras enligt Wright, Watson och Bell (2002) som inneboende 

färdigheter vilka exempelvis kan bistå i problemlösningsprocesser eller i att ta sig an 

och hantera olika situationer. I studiens resultat används begreppet ”vårdpersonal”, 

till detta räknas både undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt annan 

vårdpersonal föräldrarna kommer i kontakt med under vårdprocessen. Dock används 

begreppet ”sjuksköterska” i resultatdiskussion och slutsatser för att tydligt belysa 

studiens relevans för sjuksköterskeprofessionen.  

4 Teoretisk referensram  

För studien valdes systemteori, med undergrenen familjefokuserad omvårdnad som 

teoretisk referensram. Systemteori utgår från ett systemiskt förhållningssätt där 

helheten är större än dess delar. De olika delarna inom helheten påverkar varandra, 

vilket påverkar helheten. Det finns en relation och ett sammanhang mellan individer 

som skapar ett system där varje individ är en del i denna helhet. Familjen bildar ett 

system där de olika familjemedlemmarna är delar som interagerar och påverkar 
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helhetens dynamik. Om en familjemedlem blir svårt sjuk kommer därför detta 

påverka resterande familjemedlemmar (Öquist, 2018).  

 

Som ett led i systemteorin kan Benzein, Hagberg och Savemans (2012) beskrivning 

av familjefokuserad omvårdnad tillämpas som teoretisk referensram i studiens 

sammanhang. Författarna föreslår att familjen, då den fungerar som ett system, även 

inom vården behöver mötas både som helhet och på individnivå. Vårdpersonal 

måste möta familjen med förståelsen att inte bara den sjukes nya tillvaro står för 

förändringen i familjens vardag, alla familjemedlemmar både påverkas av och 

påverkar varandra genom hela vårdprocessen (Benzein et al., 2012). 

5 Problemformulering 

Vid händelsen av att ett barn drabbas av livshotande sjukdom påverkas resterande 

familjemedlemmar markant och familjen möter stora förändringar som utmanar 

familjen som helhet. Den sorg och det lidande som följer den palliativa 

vårdprocessen in i tiden efter dödsfallet av barnet kan vara intensiv, långvarig och 

komplex. Inom den palliativa vården är en av de fyra hörnstenarna “Stöd till 

närstående under sjukdomstiden och efter dödsfallet” och det organiserade stöd som 

erbjuds bör beakta både praktiska, psykiska, andliga och existentiella behov 

närstående kan tänkas ha. Enligt systemteorin bör sjuksköterskan se till behov, både 

på individ- och systemnivå, då den sjukes behov måste balanseras mot de behov 

som finns hos övriga familjemedlemmar. Att se till och möta hela familjesystemets 

behov kan utgöra en utmaning för sjuksköterskan. 

Genom att studera vilka erfarenheter föräldrar har av stöd i den palliativa processen 

kan vårdpersonal få ytterligare förståelse för föräldrars behov genom hela 

processen, från diagnostisering till tiden efter dödsfallet. Djupare förståelse för det 

stödbehov som finns kan resultera i ett bemötande som främjar välbefinnandet hos 

hela familjen, var än i den palliativa processen de befinner sig. 
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6 Syfte 

Studiens syfte var att, utifrån tidigare forskning, belysa föräldrars erfarenheter av 

stöd vid palliativ vård av barn. 

7 Metod 

För att besvara studiens syfte användes en systematisk litteratursökning som efter 

granskning, analys och sammanställning resulterade i en icke-systematisk översikt 

(Kristensson, 2014). Den icke-systematiska översikten är, enligt Kristensson (2014), 

den metod uppsatser ofta kategoriseras som, trots ett systematiskt arbetssätt. 

Hädanefter kommer den icke-systematiska översikten hänvisas till som en 

litteraturstudie. Resultatet i en litteraturstudie utgörs av en sammanställning av 

redan befintlig forskning inom det område studien avser undersöka. Denna 

sammanställning kan underlätta omsättning av kunskap till den kliniska 

verksamheten. Detta ställer krav på att studien har ett tydligt avgränsat syfte grundat 

i en specifik problemformulering (Kristensson, 2014). Litteraturstudiens syfte har en 

induktiv ansats vilket av Kristensson (2014) beskrivs tillåta författarna att öppet och 

förutsättningslöst gå in i sökprocessen för att leta reda på relevant forskning kopplad 

till ämnet. Utifrån dessa delar har en ny helhet sammanställts och presenteras som 

studiens resultat. 

7.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar till studien var att de till största del skulle belysa 

föräldrars erfarenheter av att vårda eller ha vårdat sina barn palliativt. Denna 

avgränsning gjorde att även artiklar som innehöll intervjuer med vårdpersonal eller 

andra familjemedlemmar kunde inkluderas. Dock ställdes kravet att det skulle 

finnas tydlig redovisning av vad som var föräldrars upplevelse så att det kunde 

användas separat från resterande deltagares upplevelser. Studier med intervjuer av 

föräldrar vars barn varit under 18 år vid tiden för den palliativa vården inkluderades. 

Inget krav ställdes på biologiskt föräldraskap utan alla intervjuer där föräldrarna var 

vårdnadshavare för barnen inkluderades. Studier som enbart handlade om föräldrars 

upplevelse av omvårdnaden i stort, där upplevelsen av stöd inte stod i centrum, 
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exkluderades. Studier med denna breda utgångspunkt ansågs ge för allmänna 

vinklar av problematiken och kunde då inte svara an på studiens specifika syfte. 

Kvalitativ design var ett inklusionskriterium då detta ansågs kunna ge nyanserade 

svar på frågan om föräldrars erfarenheter. Dock inkluderades studier av mixed-

method-design, men i dessa fall ingick enbart de kvalitativa delarna av studierna i 

analysprocessen.  

7.2 Sökningsförfarande 

Litteratursökningar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo eftersom 

dessa databaser utgör en stor bredd av vårdvetenskapliga tidskrifter relevanta för 

ämnesområdet. Inledningsvis genomfördes en testsökning i Cinahl för att utforska 

informationsunderlaget. Kristensson (2014) beskriver testsökningen som en 

preliminär mall och något som behöver omarbetas under sökandets gång och 

utformas så att ämnesområdet avgränsas inför kommande sökningar. 

Utgångspunkten för valda begrepp i testsökningen var studiens frågeställning och 

begrepp som “parents”, “palliative care”, “support” och “child” användes. Genom 

testsökningar där fritextord användes hittades begrepp som vanligen förekom i 

relevanta artiklar. Exempelvis sågs termen “communication” i många relevanta 

artiklar, därför lades detta till i fritextsökningen.  

 

Databaser tilldelar alla vetenskapliga artiklar olika indexord som fungerar som 

etiketter och beskriver vad artikeln handlar om. Genom att använda sig av dessa 

indexord i sökningen genereras ett resultat som är mer specifikt (Kristensson, 2014). 

Indexord som hittats i relevanta artiklar i tidigare sökningar dokumenterades och 

sökningar i databasernas indexordlistor genomfördes för att sammanställa lämpliga 

ord att använda. Funktionen explode användes i de fall där indexordets 

underordnade termer ansågs relevanta. I Cinahl användes explode-funktionen bland 

annat på indexordet “parents” vilket medförde exempelvis “adoptive parents”, 

“biological parents”, “mother” och “father”. För blocket om barn användes bara 

fritextord i databasen PsycInfo eftersom indexorden i databasens thesaurus var för 

snäva och speglade inte den bredd som önskades av begreppet.  
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För att generera artiklar som svarade an mot studiens syfte sammanställdes de 

vanligast förekommande fritextorden samt indexorden i databaserna. Dessa 

kombinerades sedan i olika block. Denna typ av sökning beskrivs av Kristensson 

(2014) som ett nödvändigt steg i sökstrategin, eftersom användning av 

sökoperatorerna kan anpassa sökningen att generera ett relevant sökresultat. OR-

operatorn används för att söka olika synonymer tillsammans medan AND-operatorn 

kopplar ihop de olika sökblocken (Kristensson, 2014). Blocksökning utifrån 

dokumenterade begrepp genomfördes i databaserna med avgränsningar att artiklarna 

skulle vara peer reviewed, publicerade efter 2014 samt vara på engelska. I PubMed 

lades filtret “nursing journals” till för att exkludera medicinskt inriktad forskning 

från urvalet. Tidskrifter från PubMed kontrollerades manuellt vara peer reviewed 

via Ulrich’s Web då denna avgränsning inte är möjlig i databasen. Se bilaga 1, 2 

samt 3 för de slutliga sökningarna.  

 

Artiklarna från den slutgiltiga sökningen bearbetades utifrån Kristensson (2014) 

som beskriver granskning av urvalet i olika steg. Inledningsvis gallrades artiklar 

utifrån titlar, där de som inte svarade mot syftet valdes bort. Nästa steg bestod av en 

gallring av abstracts där studier som inte svarade mot inklusionskriterierna 

sorterades bort. Båda författarna läste alla abstracts för att sedan gemensamt 

bestämma vilka av dessa som skulle inkluderas i nästa steg. Efter gallringen av 

abstracts återstod artiklar som av båda författarna lästes i fulltext, artiklarna 

granskades kritiskt utifrån syfte och relevans. Resultatet av denna granskning 

diskuterades och artiklar som ansågs svara mot studiens syfte valdes för ytterligare 

granskning. Artiklar som gick igenom granskningen och vilkas resultat valdes till 

grund för den aktuella studiens resultat presenteras i bilaga 4. 

 

7.3 Kvalitetsgranskning 

Efter upprepad läsning av artiklarna i fulltext, för att förstå helheten av deras 

resultat, valdes tolv artiklar ut för kvalitetsgranskning enligt mall för granskning av 

kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). Granskningsmallen följdes i sin 

helhet, men en frasändring gjordes, från “patienter med lungcancer” till “föräldrar 

till palliativt sjuka barn”, för att mallen skulle stämma överens med studiens syfte, 
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se bilaga 5. Kristensson (2014) beskriver kvalitetsgranskning som en viktig del i 

litteraturstudiens grundarbete då denna möjliggör en strukturerad analys av 

artiklarnas trovärdighet och eventuell bias. Alla de artiklar som valdes ut för 

granskning fick poäng som genererade grad I eller II enligt mallens poängsystem. 

Dessa ansågs ha tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i resultatet. 

