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ABSTRACT 

 

The care of a dying child is a difficult experience for everyone involved. The aim of the 

study was to examine guidelines and procedures of pediatric palliative care. 

Interviews with eight pediatric nurses from six university hospitals were performed. 

The interviews were content analyzed and four main categories with related 

subcategories were identified: guidelines, the child, the family and health 

professionals. The findings show lack of guidelines in palliative care for children and 

palliative care needs to be adapted according to each family's individual needs. The 

pediatric palliative care is a teamwork that requires competence and knowledge. 

 

 

Keywords: Palliative care, end-of-life, children, family, pediatric nursing, 

guidelines, routines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SAMMANFATTNING 

 

Vården av ett döende barn är en svår upplevelse för alla inblandade. Syftet med 

studien var att undersöka riktlinjer och rutiner för palliativ vård av barn. Intervjuer 

med åtta barnsjuksköterskor från sex olika universitetssjukhus genomfördes. 

Intervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och fyra huvudkategorier 

med tillhörande subkategorier identifierades; riktlinjer, barnet, familjen och 

vårdpersonalen. Resultatet visade att det saknas riktlinjer för palliativ vård av barn. 

Palliativ vård av barn behöver anpassas utifrån varje familjs individuella behov. 

Vården av barn i livets slutskede är ett teamarbete som kräver kompetens och 

kunskap. 

 

 

Nyckelord: Palliativ vård, livets slutskede, barn, familj, pediatrisk omvårdnad, 

riktlinjer, rutiner 
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INTRODUKTION 

 

Bakgrund 

Antalet avlidna har i det närmaste varit konstant de senaste åren. År 2010 avled cirka 

90 000 personer i Sverige och av dessa utgörs mindre än en procent av barn och 

ungdomar under 18 år. År 2010 motsvarade det cirka 560 barn och ungdomar. 

Omkring hälften av barnen har dött under sitt första levnadsår (Socialstyrelsen, 

2012). De vanligaste orsakerna till att spädbarn dör är komplikationer i samband 

med förlossning och dödlighet på grund av svåra medfödda skador. Efter 

spädbarnsåret är de vanligaste dödsorsakerna olyckor och cancer (Socialstyrelsen, 

2013). Enligt Folkhälsorapporten (2009) orsakas omkring 20 procent av dödsfallen, i 

åldern 1-15 år, av cancer och 10 procent av missbildningar (Socialstyrelsen, 2009). I 

konventionen om barnets rättigheter (2006) definieras att ett barn är varje människa 

under 18 år, om inte barnet blivit myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2012) redogör för att 20,2 procent av Sveriges 

befolkning utgörs av barn i åldern 0-17 år.  

 

Av det totala antalet personer som avled år 2010 bedöms omkring 80 procent ha varit 

i behov av palliativ vård. År 2002 beskriver World Health Organization (WHO) att 

palliativ vård syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid 

livshotande sjukdom. Den palliativa vården kan underlättas genom tidig upptäckt, 

noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

existentiella problem (Socialstyrelsen, 2012). Vidare definierar WHO (1998) palliativ 

vård för barn som omvårdnad av ett barns kropp och själ samt att ge stöd åt barnets 

familj. Vården börjar när sjukdomen är diagnostiserad och fortsätter oavsett om 

barnet får behandling mot sin sjukdom eller inte. Vidare bör vårdpersonalen 

utvärdera och lindra barnets psykiska och fysiska smärta samt sociala konsekvenser. 

Familjen bör inkluderas i vården med syftet att få en så effektiv vård som möjligt, 

även då resurserna är begränsade. Palliativ vård kan ske både på sjukhus och i 

barnets hem. Barnen ska ges möjlighet att under omständigheterna leva ett så 

normalt liv som möjligt. Även svårt sjuka barn kan ha glädje av lek, gå i skolan, träffa 

vänner och göra andra aktiviteter som bevarar en form av normalitet (WHO, 1998). 
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Poles och Bousso (2011) beskriver att en värdig död för barn innebär bibehållande av 

barnets autonomi, avsaknad av livsförlängande insatser, frånvaro av smärta och 

fysiskt obehag samt att de grundläggande principerna för palliativ vård efterföljs. För 

att uppnå en god vårdkvalitet var det viktigt att identifiera de barn som inte gick att 

bota, acceptans av obotliga tillstånd, god kommunikation, kompetens och 

självförtroende att uppnå integration av familjen. Hallström och Lindberg (2009) 

menar att vården av ett döende barn är en svår upplevelse för alla inblandade. 

Vården av ett barn i livets slutskede är en arbetsuppgift som kräver medkänsla, 

kunskap och förståelse hos vårdpersonalen. För att kunna ge professionellt stöd bör 

personalen vara medveten om och acceptera sina egna känslor och rädslor inför 

döden.  

 

Föräldrar upplever en traumatisk och livsförändrande situation vid den palliativa 

vården av sitt barn. För föräldrarna är det viktigt att bevara normalitet i familjen 

samt att ha en uppgift i den rådande situationen (Price, Jordan, Prior & Parkes, 

2011). Föräldrarnas engagemang verkar inte vara bundet till barnets diagnos eller hur 

länge barnet varit sjukt. Snarare har engagemanget med föräldrarnas sinnestillstånd 

att göra (Kearney & Byrne, 2011). Price, et al. (2011) menar att för att upprätthålla 

ordning och personlig kontroll ansågs relevant information och emotionellt stöd 

viktigt. Tomlinson, Bartels, Hendershot, Maloney, Ethier och Sung (2011) beskriver 

att föräldrarna uppgav att de ville visa sig hoppfulla inför barnet. Ur föräldrarnas 

perspektiv var hopp, en ökad överlevnadstid och barnets livskvalitet viktigast i 

avgörandet mellan kurativ eller palliativ vård. Vidare menar Davies, Contro, Larson 

och Widger (2010) att föräldrar kan känna oro om flera läkare är inblandade i vården 

av ett barn i livets slutskede eftersom de kan få många olika budskap angående 

vården av barnet. 

 

Vårdpersonal möter människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder. I 

regeringsformen (SFS, 1974:152) fastställs i 2 § att den offentliga makten ska utövas 

med respekt för alla människors lika värde. Diskriminering av människor på grund av 

kön, ålder, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, ska motverkas. I FN:s konvention om barnets rättigheter (2006) beskrivs 

dessutom att ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till 

sitt språk, sin kultur och religion. Hexem, Mollen, Carroll, Dexter och Feudtner 
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(2011) beskriver att föräldrar som tillhör en religiös grupp kan känna stöd i sin svåra 

stund från andra medlemmar och Gud, vilket hjälper dem igenom vårdtiden. 

Föräldrarna uppgav att de tar Gud till hjälp att hantera sin vrede. Även om de kände 

ilska mot Gud menade föräldrarna att ilskan inte var oförenlig med deras tro. Enligt 

Rosenbaum, Smith och Zollfrank (2011) är det viktigt att öka vårdpersonalens 

medvetenhet om andlig och existentiell smärta samt att tillhandahålla strategier för 

att hantera detta. 

 

Det är av värde för personalen om det medicinska teamet runt barnet först diskuterar 

om livsuppehållande behandling ska avslutas eller inte innan samtal med föräldrarna 

sker. Detta hjälper personalen känslomässigt att dela sina åsikter med kollegor (De 

Vos, van der Heide, Maurice-Stam, Brouwer, Plötz och Schouten-van Meeteren, et al. 

