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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter samt bristande kunskap kring 
omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ diagnos. Bristerna i sjuksköterskans 
omvårdnad avser såväl användandet av kommunikation, upprättandet av en relation samt 
stödåtgärder till familjen. Sjuksköterskor kan även uppleva svårigheter med att engagera hela 
familjen i omvårdnaden till det sjuka barnet. Det finns ett behov av att identifiera 
sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos då ett fåtal studier 
utvecklar och uppmärksammar problemet utifrån sjuksköterskans perspektiv. 
Syfte: Att belysa sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos. 
Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har 
genomförts. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av CASP samt 
analyserades med Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Med hjälp av den kvalitativa innehållsanalysen identifierades tre huvudkategorier 
som svarade till syftet med studien: Sjuksköterskans kommunikation med familjen, 
sjuksköterskans relation med familjen samt sjuksköterskans stödåtgärder till familjen. Utifrån 
de tre huvudkategorierna bildades sex underkategorier: Konsten att kommunicera, 
kommunikationssvårigheter vid försämrat sjukdomstillstånd, upprättandet av en relation, 
relationens betydelse, bedömning av familjens behov samt familjens delaktighet i 
omvårdnaden.  
Slutsats: Studiens resultat anses kunna bidra till en ökad kunskap för sjuksköterskor i den 
palliativa omvårdnaden. Vidare forskning samt ökade insatser gällande utbildning är 
nödvändiga för att skapa förståelse för och underlätta sjuksköterskans omvårdnad då det 
tydligt framkommer att omvårdnaden upplevs som problematisk. Då studien visar att 
sjuksköterskor är i behov av ökad kunskap föreslås att mer resurser bör läggas på utbildningar 
som fokuserar på familjens behov vid palliativ omvårdnad av deras barn.  
 

Nyckelord: Familj, kommunikation, palliativ omvårdnad, relation, sjuksköterskans 
omvårdnad, stödåtgärder. 
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Inledning 
Cohen Fineberg (2010), Gallagher, Cass, Black och Norridge (2012) samt Henriksson, 

Benzein, Ternestedt och Andershed (2011) beskriver att det finns ett ökat behov av utbildning 

samt ett behov av ökad kunskap hos sjuksköterskan rörande omvårdnaden till familjer vars 

barn har en palliativ diagnos. Henriksson et al. (2011) och Ygge och Arnetz (2004) menar att 

sjuksköterskans behov av ökad kunskap avser såväl kommunikation, upprättande av en 

relation samt stödåtgärder till barnets familj, vilka inte alltid upplevs som tillräckliga av 

sjuksköterskan. Cohen Fineberg (2010) samt McCarthy (2011) beskriver att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och familjen är en grundläggande del i den 

palliativa omvårdnaden. Trots det har McCarthy (2011) identifierat kommunikation som ett 

av flera problem som familjer kan uppleva vid sjuksköterskans omvårdnad och rapporterar 

vidare om brister i både bemötandet samt upprättandet av en relation mellan de båda parterna. 

McCarthy (2011) påpekar dessutom att kritik har riktats mot hur sjuksköterskan väljer att 

använda sig av kommunikation som ett redskap för att överföra information till anhöriga. 

Enligt McCarthy (2011) är både kommunikation och stödåtgärder betydelsefulla faktorer för 

hur familjer upplever sjuksköterskans omvårdnad men trots detta kan kommunikationen och 

stödåtgärderna från sjuksköterskan upplevas som otillräckliga. Cohen Fineberg (2010) 

betonar skillnader i hur individer definierar och skildrar begreppet familj samt att 

familjesammansättningarna kan se olika ut. Detta kan skapa en problematisk situation för 

sjuksköterskan då det finns svårigheter att engagera hela familjen i omvårdnaden kring det 

sjuka barnet. Henriksson et al. (2011), Johnston och Smith (2006) samt McCarthy (2011) 

poängterar att det finns ett ökat behov av att identifiera sjuksköterskans omvårdnad till 

familjer vars barn har en palliativ diagnos och de betonar vidare att ett fåtal studier utvecklar 

och uppmärksammar problemet utifrån sjuksköterskans perspektiv (ibid.). Studien har således 

inriktats på att belysa sjuksköterskans omvårdnad då ovanstående problematik identifierar 

brister i sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos.  

Bakgrund 
McNamara-Goodger och Cook (2009) beskriver att sjuksköterskans praktiska, fysiska och 

emotionella omvårdnad är centrala delar i omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ 

diagnos. Johnston och Smith (2006) samt McNamara-Goodger och Cook (2009) betonar 
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relationens betydelse, vikten av individuellt anpassad kommunikation samt stödåtgärder till 

alla familjemedlemmar, vilka beskrivs som väsentliga delar i sjuksköterskans omvårdnad.  

Familj 
Cohen Fineberg (2010) förklarar att begreppet familj i dagens samhälle är under förändring. 

Cohen Fineberg beskriver även att acceptansen över att olika konstellationer benämner sig 

familj utan att vara släkt med varandra idag innehar en högre tolerans. Cohen Fineberg menar 

vidare att innebörden i begreppet familj varierar och påpekar att förändringar av 

familjekonstellationer kan skapa svårigheter för sjuksköterskan i att skapa ett individuellt 

stöd till hela familjen (ibid.). På grund av att familjesammansättningarna ser olika ut kommer 

begreppet familj i denna studie inte enbart behandla barnets biologiska familj utan även 

personer som är emotionellt engagerade, närvarande i barnets miljö samt har en betydelsefull 

inverkan för det sjuka barnet.  

Barn 
Barnkonventionen klassificerar alla människor mellan 0-18 år som barn (FN-förbundet, 

2009) vilket begreppet även kommer att innebära i denna studie. Zac Maunder (2006a) 

förklarar att utvecklingen och mognadsfasen hos barn skiljer sig åt under uppväxten vilket 

kan medföra en utmaning för sjuksköterskan i bemötandet och kommunikationen med barn i 

olika åldersgrupper (ibid.). Detta kräver enligt Iranmanesh, Häggström, Axelsson och 

Sävenstedt (2009) i sin tur både erfarenhet och förståelse av sjuksköterskan för att uppnå en 

god omvårdnad.  