7.4 Analysprocess 

Studiens analys utformades som en innehållsanalys enligt Forsberg och Wengström 

(2016) där texter läses och relevanta utsagor väljs ut för att sedan tilldelas koder och 

kategoriseras. Målet med innehållsanalysen är att genom en systematisk och stegvis 

process klassificera data för att sedan kunna identifiera mönster och sammanställa 

en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2016). Denna analysmetod valdes då den gav 

författarna en djup förståelse för den data som analyserats och på grund av 

metodens textnära arbetssätt som understödde objektivitet. De valda artiklarnas 

resultat, se bilaga 4, lästes flertalet gånger av båda författarna och utsagor valdes ut 

enskilt för att sedan jämföras och diskuteras. De utsagor som gemensamt ansågs 

svara mot syftet dokumenterades och en kondensering av dessa utfördes. Utsagorna 

kodades först enskilt och en sammanställning av passande koder utformades efter 

diskussion författarna emellan. Nästa steg i analysprocessen var att hitta mönster i 

koderna vilket resulterade i fem kategorier. Se exempel på analysprocessen nedan. 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys 

# Utsaga Kondensering Kod Kategori 

10 All parents wanted to be included in 

decision-making as partners. 

Föräldrar ville göras delaktiga i 

beslutsfattandet. 

Göras delaktiga i 

beslutsfattande 

Delaktighet 

11 Parents sought support to bolster their 

capability of maintaining family 

relationships. 

Föräldrar sökte stöd för att 

bibehålla familjerelationer. 

Stöd för 

familjerelationer 

Bli sedd som 

familj 

7 When calling, the parents knew that they 

would be directly in touch with the right 

person who was well-informed about their 

child and family. 

Att vid telefonsamtal få direkt 

kontakt med någon med kunskap 

om situationen. 

Kunna vända sig till 

någon med kunskap om 

situationen 

Någon att 

vända sig till 

3 Parents perceived that when the ill child’s 

care was safe, they could take a step back 

and relax. 

Vetskap om trygg vård för barnet 

gjorde att föräldrar kunde slappna 

av. 

Trygg vård gav 

utrymme för 

avslappning 

Trygghet 

12 Parents formulated a strong need for 

bereavement support including ongoing 

contact with the professionals involved 

during their child’s illness. 

Föräldrar uttryckte ett behov av 

efterlevandestöd med fortsatt 

kontakt med vårdpersonal som 

varit involverad i vården. 

Behov av 

efterlevandestöd från 

känd vårdpersonal 

Att leva efter 

döden 
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8 Forskningsetiska överväganden 

Kristensson (2014) beskriver att även i en litteraturstudie behöver man ta ett 

forskningsetiskt ställningstagande. Eftersom data som utgör resultatet i en 

litteraturstudie är bearbetat material utgår den forskningsetiska analysen ifrån om de 

artiklar som används i resultatet är etiskt försvarbara. 

För att säkerställa att valda artiklar i litteraturstudien var etiskt försvarbara sattes 

krav på att de skulle vara godkända av en etisk kommitté eller redovisa noggranna 

etiska ställningstaganden. Etiska ställningstaganden skulle i så fall utgå från 

Helsingforsdeklarationen (2008) som redogör för forskares skyldigheter och 

rättigheter inom forskning för medicin och omvårdnad. Forsberg och Wengström 

(2016) beskriver att litteraturstudien måste redovisa allt relevant material, utan att 

vinklas efter författarens åsikt eller vinning. För att så långt som möjligt undvika att 

författarnas egen förförståelse och eventuell partiskhet skulle färga artikelval och 

resultat i litteraturstudien har systematik enligt Kristensson (2014) samt Forsberg 

och Wengström (2016) applicerats för sökning, gallring och analys av data. Allt 

funnet material som svarar mot studiens syfte har inkluderats i innehållsanalysen 

och inget material har medvetet utelämnats.  

9 Resultat 

Syftet med studien var att, utifrån tidigare forskning, belysa föräldrars erfarenheter 

av stöd vid palliativ vård av barn. Studiens resultat delades in i fem kategorier: 

Delaktighet, Bli sedd som familj, Någon att vända sig till, Trygghet och Att leva 

efter döden. 

9.1 Delaktighet 

Det fanns en vilja hos föräldrar att vara delaktiga i barnets vård och de vädjade till 

vårdpersonal att se deras behov av involvering i vårdplaneringen. Att bli informerad 

om alla valmöjligheter och bli lyssnade på av vårdpersonal fick föräldrar att känna 

sig stöttade (Rodriguez & King, 2014). Ärlighet och öppenhet i 

informationsgivandet från vårdpersonal uttrycktes vara positivt av föräldrar i 

flertalet studier (Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015; Hendricks-Ferguson & 
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Haase, 2019; Lotz, Daxer, Jox, Borasio & Führer, 2017; Snaman et al., 2016), då 

föräldrar uttryckte behov av att förstå allt i den palliativa vårdprocessen samt få all 

information (Hendricks-Ferguson & Haase, 2019; Snaman et al., 2016). Det 

framkom att ovisshet och väntan på svar upplevdes värre än att få veta. Därför 

föredrogs konkret information om barnets prognos, då det ansågs vara ett stöd i att 

hantera familjelivet och egna känslor (Lotz et al., 2017; Verberne et al., 2019). 

Andra föräldrar uppgav dock en motvilja att prata om barnets ovissa framtid och 

räknade inte delaktighet i vårdplanering som ett stöd utan snarare något som väckte 

obehag. Att undvika information kring barnets prognos hjälpte i dessa fall 

föräldrarna att behålla hopp och leva i nuet (Hendricks-Ferguson & Haase, 2019; 

Verberne et al., 2019). 

 

Samtal kring familjens situation och barnets prognos upplevdes underlätta det 

informerade beslutsfattandet genom vårdprocessen (Hendricks-Ferguson & Haase, 

2019). Att i ett tidigt skede få individanpassade råd stärkte föräldrarna i 

beslutsfattande som gynnade deras barn. Dessa tidiga samtal ingav även en känsla 

av kontroll och trygghet genom att ge tid att förbereda sig på framtiden. Föräldrar 

ansåg att samtal kring deras och barnets situation samt framtid bör ske stegvis och 

anpassas efter var de befann sig i stunden (Hendricks-Ferguson & Haase, 2019; 

Lotz et al., 2017; Tenniglo et al., 2017; Verberne et al., 2017). Enligt föräldrar bör 

vårdpersonal vid upprepade tillfällen, men med försiktighet för att inte bli 

påtvingande, ge föräldrar möjlighet till delaktighet i vårdplanering (Lotz et al., 

2017). Skriftlig information om vad vårdplaneringen skulle innebära uppskattades 

då det upplevdes mindre påfrestande att läsa informationen på egen hand när man 

kände sig redo. Även anteckningar från samtalen hjälpte föräldrar minnas och gav 

möjligheten att vid senare tillfällen hänvisa till vad som sagts (Hendricks-Ferguson 

& Haase, 2019; Lotz et al., 2017). Däremot önskades möjlighet att ändra sina beslut 

då föräldrar var rädda att binda sig till en vårdplan i ett för tidigt skede. Att av 

vårdpersonal bli uppmuntrade att omvärdera sina beslut ansågs också som ett 

värdefullt stöd i processen (Castor, Landgren, Hansson & Kristensson 

Hallström, 2018; Lotz et al., 2017; Mooney-Doyle, dos Santos, Szylit & Deatrick, 

2017). Ostörd tid tillsammans med både sjuksköterskan och läkaren som ansvarade 
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för barnets vård upplevdes betryggande då information från olika perspektiv 

underlättade förståelsen och gav tid att värdera beslut samt ställa frågor. Delaktighet 

i vårdplaneringen kunde också inge nytt hopp hos föräldrar och närvaron av hopp 

upplevdes som en källa till kraft (Hendricks-Ferguson & Haase, 2019). 

 

Brist på tydlig information från vårdpersonal gällande barnets sjukdom och prognos 

skapade känslor av osäkerhet och maktlöshet hos föräldrar. Utanförskapet som de då 

upplevde fick dem att känna sig i vägen för vårdpersonalens arbete (Gurková et al., 

2015; Verberne et al., 2019). Föräldrar upplevde även att den information de fick 

var svårförståelig då språket inte var anpassat för deras nivå av kunskap. De kände 

sig i vissa fall tvungna att lära sig tolka vårdpersonalens sätt att kommunicera för att 

kunna göra sig delaktiga i vårdandet (Bužgová & Páleníková, 2015; Verberne et al., 

2019). Det uttrycktes även att det i många fall saknades nödvändig utbildning för 

föräldrarna kring speciella aspekter av omvårdnaden av deras barn och att detta 

kunde resultera i otrygghet och rädsla (Gurková et al., 2015; Rodriguez & King, 

2014). Trots föräldrars behov av delaktighet framkom att de upplevde för mycket 

information som en källa till ytterligare stress. Förståelse från vårdpersonalens sida 

för att föräldrar i tillstånd av chock inte kunde ta in information eller ta ställning till 

förslag ansågs som väsentligt (Bužgová & Páleníková, 2015).  

9.2 Bli sedd som familj 

Genom den palliativa vårdprocessen upplevde familjerna gång på gång hur de 

befann sig i kris, utan ett adekvat stödsystem att falla mot (Bužgová & Páleníková, 

2015). Föräldrar upplevde att stöd med utgångspunkt i familjens inneboende 

resurser var till stor hjälp. För att från vårdprocessens start kunna utforma stöd 

anpassat för den specifika familjen uttrycktes att vårdpersonal måste sätta sig in i 

både resurser och utmaningar i familjen (Mooney-Doyle et al., 2017; Verberne et 

al., 2019). När vårdpersonal lyckades möta familjens behov på ett individanpassat 

sätt samtidigt som familjeenheten betonades ansågs det som ett stort stöd (Lotz et 

al., 2017). Enligt föräldrar verkade hembesök hjälpa vårdpersonal att möta detta 

dubbla stödbehov då de fick en fördjupad insikt i familjens vardag (Castor et al., 

2018; Verberne et al., 2017). 
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Föräldrar uttryckte att de aktivt sökt sig till vårdpersonal som upplevdes ha 

förmågan att hjälpa dem hjälpa sin familj. När vårdpersonal kunde bistå med ett 

djupare emotionellt stöd för föräldrar liksom hjälp att möta praktiska behov kände 

föräldrar sig mindre ensamma och mer kapabla att vara ett stöd för sin familj 

(Mooney-Doyle et al., 2017). Föräldrar uppgav även att vårdpersonal kunde hjälpa 

dem se och förstå behov hos alla medlemmar i familjen. Föräldrar upplevde att de 

kunde återhämta sig och finna mod att hantera situationen när alla i familjen fick 

möjlighet att samtala kring sina behov, värderingar samt rädslor. Vårdpersonal som 

kunde anpassa vården att motsvara familjens uttalade behov uppskattades av 

föräldrar (Castor et al., 2018; Verberne et al., 2017; Verberne et al., 2019).  

 

Önskan om att få stöd i att stärka relationer inom familjen betonades av föräldrarna. 