2011). Klassen, Gulati och Dix (2012) menar att vårdpersonal som arbetar med svårt 

sjuka barn, finner det svårt att återge dåliga nyheter till föräldrar, speciellt om de har 

att göra med familjer som har avvikande åsikter om behandlingar och palliativ vård. 

Davies, et al. (2010) och Williams, Cairnie, Fines, Patey, Schwarzer, Aylward, et al. 

(2009) beskriver att vårdgivarna identifierade brist på utbildning och erfarenhet om 

vård i livets slutskede samt svårigheter att tala om döden som hinder för att ge 

kvalificerad pediatrisk palliativ vård. Detta överensstämmer även med Moura, Costa, 

Rodrigues, Almeida, Maia och Guimarães (2011) som redogör för att den palliativa 

vården för barn behöver utvecklas, riktlinjer bör utarbetas och vårdpersonalen har 

behov av regelbunden utbildning.  

 

Problemformulering 

För ett barn som drabbas av ett obotligt tillstånd eller sjukdom vänds tillvaron upp 

och ner. Även föräldrar, familj, anhöriga och sjukvårdspersonal blir involverade. 

Frågor angående liv och död blir ett faktum och barnets rättigheter ställs på sin spets. 

Författarna vill därför undersöka förekomsten av riktlinjer och vilka rutiner som 

behandlar den palliativa vården för barn inom barnsjukvården. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av riktlinjer och vilka rutiner 

som finns inom den palliativa vården för barn och därefter planerar författarna att 

skapa en ny lokal riktlinje avseende detta för barnkliniken, Gävle sjukhus. 



 4 

METOD 

 

Design 

En empirisk kvalitativ studie med en deskriptiv design genomfördes. En kvalitativ 

ansats syftar till att beskriva, förstå, förklara samt tolka individuella subjektiva 

upplevelser och erfarenheter av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 

Beck, 2008).  

 

Urval 

Inklusionskriterier för de sjukhus som skulle ingå i studien var att det skulle vara 

universitetssjukhus och att en barnonkologisk avdelning fanns. Enligt Björk (2012) 

finns det sex olika barnonkologiska centrum i Sverige. Sex av landets sju 

universitetssjukhus inkluderades därmed i föreliggande studie. Örebro 

universitetssjukhus som inte har en barnonkologisk avdelning exkluderades. 

Verksamhetscheferna på respektive arbetsplats kontaktades via e-post angående 

tillstånd för att genomföra intervjuer inom området palliativ vård av barn (bilaga 1). 

Efter godkännande från samtliga verksamhetschefer tillfrågades respektive 

enhetschef om tillstånd. Efter upprepade förfrågningar fick författarna tillstånd från 

fyra av de sex barnonkologiska avdelningarna att genomföra studien. De två 

resterande barncanceravdelningarna valde att inte deltaga på grund av hög 

arbetsbelastning hos personalen. Författarna hänvisades istället vidare till en 

neonatalavdelning samt ett hemsjukvårdsteam, som båda tackade ja att deltaga i 

studien. Enhetscheferna på respektive arbetsplats förfrågades om en till två lämpliga 

intervjupersoner till studien, varpå det föll sig naturligt att enhetscheferna skötte 

urvalsprocessen då de hade kännedom om personalen. Författarna använde sig av ett 

strategiskt urval, vilket innebär att personer som besitter kunskaper inom berört 

område avsiktligt väljs ut (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008).  

 

Intervjupersonerna kontaktades via e-post och informerades angående studien 

(bilaga 2) och därefter bestämde barnsjuksköterskorna passande tidpunkt för när 

telefonintervjun skulle äga rum.  
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Datainsamlingsmetod 

Författarna använde sig av semistrukturerade telefonintervjuer. Genom 

semistrukturerade intervjuer söks beskrivningar av intervjupersonens levda värld via 

tolkningar av innebörden hos det beskrivna fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vidare hade författarna för avsikt att inhämta riktliner angående området palliativ 

vård av barn, från respektive vårdinstitution. Intervjuerna med barnsjuksköterskorna 

var ämnade att vara ett komplement till riktlinjerna för att förstärka resultatet. I 

samband med intervjuerna användes en intervjumall med tillhörande intervjuguide 

samt intervjufrågor (bilaga 3). Den första intervjun som genomfördes var en så kallad 

pilotintervju, med syftet att undersöka om intervjufrågorna var lämpliga och 

genererade svar som besvarade syftet med studien. Olsson och Sörensen (2007) 

menar att en förberedande undersökning kallas pilotstudie och innebär att 

undersökningsinstrumentet, till exempel ett frågeformulär, prövas inför 

forskningsprocessen. 

 

Författarna ansåg att frågemallen fungerade väl och den justerades därmed inte efter 

pilotintervjun. Pilotintervjun inkluderades i studien. Telefonintervjuerna 

genomfördes i någon av författarnas hem och utfördes utan yttre störningsmoment. 

Intervjupersonerna i sin tur valde själva sina platser för telefonintervjun, vilket 

resulterade i att några av dem genomförde den i hemmet medan andra valde att 

utföra intervjun på en ostörd plats på arbetet. Författarna utförde fyra intervjuer 

vardera men båda två deltog vid samtliga intervjuer. Den som inte intervjuade hade 

möjlighet till ett aktivt lyssnande och ställde kompletterande frågor vid behov. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att konsten till att ställa andrafrågor förutsätter 

aktivt lyssnande samt att intervjuaren visar en stor öppenhet för det som 

framkommer i intervjun.  

 

Samtliga intervjuer spelades in via författarnas mobiltelefoner och 

inspelningstekniken kontrollerades noggrant inför varje intervjustart. Intervjuerna 

pågick mellan 15 till 34 minuter. 

 

Dataanalys 

Som ett första steg i dataanalysen transkriberades intervjuerna ordagrant. Validitet 

uppnåddes genom en noggrant utförd transkribering som reflekterade helheten av 
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intervjun (Polit & Beck, 2008). Fyra intervjuer vardera transkriberades och därefter 

dubbelkontrollerades intervjun gällande ljud och textinnehåll av den författaren som 

inte utfört transkriberingen. Det nedskrivna materialet korrigerades om något 

saknades eller om det inte överensstämde med ljudinspelningen.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) genomfördes sedermera en kvalitativ 

innehållsanalys. Intervjuerna studerades grundligt och helheten bearbetades inför 

den kommande kondenseringen. Samtliga meningsbärande enheter som svarade mot 

syftet inkluderades till innehållsanalysen (tabell 1). Vidare kondenserades 

meningsenheterna, vilket enligt Polit och Beck (2008) innebär en process där 

meningarna förkortas utan att innebörden förvrängs eller att väsentligt innehåll går 

förlorat. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det kan vara svårt att välja ut 

meningsbärande enheter. Är enheterna för stora riskerar materialet att innehålla mer 

än en företeelse, och om för små enheter väljs ut finns risk för fragmentering. I båda 

fallen kan viktig information gå förlorad. 