Palliativ vård av barn 
Enligt World Health Organization [WHO] (2002) baseras palliativ vård på lindring av 

symtom vid sjukdomar som inte går att bota och ska fokuseras och anpassas till varje enskild 

individ oavsett diagnos (ibid.). Palliativ vård beskrivs av Henriksson et al. (2011) samt WHO 

(2002) som en strukturering av praktiska och psykologiska omvårdnadsåtgärder som används 

för att öka livskvaliteten hos det sjuka barnet och dess familj (ibid.). Henriksson et al. (2011) 

beskriver att sjuksköterskans roll vid palliativ vård av barn kan innebära såväl att identifiera 

problem som att individanpassa stödåtgärder till samtliga familjemedlemmar samt göra 

stödåtgärderna tillgängliga under hela vårdprocessen (ibid.). Omvårdnad till ett barn med en 

palliativ diagnos inkluderar enligt Hill och Coyne (2012), Johnston och Smith (2006) samt 

WHO (2002) ett individanpassat stöd i form av kroppslig, själslig och mental vård till barnet 
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och den drabbade familjen. Hill och Coyne (2012) samt Iranmanesh et al. (2009) beskriver 

innebörden av palliativ vård av barn där livskvalitet, tillgänglighet och värdighet är 

essentiella delar oavsett om barnet vårdas i hemmet, på hospice eller på sjukhus. Zac 

Maunder (2006a) betonar värdet av familjens valmöjlighet gällande var omvårdnaden skall 

ske för att uppnå livskvalitet för både familjen och barnet (ibid.). I föreliggande studie 

kommer palliativ vård att omfatta den omvårdnad familjen och barnet erhåller från och med 

diagnostillfället då WHO (2002) samt Zac Maunder (2006b) betonar att palliativ omvårdnad 

av barn är nödvändig redan från diagnostillfället. 

Palliativ vård i hemmet 

Emond och Eaton (2004) samt Hill och Coyne (2012) redogör för att familjen och barnet i de 

flesta fall önskar att omvårdnaden sker i hemmet där Hill och Coyne (2012) påpekar att 

barnet har möjlighet att vara delaktig i familjens rutiner och sociala aktiviteter. Emond och 

Eaton (2004) menar vidare att familjer kan känna en rädsla över att inte kunna hantera 

förändringar i barnets hälsotillstånd och därmed uppleva oro över att inte ha tillgång till 

sjuksköterskans stödåtgärder vid behov. Montel, Laurence, Copel, Pacquement och Flahault 

(2009) beskriver även föräldrarnas rädsla över att skapa ett sjukhusklimat i hemmet vid vård 

av ett barn med palliativ diagnos och identifierar förlusten av hemmets trygghet och minnet 

av barnets död som ett problem. 

Palliativ vård på hospice 

Trots att de flesta familjer enligt Emond och Eaton (2004) föredrar att omvårdnaden av det 

sjuka barnet sker i hemmet menar Hill och Coyne (2012) att somliga familjer önskar att 

omvårdnaden av det sjuka barnet sker på hospice (ibid.). Närvaron av sjuksköterskor, 

möjligheten till ökad samvaro med det sjuka barnet samt tillgängligheten att erhålla 

stödåtgärder är enligt Hill och Coyne (2012) faktorer som tillsammans bidrar till varför 

familjer väljer att tillbringa den sista tiden på hospice. 

Palliativ vård på sjukhus 

Montel et al. (2009) menar att sjuksköterskans ständiga närvaro på sjukhus kan skapa en 

trygghet för familjen vid palliativ vård av deras barn. Samtidigt menar Emond och Eaton 

(2004) att barnets autonomi och livskvalitet måste vägas mot närvaron av den medicinska och 

tekniska tryggheten.  
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Omvårdnad 
Doman, Prowse och Webb (2004) menar att det krävs både skicklighet och kunskap av 

sjuksköterskan för att kunna möta familjens individuella behov av omvårdnad vilket Cohen 

Fineberg (2010) och Ygge och Arnetz (2004) styrker. De betonar även att det finns ett behov 

av ökad kunskap kring omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ diagnos (ibid.). 

Martinsen (2003) beskriver att begreppet omvårdnad omfattas av att visa omtanke, hänsyn, ta 

hand om samt hjälpa andra människor vilket Martinsen menar är en naturlig och 

grundläggande del i en människas liv. Martinsen betonar vidare att omvårdnad även handlar 

om förståelsen för hur människor förhåller sig till varandra i det dagliga livet (ibid.).  

 

Iranmanesh et al. (2009) beskriver att sjuksköterskan bör vårda, bistå med stöd samt 

underlätta de utmaningar som vardagen med ett sjukt barn kan medföra då Zac Maunder 

(2006a) samt Maguire och Price (2007) betonar att familjer ofta upplever situationen som 

emotionellt betungande. Begreppet omvårdnad består av flera grundläggande delar som kan 

innefatta sjuksköterskans stödåtgärder, kommunikationens betydelse samt upprättandet av en 

relation till familjer vars barn har en palliativ diagnos. 

Sjuksköterskans stödåtgärder 

McNamara-Goodger och Cooke (2009) förklarar att sjuksköterskan kan använda sig av 

stödåtgärder för att bistå familjen och barnet med stöd vilket kan innebära både praktiska och 

känslomässiga handlingar. McNamara-Goodger och Cooke beskriver att sjuksköterskan kan 

känna ett emotionellt ansvar vilket tillsammans med en ständigt närvarande vilja att finnas 

tillgänglig är faktorer som kan inverka på sjuksköterskans omvårdnad till familjen och barnet 

(ibid.). Enligt Johnston och Smith (2006) kan stödåtgärder beskrivas som sjuksköterskans 

praktiska redskap och grundar sig på skapandet av en god relation samt sjuksköterskans 

förmåga att hantera kommunikation (ibid.). 

Kommunikationens betydelse 

Förståelse för den andre personen kan enligt Iranmanesh et al. (2009) grunda sig på en 

tolkning av hur personen väljer att använda språket vid kommunikation. För att upprätta en 

äkta förståelse för varandra är talet en grundläggande faktor. Cohen Fineberg (2010) 

beskriver kommunikation som en dynamisk process vilket kan vara utmanande för 

sjuksköterskan att hantera och enligt Henriksson et al. (2011) upplever familjer brister i 

kommunikationen från sjuksköterskan. McCarthy (2011) beskriver att familjen många gånger 
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efterfrågar sjuksköterskor som visar empati och engagemang. För att kunna hantera detta 

menar McCarthy att sjuksköterskan är i behov av en ökad praktisk kunskap för att erhålla en 

vidare förståelse i hur kommunikation kan användas i mötet familjen och det sjuka barnet 

(ibid.). Vosit-Steller, White, Barron, Gerzevitz och Morse (2010) förklarar att 

kommunikation mellan två individer har en central del i skapandet av en relation. Vosit-

Steller et al. menar vidare att relationen samtidigt kan framkalla en sammanhållning och föra 

människor närmare varandra (ibid.). Cohen Fineberg (2010) beskriver att kommunikation bör 

inkluderas och anpassas till samtliga närvarande i varje unik situation. 