Behovet av stöd sträckte sig över alla de relationer som byggde familjeenheten och 

gott stöd upplevdes när vårdpersonal kunde bistå med hjälp att balansera de olika 

relationernas behov. Genom stöd i att stärka egna resurser upplevde föräldrar ökad 

möjlighet att skapa trygghet för sina barn (Bužgová & Páleníková, 2015; Castor et 

al., 2018; Mooney-Doyle et al., 2017; Verberne et al., 2019).  Stöd för att hålla 

familjen samlad under långa inskrivningar belystes också viktigt, där mer 

familjevänliga riktlinjer på avdelningarna ansågs kunnat underlätta vardagen. 

Föräldrastressen ökade av att tvingas välja mellan att vara hos sitt barn på sjukhuset 

eller hos syskon i hemmet (Mooney-Doyle et al., 2017). Vård i hemmet ansågs 

därför vara ett gott stöd för att hålla familjen samlad under sjukdomstiden (Castor et 

al., 2018).  

 

En trygg relation med ömsesidig förståelse för sin partner ansågs som en av de 

viktigaste faktorerna i att kunna hantera vardagen. Föräldrar uttryckte därför önskan 

om att få hjälp att stärka denna relation (Bužgová & Páleníková, 2015; Verberne et 

al., 2019). Vårdpersonal som hjälpte föräldraparet normalisera relationen dem 

emellan uttrycktes vara ett gott stöd. Förhållandevis enkla medel, så som att bli 

erbjudna tid att äta middag tillsammans utanför avdelningen upplevdes vara till stor 

hjälp (Mooney-Doyle et al., 2017).   
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För att manövrera föräldrarollen i en vardag med ett sjukt barn upplevdes stöd i att 

skapa rutin och ordning som viktigt. All hjälp riktad mot att stärka föräldrarnas 

förmåga att skapa trygghet och vara närvarande för sina barn upplevdes vara ett 

stort stöd. Det var också uppskattat att få samtala kring vilka förväntningar och mål 

man hade för föräldraskapet samt när vårdpersonal kunde hjälpa föräldrarna att nå 

dessa mål (Mooney-Doyle et al., 2017). När samtalen med vårdpersonal blev 

meningsfulla och en god kontakt upprätthölls kunde det medföra ett skifte av fokus 

och hopp vilket ansågs betydelsefullt, då hoppet beskrevs stärka dem som föräldrar 

(Hendricks-Ferguson & Haase, 2019; Lotz et al., 2017). Det upplevdes också 

stärkande när vårdpersonal var full av omsorg för barnet utan att göra anspråk på 

föräldrarnas unika förmåga att känna och förstå sitt barns bästa (Verberne et al., 

2019). Föräldrar upplevde det också stärkande när vårdpersonal erbjöd hjälp i att 

motivera barnet genom behandlingsprocesser och till goda vanor (Tenniglo et al., 

2017). I kontrast upplevde föräldrar orealistiska krav från vårdpersonal om de inte 

fick erkännande och förståelse i en föräldraroll som inkluderade ansvar för mer än 

ett barn (Mooney-Doyle et al., 2017). 

 

När möjlighet till hemsjukvård gavs, sågs det inte bara som ett stort stöd för 

familjen, utan uttrycktes vara oersättligt i hur det hjälpte föräldrarna att hantera 

situationen. När vårdpersonal utförde trygga och strukturerade hembesök kunde 

familjen känna sig trygg och avslappnad i vården och i vardagslivet (Bužgová & 

Páleníková, 2015; Castor et al., 2018). Hemsjukvård upplevdes som en lyx då det 

resulterade i normalisering av och en ökad frihetskänsla i familjens vardag. Denna 

frihet tillät familjens sociala liv och fritidsaktiviteter att fortgå och de upplevde sig 

kunna behålla kontrollen över sina liv, istället för att kontrolleras av sjukdomen 

(Castor et al., 2018). I motsats till detta kunde dock hemsjukvården upplevas som ett 

hot mot familjens privatliv och föräldrar upplevde då en tyngre vårdbörda (Verberne 

et al., 2019). 

9.3 Någon att vända sig till 

Föräldrar gav uttryck för förväntningar på att genom hela processen ha vårdpersonal 

att vända sig till, men att dessa förväntningar inte alltid möttes. Det stöd de fick 

upplevdes inte heller alltid anpassat efter deras behov och önskningar (Rodriguez & 
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King, 2014; Verberne et al., 2019). Det försvårades ytterligare då föräldrar upplevde 

det svårt att själva se vilket stöd som behövdes och skulle komma att behövas i 

framtiden (Verberne et al., 2017). Vissa föräldrar upplevde även att de inte fick 

information om vilken hjälp de hade tillgång eller rätt till (Mooney-Doyle et al., 

2017) och de kände sig under perioder ensamma och i behov av mer stöd från 

vårdpersonal (Rodriguez & King, 2014) Vårdpersonal upplevdes ge löften om 

tillgänglighet och hjälp som de sedan inte kunde leva upp till och föräldrar gav 

uttryck för att de förväntat sig att vårdpersonal skulle vara mer engagerade än vad 

de visade sig vara (Mooney-Doyle et al., 2017; Tenniglo et al., 2017). Föräldrar 

fortsatte därför vända sig till vårdpersonal de redan hade förtroende för även efter 

att de blivit tilldelade en kontakt-sjuksköterska, om det var någon de ännu inte 

kände (Rodriguez & King, 2014).  

 

När föräldrar stötte på situationer de själva inte kunde hantera upplevde de stort stöd 

från vårdpersonal som snabbt kunde gripa in och hjälpa dem, denna tillgänglighet 

gav utrymme för återhämtning (Bužgová & Páleníková, 2015; Rodriguez & King, 

2014). Föräldrar poängterade specifikt vikten av att snabbt få prata med någon som 

kände familjen och kunde svara på frågor eller agera på behovet inom en rimlig 

tidsram. Detta ansågs viktigt både när de vårdade sitt barn i hemmet (Verberne et 

al., 2017) och under sjukhusvistelse (Hendricks-Ferguson & Haase, 2019). 

Vårdpersonal kunde på så sätt i många fall agera välbehövligt bollplank i tankar 

kring nuet och framtiden (Verberne et al., 2017). I motsats till detta ställdes 

erfarenheter av att förlora tilltro till vårdpersonal när de inte följde rutiner, var 

otillgängliga, gav fel information (Castor et al., 2018) eller verkade sakna erfarenhet 

och kompetens inom de områden föräldrarna behövde hjälp med (Eskola, 

Bergstraesser, Zimmermann & Cignacco, 2017).  

 

Värdefullt stöd uttrycktes komma från vårdpersonal med god förståelse för 

vårdsystemet, då föräldrar upplevde att mycket tid och energi gick åt till att 

samordna praktiska saker kring vården för sitt barn (Hendricks-Ferguson & Haase, 

2019). Därför uppskattade de hjälp från vårdpersonal med att ordna exempelvis 

utrustning och hjälpmedel, hämta ut receptbelagd medicin, ordna med remisser och 
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schemalägga olika vårdbesök. Genom att få hjälp med samordning upplevde 

föräldrarna att de inte längre på egen hand behövde navigera genom vårdkedjan. 

Den sparade tiden kunde istället läggas på att vara tillsammans med sitt barn och 

föräldrarna uppskattade vårdpersonals engagemang i att underlätta vardagen 

(Rodriguez & King, 2014; Verberne et al., 2017). Föräldrar menade också att det 

var till stor hjälp att det fanns vårdpersonal som förstod deras situation både i 

hemmet och på sjukhuset då dessa kunde agera som en bro mellan de två världar 

familjerna upplevde att de befann sig i (Verberne et al., 2017). Om denna koppling 

uteblev, eller när kommunikationen mellan vårdpersonal och familjen var bristfällig 

upplevdes behov bortglömda. När koordination och kontinuitet upplevdes 

nedprioriterade kände sig föräldrar övergivna och lämnade utan stöd (Mooney-

Doyle et al., 2017; Verberne et al., 2019). Speciellt när barnets vård övergick till ett 

palliativt skede beskrev föräldrarna vikten av stöd från redan betrodd vårdpersonal 

som kände till deras situation. Om detta stöd inte fortsatte kände sig föräldrar 

övergivna och osäkra (Castor et al., 2018). 

 

Stöd för föräldrarnas situation kunde komma från många olika håll, där släkt och 

vänner beskrevs stå för en viktig källa till hjälp, utöver det stöd som erbjöds av 

vården (Eskola et al., 2017). Tid till arbete och fritidsaktiviteter ansågs också viktigt 

och tjänade som en välkommen distraktion från vardagens olika krav. Även att ha 

en tro att luta sig mot och finna tröst i ansågs av flera föräldrar som en viktig källa 

till kraft (Verberne et al., 2019). Att i olika forum få möjlighet att dela sina 

upplevelser med andra föräldrar som gått igenom liknande trauman togs också upp 

som en styrka, exempelvis nämndes Facebook som ett forum där många föräldrar 

fann stöd i varandra (Tenniglo et al., 2017; Verberne et al., 2019). Föräldrar 

upplevde ett stöd i att från vårdpersonal få höra om andra föräldrars erfarenheter av 

liknande situationer. Det var något som stärkte fokus och perspektiv hos föräldrar 

och i dessa samtal kände de sig mindre ensamma (Mooney-Doyle et al., 2017). 

9.4 Trygghet 

Något föräldrar uttryckte behov av, för att känna trygghet i vården, var ömsesidigt 

samarbete med vårdpersonal. Samtidigt såg föräldrar sin egen sårbarhet och ville få 

skydd och stöd i mötet (Mooney-Doyle et al., 2017). Föräldrar upplevde det positivt 
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att ha någon de litade på och som de kunde prata med samt någon som visade sig 

försöka förstå deras situation och uppmuntrade dem (Gurková et al., 2015; 

Hendricks-Ferguson, & Haase, 2019). För föräldrars upplevelse av trygghet var det 

viktigt att vårdpersonal följde det som bestämts. Då kunde föräldrarna slappna av 

och återhämta sig eftersom de upplevde att barnets vård var trygg och de hade färre 

egna åtaganden kring vårdandet (Castor et al., 2018; Verberne et al., 2017). Kravet 

på individuellt anpassat stöd efter specifika behov var också stort då vissa föräldrar 

upplevde situationen som en stor börda och behövde mycket stöd från vårdpersonal 

medan andra kunde hantera situationen mer självständigt (Verberne et al., 2019). 