 

Efter att meningsenheterna kondenserats påbörjades arbetet med att namnge en kod 

till varje kondenserad mening. Kodordet sammanfattar den kondenserade meningen 

och speglar det substantiella i intervjuerna. Koderna med likartad betydelse eller 

tillhörighet fördes samman, jämfördes och subkategorier skapades. Subkategorierna 

återger textmaterialets absoluta innehåll och ur dessa växer ett mönster fram som i 

sin tur bildar olika huvudkategorier (bilaga 4). Kategoriindelningen anses vara ett 

kritiskt moment och förmodligen det svåraste i en innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). I föreliggande studie upptäcktes redan på intervjustadiet ett tydligt 

mönster gällande kategoriindelning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

kategorier kan vara utvecklade på förhand eller växa fram under analysens gång. 

Författarna till föreliggande studie genomförde analysarbetet tillsammans. 

 

Samtliga kategorier redovisas i studiens resultatdel i form av figurer för att tydliggöra 

resultatet av innehållsanalysen. I studiens resultat återges dessutom citat från 

barnsjuksköterskorna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) förstärks 

resultatdelens trovärdighet om citat inkluderas. 
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Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, kodord, 

subkategorier och kategorier från innehållsanalysen enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Tabellen är inte så linjär som tabellen antyder då flera olika meningsenheter 

utgör underlag för en subkategori och flera subkategorier utgör underlag för en 

kategori.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

… att barnet ska få 

det så skönt som 

möjligt, så bekvämt 

som möjligt kanske 

är ett bättre ord 

Bekvämlighet för 

barnet 

Bekvämlighet Barnets behov Barnet 

… oftast så pratar vi 

ju med föräldrarna 

men sen vill de ju 

även oftast att man 

ska prata med 

morföräldrar och 

farföräldrar och 

syskon 

Samtal med 

föräldrar och andra 

närstående 

Samtal Familjens behov Familjen 

… att man försöker 

att ha kontinuitet 

på personalen om 

det liksom går, så 

att man kan följa 

familjen så att dom 

inte behöver liksom 

träffa för mycket 

personal 

Sträva efter 

kontinuitet hos 

personalen som 

vårdar barnet 

Kontinuitet Teamarbete Vårdpersonalen 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid intervjuforskning uppträder inte sällan etiska dilemman och därför bör 

potentiella etiska frågor beaktas redan i början av intervjuundersökningen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Klinikcheferna på respektive arbetsplats gav sitt tillstånd till 

författarna att vidare kontakta enhetscheferna, som i sin tur fick ta ställning till 

personalens medverkan. Enhetscheferna gavs möjligheten att själva välja ut lämpliga 

kandidater till att deltaga i intervjun. De intervjupersoner som valde att medverka i 

studien fick ett informationsbrev angående studien via e-post (bilaga 2). 

Informationsbrevet innehöll information om studien samt etiska principer vid 

medicinsk forskning som omfattar människor, som Helsingforsdeklarationen (2008) 
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hänvisar till. Det som framkommer i intervjun behandlas konfidentiellt och den 

medverkandes identitet kommer inte att presenteras. Vidare framgick det att 

intervjun är helt frivillig och att intervjupersonen när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan att uppge anledning. Deltagarna fick själva välja tidpunkt för när 

telefonintervjun skulle genomföras. I samband med intervjustart tillfrågades 

deltagarna om de läst informationsbrevet. Dessutom tilldelades intervjupersonerna 

en kortfattad muntlig redogörelse av informationsbrevets essens för att säkerställa att 

informationen erhållits. Intervjuerna spelades in via mobiltelefoner och 

transkriberades ordagrant omedelbart efter respektive intervjus slut. Därefter 

raderades ljudinspelningen och det transkriberade materialet förvarades på säker 

plats.  

 

En kvalitativ studie kan medföra konsekvenser för en intervjuperson, vilket innebär 

att forskaren måste göra en bedömning över potentiella risker och vinster med 

studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I föreliggande studie är författarna medvetna 

om att deltagarnas upplevelser kan väcka känslor, men anser att fördelarna med 

studien ändå överväger riskerna med deltagandet. 

 

Tidskriften Journal of Pediatric Nursing har efterföljts (bilaga 5). För att tydliggöra 

studiens innehåll redovisas tabeller och figurer i löpande text, även fast ovan nämnda 

tidskrifts skrivangivelser strider mot detta.   

 

 

RESULTAT 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av riktlinjer och vilka rutiner 

som finns inom den palliativa vården för barn och därefter planerar författarna att 

skapa en ny lokal riktlinje avseende detta för barnkliniken, Gävle sjukhus. 

 

Urvalet av intervjupersoner resulterade slutligen i åtta kvinnor som alla var 

barnsjuksköterskor med erfarenhet inom området palliativ vård av barn. 

Medelåldern på deltagarna var 43 år och medianen 41,5 år med åldersspannet 37 till 

61 år. Medelvärdet för antalet verksamma år inom barnsjukvården var 16 år och 

medianvärdet 12,5 år med ett spann på sex till 40 års erfarenhet.   
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Barnsjuksköterskor beskriver i intervjuer sina erfarenheter i mötet med barn som 

vårdas palliativt. Resultatet utmynnade i följande fyra kategorier; riktlinjer, barnet, 

familjen och vårdpersonalen med de tillhörande subkategorierna barnets behov, 

aspekter på barnets behov av omvårdnad, familjens behov, aspekter på familjens 

behov av omvårdnad, grundläggande kvaliteter hos vårdpersonalen, teamarbete och 

kompetensutveckling. 

 

Riktlinjer 

Samtliga universitetssjukhus saknade riktlinjer för palliativ vård av barn men arbetet 

med att upprätta riktlinjer i området pågick till viss del. Vid vård av barn i livets 

slutskede utgår vårdpersonalen utifrån det individuella barnet och dennes familj. 

 

 

 

 

 

 

Respektive arbetsplats visade sig sakna riktlinjer som behandlar palliativ vård av 

barn.  

 

Vi har väl inga egentliga direkta riktlinjer så utan man utgår liksom ifrån vad 

det är för speciellt barn om man säger, så vi har inga riktlinjer som vi följer 

varje gång så, har vi inte (Barnsjuksköterska 6). 

 

På tre arbetsplatser pågick arbetet med att upprätta riktlinjer i området, men vid 

tidpunkten för studien fanns det ingen färdigställd riktlinje tillgänglig att ta del av. 

 

Nej det har vi inte mer än att vi har, det finns ju mer allmänna riktlinjer som är 

utarbetade för hela x (universitetssjukhuset). Men det gäller ju vuxna så där 

finns inget speciellt vårdprogram eller riktlinjer utarbetade för palliativ vård av 

barn. Däremot är det under arbete, vi håller på att jobba med det så det är på 

gång (Barnsjuksköterska 3).  

 

 

RIKTLINJER 
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Barnet 

Varje barn är unikt och har individuella behov. Ett barn som vårdas i livets slutskede 

påverkas av många olika faktorer, dels sin egen utvecklingsnivå men även utifrån 

sjukdomens omständigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets behov 

Samtliga barnsjuksköterskor påpekar betydelsen av familjens närvaro för det sjuka 

barnet. Familjens närhet tillför trygghet till barnet och det är något som 

vårdpersonalen hela tiden bör ha i beaktande. 

 

Men ofta så är barnen, de är ju, de barnen som har sina föräldrar och syskon 

hos sig är ju ganska lugna. De har ju sin familj och de är trygga med oss och vi 

känner dom och vet, det är en stor trygghet för mig som sjuksköterska tycker 

jag (Barnsjuksköterska 3). 