Upprättandet av en relation 

I mötet med en patient bör sjuksköterskan enligt Iranmanesh et al. (2009) samt Maguire och 

Price (2007) tänka på att varje människa är unik och har en speciell roll i sin familj. Davies 

(2006) redogör för att familjen oftast vill spendera mycket tid hos det sjuka barnet och 

Iranmanesh et al. (2009) samt Maguire och Price (2007) betonar att ett svårt sjukt barn och 

samtliga familjemedlemmar därför bör ses som en enhet.  

 

Henriksson et al. (2011) betonar vikten av att sjuksköterskan samarbetar med samtliga 

familjemedlemmar vid omvårdnaden av ett barn med palliativ diagnos och Hale, Long, 

Sanderson och Carr (2008) påpekar att det oavsett vårdtid behövs ett kontinuerligt stöd i 

omvårdnaden kring det sjuka barnet vilket familjer inte alltid upplever som tillräckligt (ibid.). 

Familjer kan enligt Davies (2006) samt Zac Maunder (2006b) uppleva svårigheter när antalet 

vårdare av det sjuka barnet varierar (ibid.). Sjuksköterskan bör därför agera professionellt i en 

öppen och ärlig relation med hela familjen (Davies, 2006; Hale et al., 2008; Iranmanesh et al., 

2009). Davies (2006) menar vidare att sjuksköterskan bör skapa en balans mellan familjens 

behov av omvårdnad och familjens behov av privatliv. Doman et al. (2004) beskriver att 

sjuksköterskans relation med familjen kan upplevas som både psykiskt och emotionellt 

påfrestande vilket kan påverka sjuksköterskans omvårdnad till familjen (ibid.).  

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram har Kari Martinsens omsorgsteori valts, då den betonar att en god 

omvårdnad kräver att sjuksköterskan har förståelse för hela familjens livssituation och strävar 

mot att bevara familjens självbestämmande (Martinsen, 2003). Sjuksköterskans förståelse för 

familjens situation samt sjuksköterskans personliga engagemang samverkar och bidrar till att 

stärka relationen mellan sjuksköterskan och familjen (ibid.). Omvårdnaden grundar sig enligt 
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Martinsen (2000) i ett personligt engagemang som inriktar sig mot att möta familjen i deras 

upplevda situation, här och nu. Martinsen betonar även vikten av att sjuksköterskan kan agera 

både personligt och professionellt i mötet med andra människor.  

 

Enligt Martinsen (2000) är omvårdnad är en naturlig och grundläggande faktor för den 

mänskliga existensen samt grundar sig på relationen mellan människor (Martinsen, 2003). 

Martinsen (2000) menar att människan inte kan leva isolerad från andra människor och 

betonar att beroendet samt relationen till andra är centrala delar i människans liv, framförallt i 

samband med sjukdom (ibid.). Martinsens omvårdnadsteori ligger även till grund för studien 

då den poängterar relationens betydelse och att relationen baseras på ett ömsesidigt 

förtroende, gemenskap och respekt samt att sjuksköterskans del av omvårdnaden är 

villkorslös (Martinsen, 2003).  

 

Martinsen (2000) beskriver att omvårdnad baseras på en struktur bestående av tre bärande 

grunder. Den första innefattar omhändertagandet av andra, den andra betonar att omvårdnad 

ses som ett förhållande, en social relation och den tredje menar att äkta omvårdnad innefattar 

konkreta situationsbetingade handlingar för andras bästa (ibid.). Martinsen (2003) beskriver 

vikten av den kunskap som sjuksköterskan besitter i att kunna läsa av familjen med hjälp av 

sinnesintryck och menar vidare att detta intryck mottaget via sinnena kan omformas till en 

handling som i sin tur stärker relationen med familjen. Då varje situation är unik menar 

Martinsen att sjuksköterskan bör handla konkret men med inslag av tidigare erfarenheter och 

principer (ibid.). Sjuksköterskan bör enligt Martinsen (2000) ha kunskap om hur 

omvårdnaden kan klassificeras men betonar samtidigt vikten av att sjuksköterskan även 

besitter kunskap i att bedöma olikheter och individanpassa omvårdnaden till familjen (ibid.). 

Martinsens omvårdnadsteori anses relevant för studien då Martinsen (2000) beskriver 

omvårdnad som den mest väsentliga delen i sjuksköterskans profession.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en 

palliativ diagnos. 
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Metod 
En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts för att belysa sjuksköterskans 

omvårdnad till familjer vars barn har fått en palliativ diagnos. Resultatet är baserat på nio 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en 

kvalitativ ansats innebär att forskaren visar ansats till att möta varje situation som unik för att 

få en helhetsförståelse av den specifika situationen samt att förhållningssättet är objektivt 

(ibid.).  

Datainsamling 
De databaser som har använts är CINAHL och Medline eftersom de innehåller artiklar med 

fokus på omvårdnad. CINAHL innehåller artiklar publicerade utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv (Forsberg & Wengström, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

och Medline innehåller både medicinska och omvårdnadsvetenskapliga artiklar (ibid.).  

 

Sökorden som användes i olika kombinationer var: Hospice and palliative nursing, palliative 

care, terminal care, hospice care, terminally ill patients, critically ill patients, critical illness, 

qualitative studies, child, child hospitalized, adolescence, adolescent hospitalized, family, 

family relations, extended family, professional-family relations, family centered care, family 

nursing, hospitals pediatric, pediatric critical care nursing, intensive care units pediatric, 

pediatric units, pediatric care, pediatric nursing, nurses, nursing role, nurse attitudes, 

attitude of health personnel.  

 

Sökorden kombinerades enligt de Booleska sökoperatorerna OR som enligt Forsberg och 

Wengström (2008) används för att bredda sökningen samt AND för att sökresultatet skall 

fokuseras till ett mer avgränsat område (ibid.). (Bilaga 1).  

 

De inklusionskriterier som har använts är artiklar skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv för 

att motsvara syftet med studien. Artiklarna skulle vara peer review vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär att forskare objektivt granskar innehållet. Ytterligare 

inklusionskriterie var en begränsning av publicerade artiklar från år 2000, eftersom aktuell 

forskning eftersträvades. Ett annat inklusionskriterie var en språkbegränsning till engelska då 

det språket behärskades.  
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De exklusionskriterier som har använts är artiklar gällande för tidigt födda barn med palliativ 

diagnos, då resurserna enligt Mancini (2011) skiljer sig åt. Ytterligare ett exklusionskriterie 

var studier genomförda utanför Europa då sjukvårdssystemen kan se olika ut i resten av 

världen (Socialdepartementet, 1997:4; World Health Organization [WHO], 1991:4).  