 

Föräldrar uppskattade vårdpersonal som visade engagemang genom att komma och 

titta till dem, fråga hur de mådde och erbjuda stöd när behovet fanns (Rodriguez & 

King, 2014). Även att bli uppmärksammad i sina känslor och få möjlighet att öppna 

sig och berätta om sina värderingar, farhågor och om hur familjen mådde byggde 

föräldrarnas tillit till vårdpersonal (Hendricks-Ferguson, & Haase, 2019; Mooney-

Doyle et al., 2017; Verberne et al., 2017; Verberne et al., 2019).  I dessa 

sammanhang gav föräldrar uttryck för vikten av att vårdpersonal bemötte dem 

respektfullt och att de inte ifrågasatte eller dömde dem. Först då kände de att de 

kunde öppna sig och dela med sig av sådant de inte vågade prata om med andra 

(Verberne et al., 2017). Bördan lättade när föräldrarna fått prata om sina upplevelser 

och deras känsla av trygghet ökade då samtalen gett dem verktyg för att i framtiden 

kunna hantera sin oro (Mooney-Doyle et al., 2017). Vårdpersonalens följsamhet 

samt deras villighet att hantera sådant föräldrarna upplevde svårt att tackla själva 

lyftes fram som stödjande (Verberne et al., 2017). Det var även en lättnad när 

inkännande vårdpersonal anpassade vården även efter föräldrarnas outtalade behov 

(Mooney-Doyle et al., 2017).   

 

Att bygga en nära relation till vårdpersonal visade sig ha stor betydelse då 

förtroende för de involverad i barnets vård kunde hjälpa föräldrarna att öppna sig. 

När föräldrar upplevde att vårdpersonal verkligen brydde sig om familjen kunde de 

dessutom lättare hantera dåliga nyheter. (Hendricks-Ferguson, & Haase, 2019; 

Snaman et al., 2016; Verberne et al., 2017). Kommunikation som uppmuntrade till 

tillit ansågs av föräldrar innehålla både passiva handlingar så som att finnas 
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närvarande även i det svåra samt aktiva handlingar som att vårdpersonal lyssnade 

empatiskt och visade att de blev berörda (Snaman et al., 2016). Tryggheten i att de 

inte skulle bli övergivna av vårdpersonal under den palliativa processen byggde 

föräldrarnas tillit i relationen (Verberne et al., 2017) och föräldrar uttryckte att dessa 

relationer på många sätt kunde likna vänskap (Castor et al., 2018). Dock menade 

föräldrar att det var viktigt att vårdpersonal i denna nära relation, trots att de 

berördes av saker som skedde, inte förlorade sin förmåga att objektivt stötta 

familjen till att kämpa vidare (Verberne et al., 2017).  

 

Hos många föräldrar tog vårdbördan all energi och de upplevde att de inte längre 

orkade söka information eller organisera vården med dess olika kontakter 

(Rodriguez & King, 2014). Det fanns hos föräldrar ett stort behov av information 

redan tidigt i processen och behovet kvarstod genom hela vårdförloppet. Föräldrar 

menade dock att de inte hade någon energi till att själva söka information, men 

upplevde sig tvungna att göra det, då information från vårdpersonal uteblev 

(Bužgová & Páleníková, 2015; Eskola et al., 2017; Gurková et al., 2015; Snaman et 

al., 2016; Tenniglo et al., 2017). När vårdpersonal inte tog initiativ till att delge 

information upplevde föräldrarna att de själva behövde jaga vårdpersonalen för att 

få svar. Även när något inte verkade stämma hade de tidvis svårt att få gehör för sin 

oro, vilket skapade otrygghet (Gurková et al., 2015; Snaman et al., 2016). Det 

upplevdes både frustrerande och krävande att själva behöva söka efter nödvändig 

information och hopplösheten ledde till att deras engagemang i att lära sig om 

barnets tillstånd avtog med tiden (Bužgová & Páleníková, 2015; Eskola et al., 

2017). 

 

Att ständigt möta ny vårdpersonal som inte var insatta i familjens situation 

upplevdes mycket energikrävande och otryggt, då tillit och relation ännu inte byggts 

upp dem emellan.  Föräldrarna behövde då upprepa sin berättelse och uttrycka sina 

behov gång på gång (Lotz et al., 2017; Snaman et al., 2016). Brist på en fungerande 

allians och förståelse mellan vårdpersonal och föräldrar kunde väcka ytterligare oro 

och en känsla av överväldigande ansvar hos föräldrarna. Föräldrar upplevde även att 

vårdpersonal ibland hade för högt ställda förväntningar på dem och att de mål som 

sattes upp kändes överväldigande. Både dessa förväntningar och egenskaper 
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vårdpersonal uppmuntrade hos föräldrarna kunde upplevas krävande och bidra till 

känslor av övergivenhet och oro (Castor et al., 2018; Mooney-Doyle et al., 2017). 

Vissa föräldrar övervägde att deras individuella behov, oro och hanteringsstrategier 

kunde innebära en utmaning för vårdpersonal (Lotz et al., 2017). Ändå hade 

föräldrar en stark önskan att vårdpersonal skulle ta sig tid att lyssna på dem, då de 

var tvungna att lägga sitt barns liv i vårdpersonalens händer (Mooney-Doyle et al., 

2017). Föräldrar upplevde dock ofta att vårdpersonal inte gav dem det stöd de 

behövde i form av lyssnande, när de uttryckte behovet av att få prata om sitt lidande 

(Gurková et al., 2015). 

9.5 Att leva efter döden 

Att få hjälp med samordning och utförande av vården i hemmet under den sista 

tiden var något som föräldrar poängterade var viktigt (Bužgová & Páleníková, 

2015). När föräldrar fick den typen av stöd upplevdes det lättare att ta sig an 

sorgeprocessen som följde med tiden kring barnets död (Castor et al., 2018). Efter 

barnets död underströk föräldrar hur viktig den fortsatta kontakten med 

vårdpersonalen var. Om kontakten upphörde utan regelbunden uppföljning kände 

sig föräldrar övergivna och bristen på efterlevandestöd upplevdes som smärtsam. 

Men med fortsatt kontakt och stöd från det vårdteam som omgett barnet och 

familjen under den sista tiden kände sig föräldrarna tryggare med att gå vidare i 

sorgearbetet och upplevde mindre ensamhet (Eskola et al., 2017). Föräldrar 

poängterade vikten av att vårdpersonal bemötte dem med stor känslighet, följsamhet 

och respekt då bemötandet i denna sårbara tid upplevdes väsentlig för att bevara 

barnets och familjens värdighet (Bužgová & Páleníková, 2015). Även processen av 

att återhämta sig och bygga en ny form av vardag efter ett barns död påvisades vara 

en mycket individuell process. Föräldrar uttryckte behov av att få hantera 

situationen i sin egen takt och på sina egna villkor. Detta var något föräldrar ansåg 

att vårdpersonal måste vara lyhörda och följsamma för så att de kan erbjuda ett gott 

efterlevandestöd till familjen (Eskola et al., 2017). 



                                                          

20(34) 

 

10 Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och verifierbarhet kommer att användas i 

metoddiskussionen.  

10.1.1 Metod 

För att svara på studiens syfte valdes att genomföra en litteraturstudie, vilken 

Kristensson (2014) förklarar är ett lämpligt metodval för en uppsats. Det bästa 

möjliga hade varit att genomföra en systematisk litteraturstudie, vilken bland annat 

ställer krav på redovisning av all tillgänglig vetenskaplig litteratur (Kristensson, 

2014). Dock ansågs en icke-systematisk översikt vara mer genomförbar i relation till 

arbetets tidsram. Den icke-systematiska översikten kan ha medfört en möjlig 

svaghet då risken för selektivt urval ökade, eftersom kravet på att inkludera all 

vetenskaplig forskning inte är ett kriterium för denna typ av litteraturstudie. 

Användandet av en systematisk struktur och ett kritiskt förhållningssätt genom 

sökningsförfarande och vidare genom hela studiens utförande har minskat risken för 

selektivt urval. Inga artiklar som svarat an mot syftet har medvetet valts bort. 

10.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Valen av inklusions- och exklusionskriterier gjordes utifrån studiens syfte. Genom 

att inkludera vetenskapliga studier där både sjuksköterskors- och föräldrars 

perspektiv ingick blev risken att förbise relevant data mindre. Tydlig redovisning av 

de olika perspektiven var dock nödvändigt för att inte få med felaktig data i 

resultatet. Eftersom studien syfte var att, utifrån tidigare forskning, belysa föräldrars 

erfarenheter av stöd vid palliativ vård av barn valdes artiklar med en kvalitativ 

ansats för analys. Vid kvalitativ forskning ligger intresset i att undersöka och få 

förståelse för människans unika upplevelse rörande ett visst fenomen (Kristensson, 

2014). Utefter detta inkluderades endast kvalitativ data i studien.  

10.1.3 Sökningsförfarande 

Sökningar utfördes i tre databaser med relevans för ämnesområdet, detta stärker 

studien då sökning i flera databaser ger en större möjlighet att hitta relevanta 

artiklar. Vid sökningen ska avgränsningar användas för att få ett urval som svarar 
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mot studiens syfte (Kristensson, 2014). En avgränsning gjordes att söka efter 

artiklar på engelska, vilket är det dominerande språket inom vårdvetenskaplig 

forskning och ett språk båda författarna behärskar. Detta skulle dock kunna ses som 

en svaghet, då det exkluderade eventuella artiklar på svenska. Därför utfördes, vid 

ett senare tillfälle, sökningar i databaserna igen för att se hur många artiklar vi 

missat på grund av detta, men vi fann då inga artiklar på svenska. Därför anser vi att 

avgränsningen till artiklar på engelska i det här fallet inte är en svaghet. Det gjordes 

även en justering i avgränsningen gällande årtal, där avgränsningen först var 2009 

men sedan ändrades till 2014. Detta genomfördes då tioårs-intervallet gjorde urvalet 

alltför omfattande för studiens tidsram. Det snävare tidsintervallet kan ses som en 

svaghet då relevanta artiklar kan ha gått förlorade. Samtidigt består urvalet av 

forskning som publicerats de senaste fem åren, vilket kan ses som en styrka då 

resultatet speglar fenomenet i en aktuell kontext. Forsberg och Wengström (2016) 

menar att forskning är en färskvara och att artiklar som är publicerade de senaste 

tre-fem åren bör ingå. Vid sökningen gjordes det aktiva valet att förhålla oss till en 

bred sökstrategi som resulterade i ett stort sökresultat vilket hanterades manuellt för 

att minska i omfång. Detta gjordes för att manuellt kunna sortera bort de artiklar 

som inte hade önskat perspektiv eller inte svarade an mot syftet. Strategin kan ses 

som en styrka då chansen att hitta relevanta artiklar ökar. Vid sökningar i de olika 

databaserna återfanns flertalet artiklar i mer än en databas, vilket kan tyda på att 

sökningen genomförts på ett systematiskt och tillförlitligt sätt. En artikel i urvalet, 

Tenniglo et al., (2017), utgår från kontexten ”supportive care”. Även om detta är ett 

begrepp som inte uteslutande används inom palliativ vård inkluderades studien, 

eftersom dess resultat ansågs relevant mot vår studies syfte att belysa föräldrars 

erfarenheter av stöd. 