 

Vidare beskriver barnsjuksköterskorna vikten av att göra barnen delaktiga i vården i 

den mån de orkar och vill. Barnen har behov av smärtlindring och att få en bekväm 

tillvaro. Barnsjuksköterskorna ansåg att det var en utmaning att finna en optimal 

smärtlindring då de upplever bristande kunskaper inom området. 

Barnsjuksköterskorna betonade även att barnen behöver lugn, tröst, stöd samt bli 

behandlade med värdighet. Barnen har också behov av egen tid och vänner. En 

barnsjuksköterska uttryckte att vårdpersonalen tidvis behöver uppmuntra 

föräldrarna till att lämna barnen för sig själva ibland. Barnsjuksköterskan menade att 

BARNET 

Barnets behov Aspekter på barnets 

behov av omvårdnad 
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framförallt tonåringarna har behov av att få vara i fred eller umgås med andra än sina 

föräldrar. Barnsjuksköterskorna påpekade även att barnen har behov av samtal men 

det är alltid utifrån barnets egen vilja, de tvingas aldrig. En del barn har givits 

möjlighet till att resa utomlands eller deltaga i andra evenemang som stiftelsen Min 

stora dag anordnat. 

 

Aspekter på barnets behov av omvårdnad 

Barnsjuksköterskorna beskrev barnens olikheter gällande ålder och utvecklingsnivå 

och att detta är något de hela tiden bör ha i åtanke. Dessutom menade 

barnsjuksköterskorna att barn ofta känner på sig när någonting inte står rätt till och 

behöver därför bemötas med respekt och ärlighet. Barn frågar ibland spontant om de 

kommer att dö, vilket en barnsjuksköterska vanligtvis besvarade med en motfråga ”Ja 

hur känns det, känner du att du har blivit sämre nu eller?” (Barnsjuksköterska 1). 

Barnens uttryckssätt skiljer sig åt beroende på vilken utvecklingsnivå de befinner sig 

på. Sjukdomsförloppet i sig medför även att de olika processer som barnet går 

igenom påverkar barnet. Enligt barnsjuksköterskorna är barnet en egen individ med 

en egen autonomi trots omständigheter runt omkring.  

 

… men just när det är med barnet måste man ju också tänka på vilken nivå 

barnet befinner sig på, vilken utvecklingsfas barnet har nått till 

(Barnsjuksköterska 4).  

 

Barnsjuksköterskorna anser att tonåringar kan vara en utmaning att vårda då de 

befinner sig i gränslandet från att vara ett barn till att bli vuxen. Tonåringarna är 

svåra att tolka då de, som barnsjuksköterskorna beskrev det, är på väg att frigöra sig 

från sina föräldrar samtidigt som de står i beroendeställning till dem. Möjligheten till 

att vårdas hemma i livets slutskede påtalades i samtliga intervjuer och detta är vanligt 

förekommande i praktiken. En annan viktig aspekt runt barnet som återkommer är 

rätten att tillämpa sin religion oavsett bakgrund. Majoriteten av 

barnsjuksköterskorna ansåg att det finns goda rutiner på sina arbetsplatser gällande 

detta.  

 

Vid övergång till palliativ fas uppgav flera barnsjuksköterskor att aktiva åtgärder, 

såsom provtagning och övervakning, reduceras för att skapa lugn och ro för barnet. 
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Däremot är det viktigt att kontinuerligt smärtskatta barnet och följa barnets tecken 

på smärta eller ångest. 

 

Familjen 

Barnsjukvården skiljer sig från vården av vuxna. När ett barn är sjukt blir en hel 

familj involverad och föräldrarna blir inte sällan barnets språkrör. Barnets anhöriga 

får aldrig förbises, eftersom de också har behov som behöver tillgodoses. Hela 

familjen, även syskon, ska ges möjlighet att vistas tillsammans vid vård i livets 

slutskede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjens behov 

Barnsjuksköterskorna menade att föräldrarna liksom barnen har individuella 

önskemål som behöver tillgodoses. Kontinuerlig information angående barnet är av 

stor betydelse för föräldrarna, varpå kommunikation och samarbete med 

vårdpersonalen är viktigt. Föräldrarna behöver ärliga besked, det vårdpersonalen får 

kännedom om ska även delges föräldrarna och de ska ges rätt till att deltaga i 

planeringen runt barnet. 

  

Men vi jobbar ju alltid utifrån att dom ska få så mycket information som 

möjligt, att det vi vet, det får dom också veta och att dom ska kunna få vara med 

och bestämma utifrån sina önskemål och så, så långt det bara går 

(Barnsjuksköterska 6).   

 

FAMILJEN 

Familjens behov Aspekter på familjens 

behov av omvårdnad 
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Barnets anhöriga behöver dessutom utrymme för att i den svåra situationen ändå få 

vara tillsammans som en familj. En barnsjuksköterska berättade att de har ett stort 

rum på avdelningen som kan öppnas upp och utnyttjas till barn i livets slutskede. På 

så sätt ges hela familjen möjligheten att vistas tillsammans. Barnsjuksköterskorna 

nämnde även att stöd och krishantering är betydelsefullt för familjen. 

 

Aspekter på familjens behov av omvårdnad 

Enligt barnsjuksköterskorna är det vid palliativ vård av barn av stor vikt att fokusera 

på hela familjen. Hela familjen ska ges möjlighet att medverka i vården av barnet i 

den mån de önskar.  

 

Man jobbar inte bara med ett barn som är döende utan man jobbar verkligen 

med en hel familj som man måste ta hänsyn till och ha respekten för men 

samtidigt se barnets behov (Barnsjuksköterska 4).  

 

En del familjer väljer att vara mycket aktiva i omvårdnaden av barnet medan andra 

väljer att fokusera på att finnas till för barnet. En barnsjuksköterska berättade att 

vissa föräldrar visar sin medverkan genom att hålla barnets hand och ligga bredvid. 

En annan barnsjuksköterska menade att det var viktigt att föräldrarna ska få vara just 

föräldrar och inte ses som vårdgivare till sina barn.  

 

Barnsjuksköterskorna anser att vårdpersonalen bör samarbeta tillsammans med 

föräldrarna samt sätta upp gemensamma mål för barnet. Än mer påtagligt blir 

familjens inflytande inom neonatalvården där barnet inte har förmågan till eget 

självbestämmande. En barnsjuksköterska verksam på en neonatalavdelning beskrev 

det som att då barnet inte själv kan uttrycka sig blir föräldrarnas synpunkter än 

viktigare. Vidare beskrev barnsjuksköterskorna att den palliativa vården av ett barn 

många gånger medför frustration och ångestladdade känslor hos de anhöriga. Den 

rådande situationen till trots så ska alltid en så optimal tillvaro som möjligt 

eftersträvas. ”De ska kunna se tillbaka på det här och ändå ha något positivt i den 

hela processen liksom” (Barnsjuksköterska 5).  
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Vårdpersonalen 

När ett barn vårdas i livets slutskede blir vårdpersonalen mycket involverade i barnet 

och familjen, vilket innebär ett stort ansvar och kräver kompetens inom området 

palliativ vård av barn. Det är flera olika yrkeskategorier som samarbetar runt barnet 

och familjen för att vården ska fungera optimalt. Vårdpersonalen behöver ständig 

kompetensutveckling för att förmå arbeta i den palliativa vården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande kvaliteter hos vårdpersonalen 

Det krävs många viktiga egenskaper hos den som vårdar barn i palliativt skede. 