Urval 
Samtliga titlar lästes igenom vid de olika sökningarna, totalt lästes 80 abstract. Efter 

genomläsningen av abstracten framkom det att 62 artiklar inte motsvarade syftet eller valda 

in- samt exklusionskriterier och exkluderades därför från studien. De återstående 18 

artiklarna lästes noggrant igenom i sin helhet ett flertal gånger varav nio exkluderades då de 

inte svarade till syftet med studien och nio artiklar gick vidare till en kvalitetsgranskning 

enligt Critical Apraisal Skills Programme (CASP).  

 

De nio utvalda artiklarna kvalitetsgranskades sedan enligt CASP, vilket enligt Willman et al. 

(2011) innebär att studiens syfte, urvalsmetod, omfattning, tillvägagångssätt och resultat 

granskas (ibid.). För att en artikel skulle vara brukbar för studien skulle de två första 

frågeställningarna i CASP vara godkända. De godkända artiklarna betygsattes sedan utifrån 

en skala på 1-8 poäng och utgick ifrån innehållande frågeställning i CASP där varje fråga 

motsvarade ett poäng. 0-3 poäng bedömdes som låg kvalitet, 4-6 poäng bedömdes som 

medelkvalitet och 7-8 poäng bedömdes som hög kvalitet. För att få fram relevanta, 

vetenskapliga artiklar med en medel- eller hög kvalitet inkluderades endast de artiklar som 

uppnådde minst fyra poäng i studien. Samtliga nio artiklar som kvalitetsgranskades enligt 

CASP bedömdes som medel- eller hög kvalitet och valdes därför att ligga till grund för 

studiens resultat (Bilaga 2). 

Analys 
Analysmetoden som har använts baserades på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

en innehållsanalys och användes för att granska de valda artiklarna. De nio artiklarna som 

godkändes i kvalitetsgranskningen lästes noggrant igenom ett flertal gånger av båda 

författarna. Först lästes artiklarna igenom enskilt för att skapa en individuell 

helhetsförståelse, därefter lästes artiklarna igenom tillsammans för att kontrollera att samma 

förståelse hade framkommit för att öka resultatets trovärdighet. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att en manifest innehållsanalys går ut på att analysera det konkreta och att 
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ingen tolkning skall ske utöver det som står i texten. Meningarna som svarade mot studiens 

syfte valdes ut så som exemplet nedan beskriver: 

 

Family-centered care was also seen as including parents’ participation in 

care delivery… the nurses’ role is to encourage and empower parents to 

participate in the delivery of mainly non-medical care. 

 

De meningsbärande enheterna översattes till svenska och kondenserades sedan för att 

koncentrera innehållet i texten utan att förlora innebörden.  

 

Sjuksköterskans omvårdnad till familjen inkluderar att göra föräldrarna 

delaktiga i barnets vård genom att stärka dem och uppmuntra dem att 

delta i den icke medicinska vården. 

 

Efter första kondenseringen jämfördes de kondenserade meningarna med originaltexten för 

att kontrollera att innebörden och sammanhanget i artiklarna kvarstod. De kondenserade 

meningsenheterna kodades sedan utan att förlora de betydande i texten. 

 

Sjuksköterskans uppgift är att uppmuntra föräldrarna till delaktighet i 

barnets omvårdnad. 

 

De kondenserade meningsenheterna bildade sedan kategorier som utgjorde det manifesta 

innehållet.  

 

Sjuksköterskans stödåtgärder till familjen. 

 

Efter att kategorin identifierats kontrollerades sammanhanget ytterligare en gång genom att 

jämföra med texten i den ursprungliga artikeln för att kontrollera att inget innehåll hade 

förlorats (ibid.). När kategorierna hade bildats lästes koderna igenom ytterligare och bildade 

utifrån likheter olika underkategorier. (Bilaga 3). 

 

Familjens delaktighet i omvårdnaden. 
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Resultat 
Genomförandet av innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier och sex 

underkategorier. Huvudkategorierna som identifierades var; sjuksköterskans kommunikation 

med familjen, sjuksköterskans relation med familjen samt sjuksköterskans stödåtgärder till 

familjen. De underkategorier som identifierades var; konsten att kommunicera, 

kommunikationssvårigheter vid försämrat sjukdomstillstånd, upprättandet av en relation, 

relationens betydelse, bedömning av familjens behov och familjens delaktighet i 

omvårdnaden. I figur 1 nedan illustreras de olika kategorierna med tillhörande 

underkategorier. 
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Figur 1. Bildade kategorier med underkategorier. 
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Sjuksköterskans kommunikation med familjen 

Konsten att kommunicera 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan känner av varje familjs behov av att kommunicera och 

anpassar kommunikationen utifrån varje enskild familjs behov (Pontin & Lewis, 2008), då 

det inledningsvis förekommer svårigheter för sjuksköterskan att kommunicera med familjen 

till det sjuka barnet (Clarke & Quin, 2007; Pontin & Lewis, 2008). Behovet samt viljan att 

kommunicera varierar hos varje enskild familj och sjuksköterskan bör därför känna av 

familjens situation i syfte att hitta en fungerande balans i kommunikationen med familjen 

(Pontin & Lewis, 2008). Palliativ vård av barn kan upplevas som emotionellt betungande för 

sjuksköterskan och svårigheter kan därför uppstå vid planering av omvårdnad samt vid samtal 

med familjen om av vad den palliativa omvårdnaden av barnet kan komma att innebära 

(Clarke & Quin, 2007; Pontin & Lewis, 2008). Sjuksköterskan bör i ett tidigt skede 

kommunicera med hela familjen om de svårigheter och negativa konsekvenser som kan 

uppstå för att undvika ytterligare problematik eller missförstånd mellan de båda parterna 

(Pontin & Lewis, 2008). För att underlätta sjuksköterskans kommunikation med familjen är 

det av stor betydelse att barnets familj erhåller samma information av samtliga involverade i 

barnets omvårdnad (Ygge, 2007). Det framkommer även att skriftlig information är av vikt 

samt att informationen är lättillgänglig och finns att tillgå på olika språk då sjuksköterskor 

upplever svårigheter i kommunikationen med familjer som inte har tillräcklig språkförståelse 

(Coyne, O´Neill, Murphy, Costello & O´Shea, 2011).  