 

Urvalet från den slutliga sökningen bearbetades enligt Kristensson (2014) där båda 

författarna enskilt läste igenom titlar och abstracts för att diskutera vilka som skulle 

läsas i fulltext. Läsningen av valda artiklar i fulltext gjordes även det enskilt flertalet 

gånger för att sedan diskutera vilka som skulle gå vidare till kvalitetsgranskning. 

Detta ser vi som en styrka då bådas individuella åsikter framkom och kunde 

diskuteras, vilket ökar trovärdigheten i studiens resultat. En artikelmatris 
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sammanställdes över de artiklar som inkluderades i studiens resultat och denna 

publicerades som bilaga 4. Detta ökar studiens verifierbarhet då det synliggör den 

data som lagts till grund för studien. 

10.1.4 Kvalitetsgranskning 

Kristensson (2014) beskriver granskningsmallen som en nödvändighet för att kunna 

utföra en bra och systematisk granskning av artiklar. Granskningsmallen som valdes 

var specifikt anpassad för kvalitativa studier och hade ett poängsystem där artiklarna 

delades in i tre olika grader: grad I, grad II och grad III (Carlsson & Eiman, 2003). 

Vi anser att användandet av en granskningsmall med ett poängsystem gjorde 

granskningsprocessen tydligare och ökade tillförlitligheten. Dock kan vår brist på 

erfarenhet av att kvalitetsgranska vetenskaplig forskning ha påverkat resultatet av 

granskningen, vilket i så fall kan ses som en svaghet. För att motverka detta har 

båda författarna genomfört kvalitetsgranskningen individuellt för att sedan jämföra 

och diskutera. Kristensson (2014) menar att detta arbetssätt är en viktig del i 

granskningsprocessen. Efter kvalitetsgranskning bestod det slutliga urvalet av tolv 

artiklar från flertalet västerländska länder. Trots urvalets geografiska bredd hittades 

inget som skulle tyda på skillnader i resultaten. Denna samstämmighet anser vi ökar 

studiens överförbarhet till den svenska vårdkontexten. Dock består urvalet endast av 

artiklar från västerländska länder och överförbarheten till övriga världen kan därför 

inte antas utifrån studiens resultat. 

10.1.5 Analysprocess 

I övrigt har studien utgått ifrån Kristensson (2014), men inför analysprocessen 

valdes Forsberg och Wengström (2016). Vi ansåg att denna analysmetod var mer 

utförlig i sin beskrivning och tillät oss att arbeta textnära genom analysprocessen. 

Artiklarnas resultat analyserades alltså utifrån Forsberg och Wengströms (2016) 

innehållsanalys. Dock gjordes ett avsteg från analysmetoden, vilken ursprungligen 

ska bestå av utsagor, koder och kategorier, då vi valde att lägga till kondensering 

som ytterligare steg. Kondensering gjordes för att fånga tyngdpunkten i utsagorna 

innan dessa skulle kodas, vilket kan ses som en styrka då vi i ytterligare ett steg 

reflekterade och fick förståelse för innehållet. Utsagorna behölls på engelska för att 

sedan översättas till svenska vid kondensering, vilket minskade risken för 
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feltolkning, då orginalutsagan fanns tillgänglig genom hela analysprocessen. 

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar att texten som genomgår analys 

ska läsas flertalet gånger, för att bekanta sig med innehållet, detta gjordes enskilt. 

Utsagor valdes ut, kondenserades och kodades. Dessa steg i analysprocessen 

genomfördes individuellt för att minska risken att bli påverkad av varandras 

förförståelse. Detta kallas forskartriangulering och betyder att flera forskare är 

involverade vid analysen för att stärka resultatets verifierbarhet och tillförlitlighet 

(Forsberg & Wengström, 2016; Lincoln & Guba, 1985). Trianguleringen fortsatte 

med att vi diskuterade det vi kommit fram till. Valet att inkludera ett exempel på vår 

innehållsanalys ökar även det studiens tillförlitlighet. Genom att synliggöra analysen 

kan tolkningsprocessen göras mer transparent för läsaren (Forsberg & Wengström, 

2016). 

10.1.6 Forskningsetiska överväganden 

Genom processen har vi kritiskt granskat vår förförståelse och vårt förhållningssätt 

till materialet. Forsberg och Wengström (2016) beskriver förförståelsen som den 

kunskap forskaren sedan innan besitter inom det område som avses undersökas. 

Förförståelsen bli då något forskaren måste vara vaksam över så att den inte 

påverkar studiens genomförande eller resultat i för hög grad. Detta har försökt 

undvikas genom triangulering samt att vi genom hela processen diskuterat kring vår 

förförståelse för att på så sätt undvika tolkning. Kristensson (2014) argumenterar 

dock för att forskarens förförståelse kan vara ett betydelsefullt redskap i att förstå 

essensen av det fenomen som undersöks. Medvetenheten om och reflektionen kring 

vår egen förförståelse samt vårt systematiska och kritiska arbetssätt genom hela 

processen anser vi stärker studien. Dock kan det inte helt uteslutas att vår 

förförståelse har färgat studiens resultat. Studiens etiska grund stärktes också då 

endast artiklar där det fanns noggranna etiska överväganden eller där tillstånd givits 

av etisk kommitté har inkluderats i studien, vilket även rekommenderas av Forsberg 

och Wengström (2016). 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att, utifrån tidigare forskning, belysa föräldrars erfarenheter 

av stöd vid palliativ vård av barn. Studiens resultat delades in i fem kategorier: 
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Delaktighet, Bli sedd som familj, Någon att vända sig till, Trygghet och Att leva 

efter döden. Till resultatdiskussionen valdes tre huvudfynd som genomgående 

återfanns i resultatet. Dessa tre huvudfynd kommer att diskuteras; behovet av att få 

stöd som familj, önskan om att få vara delaktiga i vårdandet samt betydelsen av 

relationen mellan vårdpersonal och förälder. Huvudfynden kommer bland annat att 

diskuteras mot studiens teoretiska referensram, systemteori samt familjefokuserad 

omvårdnad. Även om vår studie utgår specifikt ifrån ett föräldraperspektiv anses 

detta vara en relevant teoretisk referensram. Resultatet visade genomgående att 

föräldrars erfarenhet av stöd var starkt associerat med upplevelsen av hela familjens 

mående och det bemötande familjen fick från vårdpersonal. 

 

Det första huvudfyndet som diskuteras är föräldrars upplevda behov av stöd som 

inkluderar hela familjen. Resultatet belyser föräldrars önskan av stöd som vände sig 

till hela familjen och de individuella behov familjemedlemmarna hade. 

Vårdpersonal som gav möjlighet att berätta om de mål, tankar och känslor varje 

individ hade och som sedan kunde erbjuda familjen stöd utifrån detta var en stor 

hjälp. Behovet av att som familj bli mött som en enhet kan kopplas till den 

familjefokuserade omvårdnad Benzein et al. (2012) förespråkar. Individuellt stöd 

kan påverka familjens enhet positivt genom att sjuksköterskan bistår med hjälp i att 

skapa familjens gemensamma samverkansklimat där alla blir delaktiga i att ta sig an 

vardagen och lösa de utmaningar den ställer familjen inför (Benzein et al., 2012). 

Detta stämmer väl överens med Öquists (2018) beskrivning av systemteorin, som 

menar att familjen som helhet påverkas om en del av denna helhet på något sätt 

förändras eller blir sjuk. Vi drar därför slutsatsen att hela familjen påverkas, 

gemensamt men också individuellt, av de förändringar som följer insjuknandet av en 

familjemedlem. Utifrån detta anser vi det nödvändigt att sjuksköterskan ser varje 

individuell del i familjesystemet för att kunna möta familjens behov som helhet.  

 

Liksom resultatet belyser, menar även Benzein et al. (2012) att mötet mellan 

sjuksköterskan och familjen, med patienten inkluderad, bara genom att äga rum kan 

bli en omvårdnadsåtgärd. Sjuksköterskan får där möjlighet att samla och framföra 

information, ta reda på vilka behov som finns och bjuda in familjen till delaktighet. 
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Sjuksköterskans möte med familjen i stort, men också med de individer som utgör 

den, bär i sig själv kraften att lindra lidande och öka välbefinnande (Benzein et al., 

2012). Vi anser att detta visar på vikten av att som sjuksköterska erbjuda stöd som 

riktar sig till hela familjen och tar i beaktande både de likheter och de skillnader 

som finns i behov hos de olika individerna. Vår studies resultat visar även att 

hemsjukvård kunde vara ett stöd, då vårdpersonal fick en ökad förståelse för hur 

familjens vardag såg ut. Utifrån dessa aspekter antar vi det betydande att 

sjuksköterskan tar sig tid att möta och se hela familjen för att få insikt i hur 

familjesystemet fungerade före sjukdomstiden. I och med att familjen är i 

förändringsprocess kan detta förhållningssätt hjälpa sjuksköterskan att förstå vilka 

skillnader och nya situationer familjen ställs inför till följd av sjukdomen. 

Därigenom kan hen få en bättre förståelse för vilket stöd familjen behöver för att 

hantera sin nya vardag.  

 

En hälsosam relation mellan föräldrarna framgick som särskilt viktig i den aktuella 

studiens resultat, då tryggheten i en sådan relation ansågs vara en viktig källa till 

kraft. Föräldrar önskade ofta stöd från vårdpersonal för att bibehålla denna relation, 

då en stark parrelation ansågs som det största stödet för många föräldrar. Om det 

utifrån systemteorin (Öquist, 2018) diskuteras hur den enskilda individen påverkar 

det övriga systemet bör det vidare kunna argumenteras att parrelationens kvalitet 

påverkar det resterande systemet. Förändringar i trygghet och tillit inom 

partnerrelationen kan då antas få konsekvenser för såväl familjeenheten i stort som 

för föräldrarna separat. Denna tolkning styrks av Björk, Wiebe och Hallström 

(2005) som i sin studie belyser att föräldrar under sjukdomstiden upplevde en 

drastisk förändring i sin relation. Vissa uppgav att de inte längre kände sig som ett 

par, utan snarare som två personer som bodde i samma hus (Björk et al., 2005). 