Samtliga barnsjuksköterskor belyste lyhördhet som den viktigaste egenskapen hos 

vårdpersonalen. Två barnsjuksköterskor uttryckte att det är en fördel att ha tagit 

ställning till sin egen uppfattning gällande existentiella frågor.  

 

… det är väldigt viktigt att man gjort upp lite med sig själv hur man står i det här 

med livet och döden och att man har någon slags egen ståndpunkt för jag tror 

det blir väldigt svårt annars att stötta familjen i det här de går igenom 

(Barnsjuksköterska 2). 

 

Barnsjuksköterskorna menade även att vårdpersonalen behöver inge ett lugn och visa 

respekt inför familjen. De ska kunna möta barnet och familjen med trygghet och 

öppenhet samtidigt som det krävs ett professionellt förhållningssätt. I vissa 

VÅRD-

PERSONALEN 

 

Grundläggande 

kvaliteter hos 

vårdpersonalen 

Teamarbete Kompetens-

utveckling 
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situationer fungerar inte personkemin föräldrar och vårdpersonal emellan, vilket 

fordrar en god självinsikt och flexibilitet i arbetet. Flera barnsjuksköterskor påpekade 

betydelsen av att vårdpersonalen finns tillgängliga och är närvarande för familjen, 

utifrån deras behov och önskemål. En barnsjuksköterska illustrerade det som mer 

fördelaktigt att någon ur personalgruppen ständigt finns till hands inne på vårdsalen 

med barnet i livets slutskede, istället för att familjen ska tvingas tillkalla personal vid 

behov. Barnsjuksköterskan menade att det är enklare att be någon lämna rummet än 

att begära att någon ska komma in. Andra viktiga egenskaper hos vårdpersonalen 

ansågs vara förståelse, ärlighet, ödmjukhet och hjälpsamhet. Vidare framkom det 

vara betydelsefullt att inneha erfarenhet av palliativ vård av barn, och att de med 

erfarenhet stöttar ny personal. Barnsjuksköterskorna uppgav också att kunskap är 

värdefullt, dels god kännedom om patienten och familjen men även medicinsk- och 

teknisk kunskap. 

 

Teamarbete 

Vid palliativ vård av barn är det ofrånkomligt att flera olika yrkeskategorier blir 

involverade i barnet och familjen. Flera av barnsjuksköterskorna påpekade vikten av 

att begränsa teamet runt barnet i den mån det var möjligt. Det ansågs vara viktigt att 

ha omvårdnadsansvariga som har det övergripande ansvaret för patienten och skapa 

kontinuitet i vården. Det är även önskvärt att fördela patienterna efter deras tillstånd, 

så att barnsjuksköterskan inte behöver vårda andra barn samtidigt som ett barn i ett 

palliativt skede.  

 

Barnsjuksköterskornas erfarenheter visade att ronderna är ett viktigt forum för 

vårdplanering gällande barnet. Det är inte sällan där som beslut om övergången från 

kurativ till palliativ vård växer fram, även om det är läkaren som fattar det slutgiltiga 

beslutet. Flera barnsjuksköterskor talade om ett brytpunktsamtal som sker när 

beslutet om palliativ vård är fattat och detta samtal genomförs tillsammans med 

barnet och föräldrarna. Barnsjuksköterskorna beskrev att läkarna ibland driver 

vården för långt och att det inte blir någon lugn och ro runt barnet. 

 

Där är det lite svårare och veta riktigt när det ska vara ett brytpunktsamtal för 

att jag tycker att framförallt doktorerna sträcker vården så långt och det är svårt 

att riktigt sätta ner foten och säga nej men nu räcker det. Man vill liksom 
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försöka hela tiden och kanske det går och visst vi måste testa det här, att man 

driver vården lite för långt (Barnsjuksköterska 1). 

 

Hemsjukvården har en viktig roll i den palliativa vården av ett barn. Om barnet och 

familjen väljer att vårdas hemma så kopplas hemsjukvårdsteamet alltid in och stödjer 

familjen utefter önskemål och behov. En barnsjuksköterska verksam inom 

hemsjukvården beskriver det som en stor förmån att få hjälpa familjerna, samtidigt 

som det ställer stora krav på den som vårdar. Hemsjukvårdsteamet är gäster i 

familjernas hem och behöver därmed anpassa sig därefter. I de fall där vården i 

hemmet av olika anledningar inte fungerar är det önskvärt att barnet ges möjlighet 

att vistas på barnhospice i livets slutskede. 

 

Samtliga barnsjuksköterskor lyfte fram sjukhuskyrkan som ett betydelsefullt stöd i 

den palliativa vårdprocessen. Sjukhuskyrkan kan hjälpa till med praktiska göromål 

samt vägleda familjen till olika religiösa samfund. Prästerna finns tillgängliga för 

både barnet, familjen och vårdpersonalen. En barnsjuksköterska beskrev att 

möjligheten för barnet och familjen att tillämpa och bevara sina religiösa och 

kulturella bakgrunder, tillgodoses i högre utsträckning idag i jämförelse med för tio 

år sedan. Vidare berättade en annan barnsjuksköterska att de har tillgång till ett PM 

angående olika kulturella bakgrunder som används som stöd vid oklarheter. 

 

Kurator och psykolog beskrevs också ha en betydelsefull roll i det psykosociala 

arbetet runt barnet och familjen. Barnsjuksköterskorna upplever att många familjer 

väljer vårdpersonalen närmast barnet som sitt främsta samtalsstöd. 

 

Kompetensutveckling 

På en del av barnsjuksköterskornas arbetsplatser finns tillgång till ett 

inskolningsmaterial för ny personal. Ett fåtal av barnsjuksköterskorna beskrev en 

checklista med diverse punkter att arbeta med i samband med nyanställning. På en 

barnavdelning redogjordes för att de nyanställda får föreläsningar angående palliativ 

vård av barn.  

 

Majoriteten av barnsjuksköterskorna upplever, under speciella omständigheter, att 

de får värdefullt stöd från varandra i arbetsgruppen. Handledning förekom på flera 
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arbetsplatser, vilket innebär att vårdpersonalen får stöd i arbetet. Kommunikationen 

sinsemellan är en annan viktig aspekt där de genom diskussioner ges möjlighet att 

utbyta erfarenheter. Diskussionsforum i form av debriefingsamtal eller etikronder 

kan ske i grupp där flera olika yrkeskategorier deltar, varpå vårdpersonalen får en 

chans att ventilera sina upplevelser kring den palliativa vården. Efter att ett barn 

vårdats palliativt är uppföljning och återkoppling av vårdtiden ett sätt att reflektera 

över vad som fungerat bra samt vad som kunde ha gjorts bättre. 

Barnsjuksköterskorna menade att den återkopplande reflektionen kan generera i nya 

kunskaper för den palliativa vården av barn.  

 

Utbildningar inom palliativ vård av barn förekommer på arbetsplatserna, både i form 

av internutbildning men även utbildningar på annan ort. Flera av 

barnsjuksköterskorna ansåg att det saknas tillräckligt med utbildning inom området 

och att behovet är stort.  

 

Alla borde få gå på utbildning inom palliativ omvårdnad men så ser det inte ut 

kan jag säga vilket är jättesynd för det finns jättemycket att lära sig 

(Barnsjuksköterska 3). 