Kommunikationssvårigheter vid försämrat sjukdomstillstånd 

Svårigheter kan uppstå i kommunikationen mellan sjuksköterskan och familjen när barnets 

sjukdomstillstånd försämras (Clarke & Quin, 2007). 

 

My experience is that a lot of our professionals do know the child is likely 

to die, within the next weeks or months, but are afraid to approach the 

subject with parents or to bring it up and discuss it openly. 

(Clarke & Quin, 2007, s. 1224). 

 

Det framkommer att sjuksköterskor upplever svårigheter i att skapa förståelse hos föräldrarna 

vid övergången till palliativ omvårdnad (Clarke & Quin, 2007; Quinn & Bailey, 2011). De 

upplevda svårigheterna innefattar att få föräldrarna att förstå vad som inkluderas i palliativ 
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omvårdnad och vad det kommer innebära för familjen (ibid.). För att minska familjens oro 

samt öka förståelsen för barnets försämrade tillstånd bör sjuksköterskan anpassa och använda 

kommunikation som ett verktyg för att skapa insikt och förståelse hos hela familjen (Hopia, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2004). En god kommunikation är väsentlig i palliativ 

omvårdnad för att sjuksköterskan ska kunna etablera ett fungerande samarbete där hela 

familjen medverkar och känner sig delaktiga (Coyne, 2007). 

Sjuksköterskans relation med familjen 

Upprättandet av en relation 

Sjuksköterskans första möte med familjen är betydelsefullt då det ligger till grund för 

sjuksköterskans framtida relation med familjen (Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield, 

2010). Upprättandet av en relation med familjen underlättas om det är sjuksköterskan som 

aktivt söker kontakt med familjen (Hopia et al., 2004). Det förekommer svårigheter för 

sjuksköterskan att skapa en relation där samtliga familjemedlemmar involveras och 

sjuksköterskor har identifierat olika strategier som kan underlätta upprättandet av en relation 

med familjen (Pontin & Lewis, 2008). De olika strategierna innebär att sjuksköterskan 

spenderar tid med familjen, lyssnar på familjens funderingar samt ger individuellt anpassad 

information till samtliga familjemedlemmar (ibid.). Det framkommer att sjuksköterskor 

använder sig av strategierna på olika sätt beroende på sjuksköterskans erfarenhet, ålder och 

utbildningsnivå (Coyne, 2007). För att sjuksköterskan ska kunna skapa en relation baserad på 

ett ömsesidigt förtroende är det av vikt att lyssna till och ta samtliga familjemedlemmars oro 

och rädsla på allvar (Coyne et al., 2011; Hopia et al., 2004). 

 

Varje relation med en familj vars barn har en palliativ diagnos är unik och kan därför ses som 

en erfarenhet för sjuksköterskan som kan ligga till grund för skapandet av framtida relationer 

(Neilson et al., 2010). Trots tidigare erfarenheter av att etablera relationer kan sjuksköterskan 

aldrig helt förbereda sig på kommande relationer då varje relation är unik (ibid.). 

Upprättandet av en relation med familjen underlättas av att sjuksköterskan är säker i sin roll 

och litar på sitt professionella omdöme (Ygge, 2007). 

 

If I am secure in my role as a nurse, it is easier to concentrate more on 

the relationship with the family. (Ygge, 2007, s. 40). 
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Relationens betydelse 

Palliativ omvårdnad är känslomässigt betungande för sjuksköterskan oavsett om 

omvårdnaden sker i hemmet, på hospice eller på sjukhus (McCloskey & Taggart, 2010). 

Relationen med familjen bör baseras på ett ömsesidigt förtroende (Hopia et al., 2004) och det 

är av betydelse att ha en etablerad relation med familjen när barnets sjukdomstillstånd 

försämras (Pontin & Lewis, 2008). Relationen har även betydelse inför andra svåra och 

påfrestande förändringar, så som att förbereda familjen inför det sorgearbetet som 

uppkommer efter barnets död (Hopia et al., 2004; Pontin & Lewis, 2008).  

 

Sjuksköterskans engagemang ökar vid omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ 

diagnos och sjuksköterskans relation med familjen utvecklas ofta till mer än bara en 

professionell yrkesrelation. En alltför nära relation med familjen kan resultera i att 

sjuksköterskan upplever sorg och saknad efter barnets död (McCloskey & Taggart, 2010). 

Sjuksköterskan bör därför inte komma familjen alltför nära då närheten och ett överdrivet 

engagemang till och med kan ses som en svaghet i sjuksköterskans omvårdnad. En alltför 

nära relation kan även påverka sjuksköterskans arbete samt sjuksköterskans etablerande av 

nya relationer i framtiden (Hopia et al., 2004; Neilson et al., 2010). Sjuksköterskans relation 

med familjen grundar sig i ett känslomässigt engagemang som följer med sjuksköterskan 

även efter barnet död. Sjuksköterskor känner även behov av att fortsätta besöka familjen efter 

barnets död, vilket ofta sker utöver arbetstid (Clarke & Quin, 2007).  

 

… I think we always go that extra mile for the children… many of the 

nurses would be available at weekends for families. I think we do too 

much at times. (McCloskey & Taggart, 2010, s. 237).  

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan kan sätta gränser i relationen med familjen (Hopia et al., 

2004; Neilson et al., 2010; Pontin & Lewis, 2008) och sjuksköterskans omvårdnad syftar till 

att utifrån ett professionellt förhållningssätt stärka familjen till att leva här och nu utifrån 

familjens specifika kapacitet (Neilson et al., 2010; Pontin & Lewis, 2008). För att kunna sätta 

gränser i relationen är det av stor vikt att sjuksköterskan innehar en god självkännedom. Då 

omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ diagnos kan vara emotionellt betungande 

är det av vikt att sjuksköterskan är kapabel till att sätta gränser för att skydda sig själv, både 

som sjuksköterska och som individ (Neilson et al., 2010). Marginalen mellan en 

professionell- och en för personlig relation är liten och därför bör sjuksköterskan stärka 
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familjen utan att verka som ett extra skydd men ändå inte förlora sitt engagemang till 

familjen (Neilson et al., 2010; Pontin & Lewis, 2008). 

Sjuksköterskans stödåtgärder till familjen 

Bedömning av familjens behov 

Sjuksköterskan bistår med stöd till familjen genom att primärt samla in information om 

familjen och därefter utföra en grundlig och objektiv bedömning av familjens situation. 