Alltså fanns ett behov hos föräldrar att få stöd i att bibehålla relationer inom 

familjen då problematiken om dessa relationer brister kommer att utgöra en källa till 

slitningar i hela familjesystemet. Därför kan vi anta att sjuksköterskan spelar en 

viktig roll om hen ger utrymme och uppmuntran i att se föräldrarna och familjen 

som resursstarka. Då kan relationerna stärkas och vara fortsatt stöd för familjens 

medlemmar. 



                                                          

26(34) 

 

 

Det andra huvudfyndet som kommer att diskuteras är föräldrars önskan om att få 

vara delaktiga i vårdandet av sitt barn. Vår studies resultat visar på föräldrars 

uttryckta behov av delaktighet i barnets vård. Fyndet stärks också av Socialstyrelsen 

(2013) som visar på att närstående ofta blir mer engagerade i den palliativa 

vårdprocessen av ett barn än av en annan vuxen. I patientlagens 5:e kapitel 

(Patientlagen, SFS 2014:821) beskrivs rätten till delaktighet i den egna, och i 

studiens fall barnets vårdprocess. I största möjliga mån ska patienten få möjlighet att 

utforma vården i samråd med vårdpersonal. Patienten ska ha rätt till att, i den mån 

hen vill, själv utföra vård- eller behandlingsåtgärder. Patient och närstående ska 

också, så långt sekretess och tystnadsplikt tillåter, kunna vara med och utforma 

genomförandet av vårdåtgärder (Patientlagen, SFS 2014:821). Trots föräldrars 

uttryckta behov, och lagstadgade rätt till delaktighet i vården, belyser vår studies 

resultat att föräldrar långt ifrån alltid upplever sig inbjudna till delaktighet. Flera 

föräldrar ansåg bristande information vara en bidragande orsak till att delaktighet 

inte kunde uppnås, då information om barnets diagnos, prognos och behandling 

upplevdes utelämnad. Som en möjlig förklaring till denna kommunikationsbrist 

beskriver Banerjee et al. (2016) sjuksköterskors utmanande erfarenheter av att delge 

svår information. Bland annat diskuteras brist på egna erfarenheter som liknar 

patientens som ett hinder då sjuksköterskan var rädd att bli dömd som oförstående 

eller för att omsorgen skulle uppfattas som icke genuin (Banerjee et al., 2016). Vi 

menar att problematiken skulle kunna bestå i att sjuksköterskan, i mötet med 

föräldrar, sätter sitt eget behov av att känna trygghet i sin roll främst. Istället för att 

med ett professionellt förhållningssätt gå in i mötet, låter sjuksköterskan rädslan att 

göra fel styra hens handlingar. Om sjuksköterskan inte är vaksam för detta, menar vi 

att det kan utgöra en risk för föräldrars delaktighet. 

 

Studiens resultat visar att föräldrar upplevde delaktighet i vårdplanering som ett stöd 

när kommunikationen var öppen och ärlig, samt när vårdpersonal av olika 

professioner tog sig tid att lyssna på de frågor föräldrarna hade. Öquist (2018) 

beskriver kommunikation som besittande en dubbelhet där samtalet förs på två 

språk samtidigt. Det analoga språket står för det som kommuniceras med 
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exempelvis känslouttryck och kroppsspråk, medan det digitala språket står för 

analys och rationellt tänkande. Trots denna dubbelhet menar Öquist (2018) att när 

språket ändras till att mer och mer omfatta praktiska, ekonomiska och 

resurseffektiva aspekter av vårdandet pekar systemteorin på att verklig omvårdnad 

handlar om att mötas och därigenom förstå den andra individen (Öquist, 2018). 

Även vår studies resultat belyser föräldrarnas svårighet att känna delaktighet när 

kommunikationen uppfattades svårförstådd och språket var på en för hög 

abstraktionsnivå. Därför antar vi att sjuksköterskan har en viktig plats som språkrör 

mellan familj och läkare samtidigt som hen vaktar på den egna kommunikationen 

och låter det analoga språket styra mötet. Ytterligare understryks kommunikationens 

plats i upplevelsen av delaktighet av Björk et al. (2005). Alltså menar vi att tydlig 

kommunikation samt ett följsamt, tvärprofessionellt arbetssätt inte bara kan 

säkerställa evidensbaserad och individanpassad vård för patienten, utan även stärka 

närståendes upplevelse av delaktighet och samverkan.  

 

Som argument för delaktighetens komplexitet visar dock vår studies resultat att alla 

föräldrar inte hade samma önskan att bli gjorda delaktiga i planering och utförande 

av vårdåtgärder. Vissa uttryckte till och med en motvilja till att få alltför konkret 

information och kände obehag vid samtal om barnets, och familjens, osäkra framtid. 

Dessa föräldrar argumenterade att de genom undvikande av information och 

delaktighet kunde leva i nuet med sitt barn och behålla en högre nivå av hopp kring 

situationens utgång. Systemteorin enligt Öquist (2018) menar att det finns en 

skillnad mellan öppna och slutna system som här kan bidra med en ytterligare nivå i 

diskussionen. Ett öppet system beskrivs villiga att ta emot input från utomstående 

och vara formbara i processen av att ny kunskap och nya perspektiv tas in från 

omvärlden. I motsats ställs det slutna systemet där omvärldens kunskap och insyn 

undanböjs och systemet lever enbart i sin egen föreställningsvärld. Detta kan i det 

långa loppet, menar Öquist (2018), leda till att systemet faller samman då det i sin 

inåtvändhet blivit statiskt och därmed inte klarar av yttre påfrestningar eller 

ifrågasättande (Öquist, 2018). Som en möjlig väg framåt i mötet med slutna 

familjesystem visar vår studies resultat hur samtal med föräldrar kunde behöva ske 

stegvis med stor lyhördhet för var i processen de befann sig för att samtalet skulle 
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upplevas stödjande och individanpassat. Föräldrar behövde även genom samtalet 

förstå att de var en viktig del i barnets vårdteam samt att deras delaktighet, på ett 

eller annat sätt, stärkte vårdprocessen. Detta stärks av Hellström et al., (2017) som 

även belyser vikten av att den närståendes upplevelser och erfarenheter fick stå i 

centrum, även när det var barnets vård som diskuterades. Av detta drar vi slutsatsen 

att även om föräldrars önskan om delaktighet kan variera i grad från person till 

person, och sjuksköterskan bör vara lyhörd för denna individualitet, finns ändå en 

poäng i att uppmuntra föräldrarna till delaktighet. Föräldrars delaktighet i 

vårdprocessen antas vara av största vikt då de utgör den del i teamet som bäst 

känner och förstår barnets behov.  

 

Det slutliga huvudfyndet som kommer att diskuteras handlar om betydelsen av 

relationen mellan förälder och vårdpersonal och hur den påverkar föräldrars 

upplevelse av stöd. I vår studies resultat framkom tydligt hur viktig denna relation 

av stöd mellan vårdpersonal och föräldrar var. Relationens betydelse kan kopplas till 

två av de hörnstenar Socialdepartementet (2001) utformat för palliativ vård. Den ena 

fokuserar på kommunikation och relation och den andra på stöd till närstående, både 

under och efter vårdförloppet. I samma linje beskriver Roscigno (2016) hur 

vårdande relationer är ett möte på individnivå där vårdpersonal bör kunna se och 

bekräfta de resurser som finns hos föräldrar och i familjen. För att möta detta 

relationella behov, anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan förhåller sig till dessa 

hörnstenar för palliativ vård samt att använda relationen som ett verktyg för att 

stötta föräldrarna. 

 

Studiens resultat ger också tyngd till vårdpersonals förmåga att möta föräldrar med 

respekt, genuin omsorg, uppmuntran och ärlighet. I relationer som byggde på dessa 

värden upplevde föräldrarna att de fick mod att öppna sig, även om sådant de inte 

vågade berätta för andra. Tillitsfulla relationer gjorde också att föräldrarna hade 

lättare att ta emot dåliga nyheter. Vårdpersonal som beskrevs kunna bygga nära 

relationer till familjen utan att kompromissa sin professionalitet och förmåga att 

erbjuda adekvat stöd upplevdes som en stor trygghet. På samma sätt beskriver 

Roscigno (2016) att vårdpersonal som inte bara upplevdes göra sitt jobb, utan 



                                                          

29(34) 

 

utstrålade genuin glädje och tillfredsställelse i att få ge stöd och finnas till hands 

ingav tillit hos föräldrar. I dessa relationer kunde föräldrar finna kraft och stöd 

(Roscigno, 2016). Vikten av tillitsfulla relationer styrks även av Salander (2002) 

som belyser patienters stora behov av stöd i form av tillitsfulla relationer, ärlighet 

och närvaro. Benzein et al. (2012) beskriver att sjuksköterskan i relationen med 

familjemedlemmar blir en likvärdig del i det system familjen utgör. Hen blir en 

medskapare av det som sker och kan därmed, genom relationen, påverka systemet. 

Utifrån denna aspekt av systemteorin synliggörs vikten av sjuksköterskans roll i 

relationen ytterligare. Vi menar därför att sjuksköterskans bemötande och den 

relation som växer fram påverkar familjen till stor grad och beroende på hur den 

utvecklas kan relationen resultera i både positiva och negativa konsekvenser för 

familjen.  

 

Som belyst i vår studies resultat kan föräldrar uppleva vårdprocessen som 

utmattande och i behov av ett individuellt anpassat stöd. Detta fynd styrks av 

Kaunonen et al. (2000), där sjuksköterskor rapporterar denna emotionella 

utmattning som uppenbar hos många föräldrar. Sjuksköterskan kan i sitt yrke 

komma att möta och bygga relationer med föräldrar i denna situation av emotionell-, 

och vi föreslår även existentiell-, trötthet. Vi anser det därför viktigt att 

sjuksköterskan beaktar balansgången mellan att bygga en ärlig relation utan att 

motarbeta föräldrarnas behov av att få vara i hopp och känna förtröstan inför en 

oviss framtid. 

11 Slutsatser inklusive klinisk betydelse 

Föräldrars erfarenheter av stöd vid palliativ vård är ett komplext område på grund 

av en stor individualitet. Behoven och upplevelserna är mycket individuella hos alla 

föräldrar, vilket gör att stödet måste anpassas både efter individ, situation och tid. 

En särskild typ av stöd kan vara till stor hjälp för en förälder medan samma stöd kan 

upplevas som betungande och olämpligt för en annan. Denna komplexitet utgör en 

utmaning för sjuksköterskan och ställer krav på en lyhörd öppenhet och följsamhet 

samt mod att vara kvar, även i det svåra. Komplexiteten lyfts ytterligare i det synliga 



                                                          

30(34) 

 

behovet av familjefokuserad omvårdnad som även ställer krav på sjuksköterskan att 

se till behov hos individerna men även de behov som finns hos familjen som helhet.  