 

En del barnsjuksköterskor uppgav att de på egen hand söker information och läser 

litteratur för att förbättra sina kunskaper. Ett önskemål som uppkom under 

intervjuerna är att eftersträva mer nationellt samarbete kring palliativ vård av barn. 

Genom ett sådant samarbete menade barnsjuksköterskan att utbyte av erfarenheter 

kan ske och på så sätt möjliggöra en utveckling av den palliativa vården för barn. 

  

    

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

En empirisk kvalitativ studie med en deskriptiv design har genomförts (Forsberg & 

Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). Sex av landets sju universitetssjukhus som 

har en barnonkologisk avdelning, inkluderades i studien. Verksamhetscheferna samt 

enhetscheferna på respektive arbetsplats kontaktades för att få tillstånd till att utföra 

studien. Efter upprepade förfrågningar gav fyra av sex barnonkologiska avdelningar 
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sitt medgivande till studiens genomförande. Två barnonkologiska avdelningar 

avböjde att deltaga på grund av hög arbetsbelastning och författarna hänvisades 

istället till en neonatalavdelning och ett hemsjukvårdsteam, som båda tackade ja till 

att deltaga i studien. Därmed var urvalsprocessen gällande arbetsplatser färdigställd. 

Författarna förvånades över att majoriteten av cheferna inte visade så stort intresse 

för studien. Det krävdes upprepade förfrågningar för att etablera en kontakt och 

sedermera att erhålla ett tillstånd till att genomföra studien. Informationsbrevet till 

cheferna hade möjligen utformats oklart eller så var intresset för studien helt enkelt 

svalt.  

 

Ett strategiskt urval gällande intervjupersoner utfördes (Forsberg & Wengström, 

2008; Polit & Beck, 2008). Enhetscheferna på respektive arbetsplats valde ut en till 

två lämpliga barnsjuksköterskor för intervju. Författarna ansåg att enhetscheferna 

var bäst lämpade att sköta urvalsprocessen då de hade kännedom om 

vårdpersonalens erfarenheter och kunskaper. Urvalet resulterade i åtta kvinnor som 

alla hade många års erfarenhet i området. Kanske hade utfallet sett annorlunda ut om 

författarna själva annonserat om studien till all vårdpersonal på respektive 

arbetsplats. En eventuell risk hade då varit ett för stort intresse och att flera 

barnsjuksköterskor inte hade kunnat deltaga. En annan möjlig risk var att 

intervjupersonerna inte besatt tillräcklig erfarenhet av palliativ vård av barn. Det går 

heller inte att utesluta att resultatet sett annorlunda ut om även män deltagit i 

studien.  

 

Samtliga utvalda intervjupersoner kontaktades via e-post och informerades angående 

studien (bilaga 2). Datainsamlingsmetoden bestod av semistrukturerade 

telefonintervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att fördelen med 

telefonintervjuer är att de kan utföras oberoende av geografiskt läge men en nackdel 

kan vara att värdefull information uttryckt genom gester och ansiktsuttryck kan gå 

förlorad. Ingen av barnsjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte att de 

påverkades negativt av studien. Intervjufrågorna som användes utformades innan 

författarna fick vetskap om bristen på riktlinjer gällande palliativ vård av barn. Därav 

var flertalet av frågeställningarna inriktade på barnsjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter istället för att behandla riktlinjer och rutiner. Telefonintervjuerna 

genomfördes utan yttre störningsmoment. Författarna utförde fyra intervjuer vardera 
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men var närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Ljudupptagningen skedde via 

mobiltelefoner och ljudtekniken kontrollerades noggrant inför varje intervju.  

Dataanalysen inleddes med att intervjuerna transkriberades ordagrant och innehållet 

dubbelkontrollerades och korrigerades vid behov. Omedelbart efter transkribering 

raderades det inspelade ljudmaterialet. En kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004) genomfördes. Meningsbärande enheter urskildes 

och valdes ut varpå kondensering och därefter kodning genomfördes (tabell 1). 

Likartade koder fördes samman, jämfördes och subkategorier skapades. Ur 

subkategorierna skapades ett mönster som i sin tur bildade fyra olika kategorier 

(bilaga 4). Redan under intervjustadiet växte tydliga kategorier fram och Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att kategorier kan vara utvecklade på förhand eller växa 

fram under analysens gång.  

 

Studien tar hänsyn till de etiska principer som gäller medicinsk forskning som 

omfattar människor (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka förekomsten av riktlinjer och vilka rutiner som 

finns angående palliativ vård av barn och därefter planerade författarna att skapa en 

ny lokal riktlinje avseende detta på författarnas arbetsplats. Åtta barnsjuksköterskor 

från sex olika universitetssjukhus i landet intervjuades angående rutiner och 

riktlinjer i ämnet.  

 

Respektive arbetsplats visade sig sakna riktlinjer som behandlar palliativ vård av 

barn. På tre arbetsplatser pågick arbetet med att upprätta riktlinjer i området, men 

vid tidpunkten för studien fanns det ingen färdigställd riktlinje tillgänglig att ta del 

av. Resultatet av denna studie baserar sig därav enbart på intervjuer med 

barnsjuksköterskor med erfarenhet av området palliativ vård av barn. Författarna 

anser det vara anmärkningsvärt att ingen av arbetsplatserna som ingick i studien, 

hade upprättade riktlinjer för palliativ vård av barn. Ett barn som vårdas i livets 

slutskede behöver ges optimal vård. Utan riktlinjer finns risk att vårdpersonal med 

bristande erfarenhet inom området inte ger barnet och familjen en fullgod vård samt 

känner otillräcklighet i sitt arbete. I dagsläget upplever författarna att palliativ vård 
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av barn är uppbyggd på förvärvade erfarenheter, genom ”learning by doing”, mer än 

via fastställda riktlinjer. 

 

Intervjuerna utmynnade i sju olika subkategorier och slutligen fyra huvudkategorier. 

I intervjuerna beskrev barnsjuksköterskorna att barn som vårdas i livets slutskede är 

i behov av att ha familjen nära. Familjen och de anhörigas närvaro tillförde trygghet 

till barnet, vilket barnsjuksköterskorna hela tiden bör ha i åtanke. Detta resultat är i 

enighet med en studie av Ångström-Brännström (2010) där det framgår att familjens 

närvaro, speciellt mammans, var betydelsefull för att ge tröst under vårdtiden. 

Dessutom ingav barnens privata ägodelar, exempelvis leksaker och kläder, trygghet 

under sjukhusvistelsen. Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie menade att 

barnen även var i behov av lugn och ro runt omkring sig, bekvämlighet, smärtlindring 

och egen tid.  

 

Barnsjuksköterskorna beskrev att barnens olika utvecklingsnivåer tillsammans med 

barnets ålder är något som vårdpersonalen alltid behöver ha i åtanke. Enligt 

barnsjuksköterskorna kan tonåringar vara en utmaning att vårda då de är på väg in i 

vuxenlivet men är samtidigt ett barn. Barnens uttryckssätt kan skilja sig åt och som 

vårdpersonal krävs lyhördhet inför barnets individuella behov av samtal kring döden. 

Kassam, Skiadaresis, Habib, Alexander och Wolfe (2013) menar att vårdpersonal 

ansåg det vara viktigt att tala om döendet och döden med barnen som vårdades 

palliativt. Föräldrarna däremot rankade inte dessa samtal lika betydelsefulla som 

vårdpersonalen och Kassam et al. (2013) redogör för att det kan bero på orsaker som 

barnets ålder och utvecklingsnivå. I en studie av O'Shea och Kanarek (2013) 

framkommer att barn har många frågor om döden och sin dödlighet och det är av 

stort värde att samtala kring detta med barnen. 