Därefter bistår sjuksköterskan familjen med situationsanpassade stödåtgärder i den form 

familjen uttryckligen och i enlighet med sjuksköterskan är i behov av (Hopia et al., 2004). Då 

familjens situation förändras i takt med att barnets sjukdomsförlopp framskrider är det av vikt 

att sjuksköterskan kontinuerligt uppdaterar och bedömer familjens behov av omvårdnad 

(Coyne et al., 2011). Sjuksköterskan bör utifrån intuition, information och den samlade 

bedömningen av familjens situation sammanställa en helhet för att vidare kunna bedöma 

familjens välbefinnande samt behov av stödåtgärder (Hopia et al., 2004). 

 

Sjuksköterskor upplever att familjer vars barn har en palliativ diagnos har ett behov av 

specifika stödgrupper där de kan öppna sig, prata om svårigheter samt dela information med 

familjer som befinner sig i en liknande situation. Behovet av stödgrupper grundar sig i att 

familjer kan uppleva känslor av isolering, sårbarhet och okunskap då informationen de 

erhåller av sjuksköterskan upplevs som otillräcklig (Clarke & Quin, 2007). 

Familjens delaktighet i omvårdnaden 

Sjuksköterskorna identifierar familjen som den mest väsentliga beståndsdelen i barnets liv 

och som experter på barnets specifika behov. Familjen har således en betydande roll i barnets 

omvårdnad samt för barnets välmående (Coyne et al., 2011; Hopia et al., 2004). Föräldrarna 

känner sig ofta osäkra på vad som förväntas av dem vid palliativ vård av deras barn och det är 

därför av vikt att sjuksköterskan ger föräldrarna möjlighet att ta ett steg tillbaka för att vänja 

sig vid den nya och för vissa ovana situationen (Coyne, 2007). För att ge föräldrarna 

valmöjlighet till delaktighet i barnets omvårdnad är det av stor vikt att sjuksköterskan möter 

föräldrarna utan förutfattade meningar och med ett öppet sinne (ibid.). Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger föräldrarna till barnet valmöjlighet att delta i barnets palliativa omvårdnad 

då föräldrar som känner sig pressade att delta ofta skapar en stressad situation som således 

kan påverka barnets omvårdnad (Coyne et al., 2011).  
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All families and parents are different and some parents want to 

participate in all the caring for the child and others do not… It is best for 

the child if the parents are involved in caring for the child. Nurses are 

responsible for creating a clarity which benefits the collaboration with 

the child and family. (Ygge, 2007, s. 39). 

 

Sjuksköterskans omvårdnad inkluderar att uppmuntra och stärka familjen till deltagande i den 

icke-medicinska omvårdnaden (Coyne et al., 2011) vilket således kan förstärka föräldraskapet 

(Hopia et al., 2004). Ett aktivt deltagande i barnets omvårdnad kan uppnås genom att 

sjuksköterskan visar, förklarar, undervisar samt observerar familjens omvårdnad till barnet. 

Omvårdnaden till föräldrarna förändras när de blir mer insatta i barnets behov av omvårdnad 

och sjuksköterskans omvårdnad till föräldrarna övergår därefter i en mer handledande samt 

uppmuntrande roll. Sjuksköterskan bör då ta ett steg tillbaka och låta föräldrarna vara 

ansvariga för barnets basala omvårdnad för att förstärka föräldraskapet och göra föräldrarna 

mer delaktiga (Coyne, 2007; Pontin & Lewis, 2008). Ett flertal fördelar har identifierats då 

föräldrarna är mer delaktiga i barnets omvårdnad och sjuksköterskan bör därför stärka och 

uppmuntra föräldrarna som deltar i barnets omvårdnad (Coyne et al., 2011). Ett 

välfungerande samarbete mellan sjuksköterskan och familjen gynnar barnets omvårdnad men 

det är av stor vikt att föräldrarna primärt bör tillåtas agera som barnets föräldrar och inte som 

barnets vårdare (Hopia et al., 2004). 

 

The most important thing in collaboration with parents is to make them 

feel as good parents. (Ygge, 2007, s. 39). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan involverar samtliga familjemedlemmar i beslut som tas 

gällande barnets omvårdnad (Clarke & Quin, 2007; Coyne et al., 2011; Quinn & Bailey, 

2011) samtidigt som sjuksköterskan bör inneha ett etiskt övervägande gällande familjens 

delaktighet (McCloskey & Taggart, 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie gjordes för att få ett större representativt urval. En empirisk studie skulle 

kunna svara till syftet med studien, Polit och Beck (2012) menar dock att en empirisk studie 

är enormt tidskrävande. Författarnas begränsade tidsram samt risken för ett för litet 

representativt urval begränsade studiens möjlighet till en empirisk studie, varav en 

litteraturstudie valdes. En kvalitativ metod låg till grund för studien då Willman et al. (2011) 

beskriver att sjuksköterskans uppfattningar, erfarenheter och värderingar kan undersökas. 

Polit och Beck (2012) beskriver att standardisering och mätbara resultat inte ger svar på hur 

sjuksköterskan använder sig av omvårdnad (ibid.) och därför har en kvantitativ metod 

uteslutits vilket ansågs positivt för studien. 

 

Sökningar har gjorts i CINAHL med hjälp av CINAHL headings och i Medline med hjälp av 

MeSH-termer i syfte att bredda sökningen och finna relevanta artiklar till syftet. Sökorden 

identifierades utifrån syftet med studien och breddades med hjälp av synonyma sökord i 

CINAHL headings som användes med den booleska sökoperatorn OR. Anledningen till 

användandet av synonymer samt den booleska sökoperatorn OR var att bredda sökningen så 

att information inte förlorades i sökningarna (Willman et al., 2011). De synonyma sökorden 

kombinerades sedan med den booleska sökoperatorn AND för att avgränsa informationen och 

rikta den mot studiens syfte. Sökningarna i Medline gjordes på liknande sätt med liknande 

söktermer som sökningarna i CINAHL, dock med hjälp av MeSH-termer istället för 

CINAHL headings. Då sökningarna i CINAHL gjordes före sökningarna i Medline kan det ha 

bidragit till att inga nya artiklar som svarade till studiens syfte framkom i sökningarna i 

Medline. Författarna anser dock att kombinationen av olika sökord vid sökningarna i 

CINAHL resulterade i ett stort antal artiklar som motsvarade studiens syfte. Hade fler 

databaser använts hade möjligtvis andra väsentliga artiklar kunnat hittas, vilket i sin tur hade 

kunnat bredda studien ytterligare. 

 

Ett sjuksköterskeperspektiv valdes att ligga till grund för studien då Henriksson et al. (2011), 

Johnston och Smith (2006) samt McCarthy (2011) beskriver att det finns ett ökat behov av att 

identifiera sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos och de 

betonar att få studier beskriver problemet utifrån sjuksköterskans perspektiv. Då det finns få 
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studier som beskriver omvårdnaden ur sjuksköterskans perspektiv var syftet med denna 

studie att framhäva den information som fanns tillgänglig. Studien anses kunna bidra till att 

öka kunskapen inom det valda ämnesområdet genom att sammanföra och tydliggöra den 

befintliga informationen. 