 

I linje med resultat från både tidigare forskning och den aktuella studiens resultat 

kan det fastslås att sjuksköterskans erfarenhet och kompetens är av betydelse för 

vårdkvaliteten. Därför bör den kliniska verksamheten erbjuda sjuksköterskan 

möjlighet till att kontinuerligt arbeta med denna typ av vård så att de, utöver 

evidensbaserad kunskap, kan utveckla erfarenhetsbaserad kompetens att vårda 

utifrån. Den kliniska verksamheten bör även skapa utrymme för arbetslaget att 

samtala och reflektera kring upplevelser och etiska dilemman som uppstår i 

vårdandet så att arbetslaget kan agera stöd för varandra.  

 

Studien ger en djupare förståelse för föräldrars erfarenheter av stöd men även deras 

behov och önskemål kring fenomenet. Studien bidrar även till att visa de dilemman 

och den komplexitet ämnet frambringar, hos både familjer och sjuksköterskan. Den 

kunskap studiens resultat ger kan användas i mötet med föräldrar vars barn får 

palliativ vård. Kunskapen bör även kunna vara överförbar till mötet med föräldrar 

till barn som på annat sätt är svårt eller kroniskt sjuka men som inte befinner sig i ett 

palliativt skede. Detta då föräldrars behov av stöd i barnets sjukdomsprocess antas 

uppstå redan vid diagnostisering. 

12 Förslag till vidare forskning 

Utifrån studiens resultat, där det framkom att relationer inom familjen påverkas på 

olika sätt när en familjemedlem blir sjuk, anser vi att vidare forskning kring stöd för 

dessa relationer är av största vikt. Genom att studera hur familjens relationer 

förändras och vad familjemedlemmar själva anser sig behöva för att kunna möta 

förändringarna, kan ytterligare kunskap kring ett gott bemötande av dessa familjer 

skapas. Denna kunskap skulle då hjälpa sjuksköterskan att ge familjen verktyg till 

att se sig själva som resursstarka och bygga hållbara familjerelationer.   
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S7 “Adolescent” 

[Mesh] OR 

“Child”[Mesh] 

OR “Child, 

preschool” 

[Mesh]  

OR“Infant” 

[Mesh] 

 3,455 434      

S8 son* OR 

daughter* 

OR child* 

(fritextord) 

 2,719 830      

S9 S1 OR S2  683 245      

S10 S3 OR S4  106 165      

S11 S5 OR S6  9,647 333      

S12 S7 OR S8  4,070 593      

S13 S9 AND S10 

AND S11 AND 

S12 

English 

Publicerad 

2014-2019 

Nursing 

journals 

94 94 18 4 1 11 
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Bilaga 4, Artikelmatris 

 

Artikelnummer 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 
Syfte Metod Resultat Kvalitet 

#1 

Hendricks- 

Ferguson, 

VL., & 

Haase, JE. 

 

2019 

 

USA 

 

Cancer Nursing: 

 

Parent 

Perspectives of 

Receiving Early 

Information 

About Palliative 

and End-of-Life 

Care Options 

From Their 

Child's Pediatric 

Providers. 

Att beskriva 

föräldrars 

perspektiv på att få 

information utefter  

kommunikations-

verktyget 

“Communication 

Plan: Early through 

End of Life 

Intervention” 

(COMPLETE) i ett 

tidigt stadie. 

Kvalitativ deskriptiv 

design där tio 

föräldrar deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer efter de 

deltagit i samtal 

utifrån guiden 

COMPLETE. 

COMPLETE upplevdes vara till stor hjälp då samtalsguiden 

möjliggjorde egentid för föräldrarna med vårdpersonal. I 

samtalet fanns utrymme att både få information, ställa frågor 

samt prata om egna mål och värderingar. COMPLETE 

möjliggjorde reflektion och ökade förståelse för den 

information som förmedlades och föräldrarna kände sig bättre 

förberedda att fatta beslut angående barnets vård. Föräldrarna 

belyste hur egentiden fördjupade upplevelsen av en stark 

relation till vårdpersonal och hur detta byggde tillit och 

trygghet. Trots sin känsliga och svåra natur kunde samtalen 

bidra till att skifta fokus och fostra ett realistiskt hopp, något 

föräldrarna värderade högt.   

Grad I  

85% 

#2 

Verberne, L., 

Kars, M., 

Schouten-van 

Meeteren, A.,  

van den Bergh, 

E.,Bosman, D., 

European Journal 

of Pediatrics: 

 

Parental 

experiences and 

coping strategies 

when caring for a 

Att undersöka 

föräldrars 

upplevelser och 

hanteringsstrategier 

när deras barn får 

palliativ vård. 

Kvalitativ tolkande 

design med en 

induktiv, tematisk 

analysprocess.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Föräldrar uttryckte att de inte alltid upplevde det stöd som 

erbjöds anpassat efter deras situation och behov. Däremot var 

möjligheten för familjen att i både enskilda och gemensamma 

samtal med personal öppna sig, dela med sig av sin berättelse 

något som upplevdes värdefullt. Erfarenheter av att inte få 

tillräckligt med information eller att vårdalternativen var för 

få fick föräldrar att känna sig ensamma och övergivna då de 

Grad I  

92% 
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Colenbrander, 

D., & van 

Delden, J. 

 

2019 

 

Nederländerna 

child receiving 

paediatric 

palliative care: a 

qualitative study. 

genomfördes med 42 

föräldrar.  
upplevde att vården inte kunde anpassas efter deras behov. 

Föräldrar uppgav olika nivåer av önskan om konkret 

information om barnets prognos, då vissa ansåg att det 

underlättade planering i vardagen, medan andra upplevde att 

konkret information försvårade för familjen att leva i nuet. 

#3 

Castor, C., 

Landgren, K., 

Hansson, H., 

& Kristensson- 

Hallström, I. 

 

2018 

 

Sverige 

Health & Social 

Care in the 

Community: 

 

A possibility for 

strengthening 

family life and 

health: Family 

members’ lived 

experience when 

a sick child 

receives home 

care in Sweden. 

Att belysa 

familjemedlemmars 
erfarenheter när  
ett sjukt barn får 

hemsjukvård från 

kommunal 
primärvård. 

 

Kvalitativ 

induktiv, deskriptiv 

design där tolv 

familjer varav fyra 

sjuka barn, tio syskon 

och 23 föräldrar 

intervjuades. 

Intervjuer 

genomfördes vid 

upprepade tillfällen. 

Föräldrarna upplevde att hemsjukvård var en värdefull hjälp i 

den palliativa processen då den bland annat hjälpte familjen 

till en mer normaliserad vardag där sociala relationer och 

fritidsaktiviteter kunde upprätthållas. Hemsjukvård ansågs 

också viktig i att möjliggöra för familjen att tillbringa mer tid 

tillsammans och gav utrymme för att alla i familjen kunde ta 

del av stöd från vårdpersonal vilket ansågs stärka de inbördes 

relationerna. Dock gavs även uttryck för vikten av att bygga 

tillitsfulla relationer med vårdpersonalen för att hemsjukvård 

skulle upplevas som ett stöd. Om tillitsfulla relationer inte 

upprättades upplevde föräldrar istället en ökad känsla av 

ansvar och otrygghet i att låta sitt barn få vård i hemmet.  

Grad I  

81%  

#4 

Rodriguez, A., 

& King, N. 

 

2014 

 

England 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing: 

 

Sharing the care: 

the key-working 

Att undersöka 

vårdares 

upplevelser av 

vårdandet och 

vårdplanering av ett 

barn med en 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologi där 
datainsamling skedde 

i två fokusgrupper 

med 21 personer, 

ytterligare samlades 

Föräldrarna gav uttryck för att ha haft förväntningar på att få 

all den hjälp och stöd de behövde i den palliativa processen. I 

vissa fall upplevde de sig istället lämnade utan tillräckligt 

stöd. Den tunga vårdbörda situationen innebar tog all energi 

från föräldrarna och det fanns därför inte ork till att organisera 

vården, därför sågs hjälp med samordning som ett stort stöd. 

Dock uppskattades inte att bli tilldelad en kontakt-

Grad II 

71% 
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experiences of 

professionals and 

the parents of 

life-limited 

children. 

livshotande 

sjukdom. 
data genom 

individuella, 

semistrukturerade 

intervjuer med 20 

föräldrar.  

Fokusgrupperna 

bestod främst av 

sjuksköterskor och 

läkare. 

sjuksköterska som inte tidigare vårdat barnet och föräldrarna 

fortsatte i dessa situationer att vända sig till sjuksköterskor de 

redan byggt en relation med för att få stöd. Kompetenta 

sjuksköterskor som kunde erbjuda individanpassat stöd även 

vid oförutsedda behov upplevdes positivt och lugnande av 

föräldrarna.  

#5 

Gurková, E., 

Andraščíková, 

I., & Čáp, J. 

 

2015 

 

Slovakien 

Central European 

Journal of 

Nursing & 

Midwifery:  

 

PARENTS' 

EXPERIENCE 

WITH A DYING 

CHILD WITH 

CANCER IN 

PALLIATIVE 

CARE. 

Att belysa 

föräldrars  

erfarenheter av 

otillräcklig 

behandling och 

dödsfallet av deras 

cancersjuka barn.  

Deskriptiv kvalitativ 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

fem föräldrar. 

Föräldrarna i studien beskrev god kommunikation med 

vårdpersonal som en stor källa till stöd i den palliativa 

processen. De belyste hur vårdpersonalens ärlighet i 

förmedlandet av dåliga nyheter sågs som värdefullt om den 

kunde förmedlas på ett tryggt och jordnära sätt som inte 

spelade på föräldrarnas fantasier. Dock underströk föräldrarna 

att de ofta hade svårt att få tag i information eller få tid för de 

samtal de önskade med vårdpersonalen vilket de beskrev som 

ett ständigt jagande efter information. Föräldrarna uttryckte 

även ett stort behov av att få dela det lidande situationen 

innebar med vårdpersonal men upplevde att det sällan fanns 

tid eller engagemang hos personal att erbjuda den typen av 

stöd.  

Grad I  

83% 

#6 

Tenniglo, L., 

Loeffen, E., 

Kremer, L.,  

Supportive care 

in cancer: 

 

Patients' and 

parents' views 

Att undersöka vilka 

typer av stödjande 

vård patienter och 

föräldrar anser är 

viktigast och vilken 

Kvalitativ studie 

bestående av tre 

fokusgrupper. Två 

fokusgrupper bestod 

av totalt 18 föräldrar 

Det fanns ett stort informationsbehov hos föräldrarna redan 

tidigt i vårdprocessen men de uttryckte att de inte hade den 

energi eller tid som krävdes för att själva söka efter den. Att få 

information om diagnos och behandling, anpassad till var i 

processen de befann sig lyftes av föräldrarna som ett stort 

Grad I  

81% 

https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=cd85bdcf-e3f3-4061-9ccc-c3b64662054f%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=cd85bdcf-e3f3-4061-9ccc-c3b64662054f%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=cd85bdcf-e3f3-4061-9ccc-c3b64662054f%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=cd85bdcf-e3f3-4061-9ccc-c3b64662054f%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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Font-

Gonzalez, A., 

Mulder, R., 

Postma, A., … 

& Tissing, W. 