 

En annan viktig aspekt som framkom i resultatet var rätten för barnet och familjen 

att tillämpa sin religion oavsett bakgrund. Kamper, Van Cleve och Savedra (2010) 

beskriver att barnens palliativa vård förbättrades när de fick möjlighet att uttrycka 

sina andliga och spirituella funderingar. Barnen i studien bad till Gud för att 

upprätthålla en känsla av normalitet. Vidare menar Taleghani, Fathizadeh och Naseri 

(2012) att föräldrarna kunde känna sig skyldiga till att barnet insjuknat men att 

tillämpande av religiöst stöd underlättade föräldrarnas känsla av skuld. En god 
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relation till Gud stärkte individen i att hantera okontrollerbara situationer såsom 

sjukdomstillstånd. Barnsjuksköterskorna i föreliggande studie menade att det finns 

goda rutiner på arbetsplatserna angående möjligheten för familjerna att tillämpa 

olika religioner. Vid eventuella oklarheter bistår sjukhuskyrkan med vägledning till 

olika religiösa samfund. 

 

Barnsjuksköterskorna uttryckte att familjen, liksom barnen, har behov av att få sina 

önskemål tillgodosedda i den mån det är möjligt. Familjen är dessutom i behov av 

ärliga besked vilket innebär att kontinuerlig information och kommunikation är 

mycket viktigt för dem. Enligt barnsjuksköterskorna bör hela familjen ges möjlighet 

att vistas tillsammans vid palliativ vård av barn. I intervjuerna framkom även att 

familjerna kan vara i behov av stöd och krishantering. Inglin, Hornung och 

Bergstraesser (2011) beskriver att föräldrarna upplevde att ärlighet och öppenhet från 

vårdpersonalen var viktigast då svåra beslut skall överlämnas. Föräldrarna 

uppskattade möjligheten att få ställa frågor och att ha en öppen kommunikation med 

vårdpersonalen. Flera studier stärker ovanstående och betonar ärlighet och en god 

kommunikation som familjens största behov (Arabiat & Altamimi, 2012; Price, 

Jordan & Prior, 2013). Arabiat och Altamimi (2012) menar att ärliga besked och 

tydlig information kan reducera föräldrarnas osäkerhet och ge dem en någorlunda 

känsla av kontroll över situationen. Vårdpersonalen ansåg dock att det fanns vissa 

svårigheter att delge specifik information då varje förälder är individuell och har olika 

behov.    

 

Vad gällde aspekter på familjens behov av omvårdnad framgick det att 

vårdpersonalen bör fokusera på hela familjen. Hela familjen behöver ges möjlighet 

att medverka i omvårdnaden av barnet i den mån de önskar. Förvånansvärt få 

barnsjuksköterskor nämnde syskonens betydelse och behov, under intervjuns gång. 

O'Shea, Shea, Robert och Cavanaugh (2012) betonar vikten av att inkludera syskonen 

i vårdprocessen. De behöver få vetskap om vad som sker med det sjuka barnet och 

ges uppmärksamhet från både föräldrar och vårdpersonal. Barnsjuksköterskorna 

ansåg att vårdpersonalen bör samarbeta tillsammans med föräldrarna och sätta upp 

gemensamma mål för barnet. Föräldrarna för inte sällan barnets talan, speciellt när 

det handlar om yngre barn. Studier visar att föräldrar till barn som vårdas palliativt, 



 22 

ser sig själva som experter på och talesperson för sina barn (Inglin et al. 2011; 

Ringnér, Öster, Björk & Graneheim, 2012).  

 

Vidare beskrev barnsjuksköterskorna att den palliativa vården av ett barn kan 

medföra frustration och ångestladdade känslor hos de anhöriga. Enligt Alves, 

Guirardello och Kurashima (2013) är ångesten som mest påtaglig om föräldrarna är 

unga, om barnet är litet och om det är nära i tiden för diagnostisering. 

Barnsjuksköterskorna menade att det är ett stort ansvar och att det krävs kompetens 

att vårda ett barn i livets slutskede. Samtliga barnsjuksköterskor uttryckte lyhördhet 

som den viktigaste egenskapen hos vårdpersonalen. Vidare bör vårdpersonalen inge 

lugn och visa respekt inför familjen. Flera barnsjuksköterskor påpekade betydelsen 

av att finnas tillgänglig och vara närvarande för familjen utifrån deras önskemål. Två 

barnsjuksköterskor beskrev att det är en fördel att ha tagit ställning till sin egen 

uppfattning gällande livet och döden, för att i den svåra stunden vara en god vårdare.   

Flera yrkeskategorier blir involverade då ett barn vårdas i livets slutskede. Trots detta 

är det viktigt att begränsa teamet runt barnet och skapa kontinuitet i vården. Tan, 

Docherty, Barfield och Brandon (2012) styrker detta och beskriver dessutom att 

föräldrar till barn som vårdas i livets slutskede upplevde frustration över bristen på 

kontinuitet i vården.  

 

Barnsjuksköterskorna menade att ronder är ett viktigt forum för vårdplaneringen 

runt barnet. Det är inte sällan där som beslut om palliativ vård fattas, även om det är 

läkaren som tar det slutgiltiga beslutet. Flera barnsjuksköterskor talade om ett 

brytpunktsamtal som sker när beslutet om palliativ vård är fattat och detta samtal 

genomförs tillsammans med barnet och föräldrarna. De Vos et al. (2011) beskriver att 

läkaren överlägger beslut om palliativ vård med kollegor innan diskussion med 

föräldrarna sker. Övergången till palliativ vård är alltid ett teambeslut och det är 

individuellt hur mycket vårdpersonalen involverar föräldrarna. Bergstraesser, Inglin, 

Abbruzzese, Marfurt-Russenberger, Hosek och Hornung (2012) styrker föregående 

författare och menar att all vårdpersonal inkluderas i beslutsfattande om palliativ 

vård. Vidare redogör Bergstraesser et al. (2012) att föräldrarna får avgöra hur 

involverad barnet blir i beslutsfattandet. Däremot ansåg all vårdpersonal att barnen i 

allra högsta grad ska göras delaktiga, framförallt om döden är nära förestående.  
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Hemsjukvården har en viktig roll i den palliativa vården av ett barn. 

Barnsjuksköterskorna menade att ett hemsjukvårdsteam alltid kopplas in om barnet 

och familjen väljer att vårdas i hemmet. Studier har visat att familjer som ges 

möjlighet att vårdas i hemmet i livets slutskede upplevde en hög grad av 

tillfredsställelse (Hansson, Kjærgaard, Johansen, Hallström, Christensen & Madsen, 

2013; Neilson, Kaic, MacArthur & Greenfield, 2011). Neilson et al. (2011) skriver 

vidare att barnet är lyckligare om det får vistas i hemmiljö och föräldrarna hanterar 

sin sorg bättre då de själva får vårda sitt barn i hemmet.  

 

I resultatet framgår att barnsjuksköterskorna får mycket stöd av varandra i 

arbetsgruppen och att handledning förekommer på de flesta arbetsplatser. 