 

Artiklarna som låg till grund för studiens resultat skulle vara peer review granskade för att 

resultatet skulle vara baserat på kontrollerad och granskad information vilket ansågs stärka 

trovärdigheten i studiens resultat (Willman et al., 2011). Hade artiklar utan en peer review 

granskning använts hade trovärdigheten i resultatet sannolikt minskat. Då syftet med studien 

var att förstärka kunskapen i det valda ämnet och stärka det material som fanns att tillgå 

strävade författarna från studiens början efter att genomgående arbeta sig igenom de olika 

delarna systematiskt samt med stor noggrannhet. Varje delmoment i studien har 

genomarbetats för att förståelse skulle uppnås, dock med hänsyn till den satta tidsramen. Ett 

systematiskt och grundligt arbete låg även till grund för studien för att uppnå en 

helhetsförståelse av samtliga delmoment. Genom det konsekventa och metodiska 

tillvägagångssättet uppnåddes en god förståelse för de olika delmomenten, vilket ansågs som 

positivt då tillförlitligheten på studien ansågs öka. 

 

Artiklarna som analyserades i studien var skrivna på akademisk engelska vilket innebar att 

det förelåg en risk för felaktig översättning i analysen och att delar av informationen kan ha 

förlorats eller feltolkats vid översättningen från engelska till svenska. När författarna stötte på 

ord som de inte förstod användes ett lexikon för att minska risken för felöversättningar. 

Kontinuerliga reflektioner och diskussioner har dessutom förts under arbetets gång för att 

minimera felöversättningar och eventuella missförstånd av innehållet. För att inte förlora 

innebörden valdes citaten som presenterades i studien att inte översättas från engelska till 

svenska.  

 

Sjukvårdsystemen, tillgången till vård samt hur vården är finansierad ser olika ut i olika delar 

av världen (Socialdepartementet, 1997:4; WHO, 1991:4). De inkluderade artiklarna är gjorda 

i Storbritannien, Irland, Sverige samt Finland som alla passar in i Beveridge-modellen där 

sjukvården baseras på ett skattefinansierat sjukvårdssystem (SOU, 2002:31; Svensk 

försäkring, 2013). Trots likheter i ländernas sjukvårdssystem beskrivs även skillnader, då 

främst i hur vårdinstitutionerna ägs och bedrivs (SOU, 2002:31). Om artiklar från länder där 

sjukvårdssystemen skiljer sig åt inkluderats i studien, exempelvis USA som främst baseras på 
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en privat finansiering (Sveriges kommuner & landsting [SKL], 2008) hade resultatet i studien 

kunnat breddas och fått ett större urval. Författarna ansåg ändå att inkluderingen av artiklar 

från länder med liknande sjukvårdssystem inom Västeuropa gjorde studien mer relevant för 

västeuropeisk hälso- och sjukvård, följaktligen ansågs begränsningen som positiv då 

giltigheten i studiens resultat ansågs öka. 

 

En begränsning till år 2000 gjordes då aktuell forskning eftersträvades. Genom att inkludera 

artiklar före år 2000 hade författarna kunnat presentera en bredare studie baserad på mer 

information, ett större urval samt haft möjlighet till att göra en ytterligare geografisk 

avgränsning. Trots detta valde författarna att exkludera möjliga artiklar före år 2000 då 

aktuell forskning eftersträvades då sjukvården är i ständig utveckling (Olsson & Sörensen, 

2011). Olsson och Sörensen beskriver vidare att resultatet aldrig kan ge en fullständig bild av 

en situation då verkligheten inte är statisk utan i ständig förändring (ibid.). Ett försök till 

aktuell forskning har ändå gjorts vilket ur denna synpunkt ansågs positivt för studiens 

resultat. 

 

Artiklar med syfte att beskriva sjuksköterskans omvårdnad till familjer med för tidigt födda 

barn och med en palliativ diagnos exkluderades från studien då Mancini (2011) beskriver att 

resurserna till familjer med för tidigt födda barn skiljer sig åt (ibid.). Hade dessa artiklar 

inkluderats hade sjuksköterskans omvårdnad troligtvis beskrivits och upplevts annorlunda då 

tillgången på material, utrustning samt utbildning skiljer sig åt. Exklusionen av dessa artiklar 

ansågs därför vara positivt för studiens resultat. 

 

Samtliga titlar lästes vid de olika sökningarna och de titlar som tydligt inte svarade till 

studiens syfte eller valda in- exklusionskriterier exkluderades direkt. Då titeln inte alltid gav 

klarhet för artikelns innehåll kan väsentliga artiklar som motsvarade syftet förbisetts. 

Eftersom abstractet inte lästes igenom när titeln ej motsvarade syftet med studien var det 

möjligt att artiklar med medel- eller hög kvalitet uteslöts. De kvarstående artiklarnas abstract 

lästes noga igenom och när abstractet svarade till syftet lästes artikeln noggrant igenom i sin 

helhet. Att inte läsa samtliga abstract ansågs i efterhand som negativt för studien då artiklar 

som motsvarade studiens syfte kunde ha inkluderats. Detta hade förmodligen kunnat bidra till 

att studiens resultat kunde ha sett annorlunda ut. Om studien baserats på fler antal artiklar 

hade resultatet kunnat baseras på ett större antal deltagare vilket i sin tur hade kunnat öka 

studiens trovärdighet. 
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I det valda kvalitetsgranskningsprotokollet CASP hade poängsättningen kunnat se annorlunda 

ut och de olika frågorna hade kunnat väga olika mycket samt gett skilda poäng vid 

kvalitetsgranskningen. Trots det bedömdes alla frågeställningar att vara av lika stor vikt och 

gav därför lika mycket poäng vilket kan ha påverkat resultatet på kvalitetsbedömningen av 

artiklarna i studiens resultat. Om studien gjorts på nytt hade sannolikt ett annat 

poängsättningssystem med fördel kunnat användas, där de olika frågeställningarna hade 

kunnat bedömas med olika poäng beroende på frågornas tyngd. En mer stram poängsättning 

hade kunnat bidra till att fler artiklar exkluderats från studien varav resultatet hade kunnat få 

ett mer kvalitativt utfall dock med ett mindre representativt urval. Likaså hade en mindre 

stram poängsättning kunnat innebära att fler artiklar inkluderats, vilket hade kunnat bidra till 

ett större urval, dock utan att säkra en bättre kvalitet. Den valda poängsättningen användes då 

svårigheter uppstod vid värdering av de olika frågeställningarnas tyngd i 

kvalitetsgranskningen. För att en ökad förståelse skulle uppnås samt minimera risken för 

feltolkningar kunde ett kvalitetsgranskningsprotokoll på svenska med fördel ha använts. 