J. E.  

 

2017 

 

Nederländerna 

regarding 

supportive care in 

childhood cancer. 

roll de föredrar i 

beslutsprocessen.  
som intervjuades. 

Den tredje 

fokusgruppen bestod 

av 11 barn som 

svarade på frågor i ett 

anonymt forum på 

internet. 

stöd. Hjälp att motivera sitt barn genom behandling och till 

goda val i vardagen samt möjlighet att dela erfarenheter och 

råd med andra föräldrar i liknande situationer var också stöd 

som framhölls vara betydelsefullt. 

#7 

Verberne, L., 

Schouten-van 

Meeteren, A., 

Bosman, D., 

Colenbrander, 

D., Jagt, C., 

Grootenhuis, 

M., … & Kars, 

M.  

 

2017 

 

Nederländerna 

Palliative 

Medicine: 

 

Parental 

experiences with 

a paediatric 

palliative care 

team: A 

qualitative study.  

Att få insikt i hur 

föräldrar upplevde 

att få hjälp och 

stöttning av ett 

nyinsatt palliativt 

vårdteam för barn.  

En tolkande 

kvalitativ 

intervjustudie 

genomfördes. 42 

föräldrar intervjuades 

i totalt 47 intervjuer.  

Föräldrarna var genomgående mycket positiva till att få hjälp 

av det palliativa vårdteamet. De upplevde stort stöd i 

vetskapen om att det fanns lättillgänglig hjälp att få. 

Föräldrarna kände stor trygghet i att det palliativa teamet 

kunde hjälpa föräldrarna att snabbt få tag i rätt person utan att 

behöva jaga kontakten själva, vilket upplevdes frigöra tid och 

spara energi. Stor tillit och trygghet upplevdes när någon som 

kände till vårdkedjans olika delar kunde fungera som en bro 

mellan familjens liv i hemmet och på sjukhuset. Vårdpersonal 

med förmåga att knyta starka band till familjen utan att tappa 

professionalism eller förmågan att erbjuda föräldrarna nya 

perspektiv uppskattades. Det palliativa teamets tillgänglighet 

för familjerna genom hela vårdprocessen, även efter barnets 

död, gjorde att föräldrarna kände sig trygga att öppna sig och 

släppa in vårdpersonalen på ett sätt de uppgav var till stort 

stöd.  

Grad I 

95% 
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#8 

Bužgová, R., 

& Páleníková, 

A. 

 

 

2015 

 

Tjeckien 

Central European 

Journal of 

Nursing & 

Midwifery: 

 

 

LIVED 

EXPERIENCE 

OF PARENTS 

OF CHILDREN 

WITH LIFE-

LIMITING AND 

LIFE- 

THREATENING 

DISEASE. 

Att identifiera och 

beskriva problem 

och erfarenheter 

hos 

familjemedlemmar 

som vårdar barn 

med livshotande 

sjukdom, från 

diagnos till 

eventuellt dödsfall.  

En kvalitativ studie 

med utgångspunkt i 

grounded theory 

genomfördes. Åtta 

familjemedlemmar, 

sex föräldrar, ett 

syskon och en äldre 

släkting, intervjuades 

med hjälp av 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Det upplevdes frustrerande att själva behöva söka efter 

nödvändig information och den information som erbjöds 

föräldrarna kunde upplevas svårförståelig i och med ovana av 

det medicinska språket.  

Upprepade gånger befann sig familjerna i kris utan tillgång till 

ett fungerande stödsystem att vända sig till, där det palliativa 

teamet av många uttrycktes vara ett oersättligt stöd i 

situationen. Att uttrycka sitt behov av hjälp och få 

psykosocialt stöd, särskilt i form av råd, framförda på ett 

öppet och empatiskt vis möjliggjorde återhämtning hos 

föräldrarna.  

Grad II 

77% 

#9  

Snaman, J.,  

Torres, C.,  

Duffy, B.,  

Levine, D., 

Gibson, D., & 

Baker, J.   

 

2016 

 

USA 

Journal of 

Palliative 

Medicine: 

 

Parental 

Perspectives of 

Communication 

at the End of Life 

at a Pediatric 

Oncology 

Institution. 

Att utforska 

kommunikationen 

mellan 

vårdpersonal, 

patienter och 

familjemedlemmar 

under tiden då 

patientens 

hälsotillstånd 

försämrats, nära 

förestående 

dödsfallet.  

Tolv föräldrar som 

förlorat ett barn, 

genomsnittligen 

under de senaste fem 

åren, deltog i en 

fokusgrupp. 

Fokusgruppens 

diskussion utgick 

från två övergripande 

frågor och en 

semantisk 

innehållsanalys 

gjordes utifrån 

Föräldrarna belyste att personal som kunde förmedla 

information på ett sätt som upplevdes respektfullt, empatiskt 

och ärligt var ett stort stöd. Dåliga nyheter som direkt följdes 

upp med en plan för nästa steg i vården upplevdes lättare att 

hantera och ingav trygghet med vårdpersonalens kompetens. 

Både aktiva och passiva handlingar av kommunikation 

nämndes som stödjande, där föräldrar värderade både 

exempelvis vårdpersonalens “varande” i situationen och ett 

aktivt lyssnande. Till kommunikation som inte upplevts som 

ett stöd hörde erfarenheter av att vårdpersonal var svåra att få 

tag i och att inte bli tagen på allvar i sin oro. Det framkom 

även att föräldrarnas stress kunde öka om vårdpersonal 

förmedlade för mycket information på en gång eller om 

Grad II 

79% 
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bandinspelning av 

samtalet.  
informationen inte upplevdes relevant för den aktuella 

situationen.  
#10  

Lotz, J.D.,  

Daxer, M.,  

Jox, R.J.,  

Borasio, G.D., 

& Führer, M. 

 

2017 

 

Tyskland 

Palliative 

Medicine:  

 

"Hope for the 

best, prepare for 

the worst": A 

qualitative 

interview study 

on parents' needs 

and fears in 

pediatric advance 

care planning. 

Att utforska 

föräldrars 

inställning och 

behov till planering 

av den palliativa 

vården av ett barn.  

En kvalitativ 

intervjustudie 

genomfördes där elva 

föräldrar, som alla 

förlorat ett barn till 

allvarlig sjukdom, 

intervjuades med 

hjälp av 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Vissa föräldrar upplevde stöd i tidig vårdplanering då det 

stärkte dem i deras föräldraroll samt hjälpte dem i den mentala 

förberedelsen inför framtida scenarion. Andra föräldrar 

uttryckte en motvilja till tidig vårdplanering då tankar om 

framtiden och en rädsla av att binda sig till besluten 

resulterande i att momentet upplevdes betungande. Många 

föräldrar belyste vikten av att ha möjligheten till att kunna 

ångra de beslut de fattat och ville bli uppmuntrade av 

vårdpersonal att reflektera och omvärdera redan fattade beslut. 

Under vårdplaneringen förespråkade föräldrar ett individuellt 

anpassat stöd som tog hänsyn till deras unika situation och 

behov samt att kommunikationen ska vara respektfull och 

följsam. 

Grad I 

96% 

# 11 

Mooney-

Doyle, K., dos 

Santos, M. R., 

Szylit, R., & 

Deatrick, J. A.  

 

2017 

 

USA  

Journal of 

Pediatric Nursing: 

 

Parental 

expectations of 

support from 

healthcare 

providers during 

pediatric life-

threatening 

illness: A 

secondary, 

Att förklara 

föräldrars 

förväntningar på att 

få stöd från 

vårdpersonal 

gällande sin 

föräldraroll under 

tiden för ett barns 

livshotande 

sjukdom.  

En kvalitativ, 

tolkande 

intervjustudie gjordes 

där 31 föräldrar 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. En 

tematisk analys 

gjordes sedan av 

insamlad data. 

Föräldrar framförde att de var i behov av åtgärder som 

stöttade dem i de krav situationen och vardagen ställde på 

deras föräldraskap. Föräldrar önskade stöttning med 

utgångspunkt i familjens inneboende resurser som kunde 

hjälpa dem hantera situationens komplexitet och hjälpa dem 

att bibehålla familjerelationer. 

Det ansågs vara stöttande när vårdpersonalen gav validering 

och respons på föräldrarnas känslor kring situationen då det 

upplevdes lätta den emotionella bördan och ge dem verktyg 

för att hantera sin oro. 

Grad I  

94% 

https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cd85bdcf-e3f3-4061-9ccc-c3b64662054f%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=7&sid=cd85bdcf-e3f3-4061-9ccc-c3b64662054f%40sdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
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qualitative 

analysis. 
När vårdpersonal istället hade orealistiska förväntningar och 

mål för föräldrarna och inte såg deras individuella  behov 

kände de sig övergivna, överväldigade och ensamma. 
#12 

Eskola, K., 

Bergstraesser, 

E., 

Zimmermann, 

K., & 

Cignacco, E. 

 

2017 

 

Schweiz 

Journal of 

Advanced 

Nursing: 

 

Maintaining 

family life 

balance while 

facing a child's 

imminent death—

A mixed methods 

study. 

Att förstå föräldrars 

upplevelser och 

behov under tiden 

för ett barns 

palliativa vård i 

hemmet, för att på 

så sätt identifiera 

systemfaktorer som 

får betydelse för 

dess utförande.  

En mixad metod 

användes, där den 

kvalitativa delen var 

dominant. 

Kvantitativ data 

samlades in från 

journaler och ett 

frågeformulär medan 

den kvalitativa delen 

innefattade 

semistrukturerade 

intervjuer med tio 

föräldrar.  

Föräldrar upplevde att de i den palliativa processen framförallt 

hade stöd av vänner och familj. Uttryck gavs för att behöva 

hjälp med vardagliga sysslor i hemmet för att kunna använda 

sin energi till att vara med sitt sjuka barn och den övriga 

familjen. Stor vikt lades också på att stöd från vården behöver 

fortsätta på ett fungerande och kontinuerligt sätt även efter 

barnets bortgång. Om vårdkontakten bröts efter barnets död 

uppgav föräldrar att de kände sig övergivna av personalen och 

att detta brott i kontakten adderade ytterligare smärta till deras 

sorgeprocess. 

Grad I 

88% 
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