Kommunikation och diskussionsforum vårdpersonalen sinsemellan kan medföra 

möjligheter till kunskapsutbyte. Barnsjuksköterskorna uppger att det förekommer 

utbildningar inom området palliativ vård av barn, och på några arbetsplatser finns 

tillgång till inskolningsmaterial för ny personal. Det ges även i enstaka fall 

föreläsningar till nyanställda angående palliativ vård av barn. Däremot ansåg flera 

barnsjuksköterskor att det saknas tillräckligt med utbildning inom området och att 

behovet är stort. Bergstraesser et al. (2012) beskriver att utbildning i palliativ vård är 

en bristvara. Vårdpersonalen i studien underströk behovet av stöd och handledning, 

särskilt för att förbättra kommunikationen med föräldrar. De önskade tillgång till 

riktlinjer för hur svåra samtal bör struktureras. 

 

Konklusion 

I denna kvalitativa studie framkommer det att det saknas riktlinjer för palliativ vård 

av barn. Författarna till föreliggande studie anser att det är av stor vikt att upprätta 

riktlinjer för att barn i livets slutskede ska ges optimal vård. Barnsjuksköterskorna 

menade att vården av barn i livets slutskede behöver anpassas utifrån varje familjs 

individuella behov. Barnen behöver ha sin familj nära för att känna trygghet. Barnens 

behov av omvårdnad påverkas av ålder och utvecklingsnivå och detta är en aspekt 

som vårdpersonalen bör ha i åtanke. Vidare framkommer det att familjen ska ges 

möjlighet att få utöva sin religion oavsett bakgrund. Samtliga barnsjuksköterskor 

menade att ärlighet och kontinuerlig information är av stor vikt för familjen. Vid 

palliativ vård av barn behöver hela familjen involveras och vårdpersonalen bör sträva 

efter ett gott samarbete. Vård i livets slutskede kan medföra ångestladdade känslor 
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och ett professionellt stöd och krishantering behöver finnas i beredskap. 

Barnsjuksköterskorna beskriver att vården av ett barn i livets slutskede är en 

ansvarsfull uppgift som kräver god kompetens och utbildning. Grundläggande 

kvaliteter hos vårdpersonalen som ansågs viktiga var lyhördhet, tillgänglighet och ett 

respektfullt förhållningssätt. Författarna till föreliggande studie har som målsättning 

att tillsammans med övrig vårdpersonal arbeta vidare med den påbörjade lokala 

riktlinjen. Författarna önskar att ett nationellt samarbete med ett gemensamt 

vårdprogram upprättas. Detta skulle kunna skapa goda förutsättningar för en 

likvärdig vård oavsett geografiskt område samt vara ett stöd för vårdpersonalen i 

arbetet. Den palliativa vården av ett barn medför att många olika yrkeskategorier blir 

inblandade. Genom kunskapsutbyte och stöd från varandra optimeras möjligheten 

till en god vård för det unika barnet och dess familj. 

 

Klinisk betydelse 

Palliativ vård av barn är en komplex uppgift som kräver en specifik kompetens. 

Barnsjuksköterskornas arbete i den palliativa vården behöver uppmärksammas för 

att säkerställa vårdkvaliteten och ge varje unikt barn optimal vård i livets slutskede. 

 

Förslag till vidare forskning 

Det finns behov av att utarbeta riktlinjer för palliativ vård av barn. Ett förslag till en 

lokal riktlinje har påbörjats (bilaga 6). Ett mer nationellt samarbete inom området är 

av intresse för att ytterligare utveckla och förbättra vården för barn i livets slutskede. 

 

Tillkännagivande 

Vi vill rikta ett stort tack till Charlotte Ångström-Brännström för hennes engagemang 

och tålamod i handledarskapet. Dessutom vill vi framföra ett tack till samtliga 

barnsjuksköterskor som delat med sig av sina erfarenheter och möjliggjort 

genomförandet av denna magisteruppsats. 
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Bilaga 1 

Till Klinikchef     

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom vid Umeås universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. 

Vi har tänkt genomföra en studie med syfte att undersöka barnsjuksköterskans 

upplevelse av palliativ vård av barn. Den datainsamlingsmetod som vi kommer att 

använda oss av är intervjuer med barnsjuksköterskor som arbetar på barnavdelning 

på sjukhus. Vi ber om ditt tillstånd att intervjua 1-2 sjuksköterskor som arbetar inom 

området palliativ vård för barn.  

Magisteruppsatsen kommer vara färdig i juni år 2013 och då skickar vi den gärna till 

dig om det finns intresse. 

Vi ber om din formella tillåtelse att genomföra studien på sjukhuset i ……….. och 

Barn- och ungdomskliniken, Barnonkologen. Var snäll och svara med mail till någon 

av nedanstående.  

  

Med vänliga hälsningar  

 

Student: Terese Halvarsson 

Telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: xxx@student.umu.se 

 

Student: Sara Malmgren 

Telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: xxx@student.umu.se 

 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Telefon: 090-xxx xxxx 

Mail: xxx@nurs.umu.se  

       



  

Bilaga 2 

Förfrågan om intervjustudie  

Syftet med studien är att undersöka vilka rutiner för palliativ vård av barn som finns, 

samt eventuella riktlinjer för området. Vi vill intervjua dig om dina erfarenheter av 

att vårda barn i livets slutskede för att få ökad förståelse inom detta område.  

Den intervjuundersökning vi ber dig delta i kommer att ske genom en bandinspelad 

telefonintervju vid ett tillfälle, ske individuellt och ta cirka 30-60 minuter. Ditt svar 

på intervjufrågorna kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet kommer 

inte att presenteras. Att delta i intervjun är helt frivilligt och du kan själv när som 

helst välja att avbryta din medverkan utan att uppge anledning.  

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Bandet raderas när 

studien är genomförd. Den färdiga studien kommer att presenteras som en 

magisteruppsats vid Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad. Om du vill 

medverka i studien kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats för intervjun. För 

mer information är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Student: Terese Halvarsson 

Telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: xxx@student.umu.se 

 

Student: Sara Malmgren 

Telefon: 070-xxx xx xx 

Mail: xxx@student.umu.se 

 

Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 

Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

Telefon: 090-xxx xxxx 

Mail: xxx@nurs.umu.se 
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Intervjumall 

Intervjuguide: 

Ålder? 

Kön? 

Titel? 

Antal år inom barnsjukvården? 

 

Intervjufrågor: 

Har din arbetsplats utarbetade riktlinjer för palliativ vård av barn? Om ja, vad 

innehåller dessa riktlinjer? 

 

Hur ser din arbetsplats rutiner ut för vården av ett barn i livets slutskede? 

 

Kan du beskriva hur du upplever det att vårda ett barn i livets slutskede? 

 

Vad anser du vara viktigt i mötet med barn som vårdas i livets slutskede? 

 

Hur integreras familjen i den palliativa vården? 

 

Hur tillgodoses rätten att tillämpa och bevara barnets och de anhörigas religiösa och 

kulturella bakgrund? 

 

Vilka krav anser du att det ställs på dig som sjuksköterska i den palliativa vården av 

ett barn? 

 

Hur upprätthålls kompetensen hos personalen som ska bemöta barn och familjer i 

kris, som den palliativa vården kan medföra? 

 

Vilket stöd upplever du att ni som personal får från arbetsplatsen, i form av 

handledning och kompetensutveckling, för att möta barn som vårdas i palliativt 

syfte? 
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Innehållsanalys     
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