Granskningen gjordes först enskilt för att sedan kontrolleras och diskuteras tillsammans 

vilket enligt Willman et al. (2011) anses öka granskningens kvalitet (ibid.), vilket sågs som 

positivt för studien och antogs öka dess trovärdighet. 

 

Med hjälp av kvalitetsgranskningsprotokollet CASP kontrollerades det att artiklarna hade ett 

etiskt övervägande då flertalet artiklar baserades på intervjuer i olika former. Då den satta 

poängsättningen i CASP gav varje frågeställning ett poäng kunde artiklar utan etiskt 

övervägande ändå fått tillräckligt med poäng för att inkluderas i studien. Dock saknade ingen 

av de inkluderade artiklarna ett etiskt övervägande vilket ansågs positivt för studiens 

trovärdighet, då ett etiskt övervägande enligt Polit och Beck (2012) innebär att deltagarna i 

studien har rätt till självbestämmande och att de varken skall kunna dömas eller belönas vid 

val av deltagande. Deltagarna har rätt att när som helst under studiens gång avbryta, vägra 

svara på frågor eller få tillgång till ytterligare information (ibid.). Om artiklar som inkluderats 

ej haft ett etiskt övervägande hade deltagarnas insats kunnat ifrågasättas och resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut beroende på om deltagarna kände sig tvingade att svara på de givna 

frågorna eller tvingade till att delta.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en innehållsanalys har använts för att 

analysera det konkreta i artiklarnas innehåll. Den första delen av analysmetoden utfördes 
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enskilt för att sedan sammanställas, kontrolleras och diskuteras av båda författarna, vilket 

Polit och Beck (2012) menar kan öka studiens tillförlitlighet (ibid.). Missförstånd och 

feltolkningar kan dock ha förekommit vid översättningen från engelska till svenska vilket i 

sin tur kan ha bidragit till ett missvisande resultat och således påverkat studien i en negativ 

riktning. När kategorierna identifierades uppmärksammade författarna likheten med 

rubrikerna i bakgrunden vilket kan ifrågasätta resultatets trovärdighet. Problematiken som 

beskrevs i bakgrunden gällande sjuksköterskans omvårdnad är förvånansvärt lik kategorierna 

som identifierades i analysen. Författarna har dock förutsättningslöst sökt fram 

resultatartiklarna oberoende av den framkomna problematiken i bakgrunden. 

 

En manifest innehållsanalys låg till grund för studien, dock kan tolkningar ha skett omedvetet 

vilket kan ha påverkat resultatet i en negativ riktning. Forsberg och Wengström (2008) menar 

att författarnas förförståelse och egna perspektiv kan ha använts för att tolka data (ibid.) 

vilket kan ha påverkat studiens resultat. Insamlingen av informationen grundade sig dock på 

ett noggrant förhållningssätt och författarna har försökt hålla sig neutrala och kritiska till 

artiklarnas innehåll. Ingen av författarna har sedan tidigare erfarenhet av omvårdnad till 

föräldrar vars barn har en palliativ diagnos eller arbetat på en avdelning där palliativ vård av 

barn förekommer. Trots detta kan författarnas föga förförståelse ha inverkat och därigenom 

påverkat studiens resultat negativt. 

 

Resultatet i de utvalda artiklarna var delvis baserade på intervjuer där deltagarna dels kan ha 

missuppfattat frågan eller där artikelförfattarna kan ha missförstått eller tolkat svaren på olika 

sätt. Deltagarna kan även ha lämnat oärliga svar eller inte vågat svara alls då ämnet ofta kan 

ses som emotionellt påfrestande och svårt att beskriva i ord. Resultatet i artiklarna skulle 

således kunnat se annorlunda ut. Då resultatartiklarna baserades på ett flertal skilda 

kvalitativa insamlingsmetoder menar Forsberg och Wengström (2008) att artikelförfattarna 

kan ha missat signaler i form av kroppsspråk och att deltagarna i studien kan ha feltolkat 

frågorna, inte fått sin röst hörd eller vågat uttrycka sin personliga åsikt vilket kan ha bidragit 

till att resultatet kunde sett annorlunda ut. Sjuksköterskorna som observerades kan ha olika 

grad av medvetenhet om att de blir observerade, vilket kan ha påverkat datainsamlingen samt 

resultatet (ibid.). Om observationer av deltagarna hade skett utan deras vetskap tros 

resultatets tillförlitlighet ha kunna öka, således hade studiens resultat kunnat se annorlunda ut. 
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I en av de inkluderade artiklarna (Clarke & Quin, 2007) baserades resultatet på flera 

professioner varav 79 % representerades av sjuksköterskor. Trots detta inkluderades artikeln i 

studien då den tydligt särskilde och presenterade de olika deltagarnas perspektiv. Författarna 

förhöll sig noggranna med att använda sig av de delar av resultatet som tydligt beskrev 

sjuksköterskans uppfattningar och åsikter. Trots noggrannhet kan det ha förekommit resultat 

som inte var baserat på sjuksköterskans perspektiv, vilket kan ha gett ett missvisande resultat 

då syftet var att beskriva omvårdnaden ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

 

Två av de valda artiklarna var skriva av samma författare (Coyne, 2007; Coyne et al., 2011), 

vilket kan betyda att artiklarna var inriktade samt fokuserade på författarens ämnesområde 

vilket i sin tur kan ha färgat innehållet i artiklarna och därmed påverkat studiens resultat. I 

ytterligare två av de inkluderade artiklarna deltog både grundutbildade sjuksköterskor samt 

specialistutbildade barnsjuksköterskor (McCloskey & Taggart, 2010; Ygge, 2007) vilket kan 

ha bidragit till en ojämn fördelning. Således kan studiens resultat ha påverkats då 

barnsjuksköterskor är specialistutbildade på omvårdnad av barn och deras familj och därmed 

ansågs besitta en större kunskap (Svensk sjuksköterskeförening & Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor, 2008). De artiklar som inkluderades ansågs dock som fördelaktiga för 

studiens resultat då det likväl kan betyda att författarna samt deltagarna hade en en fördjupad 

kunskap, större förståelse samt var mer insatta i ämnet. 

 

Beroende på om sjuksköterskan utför omvårdnad till familjen i hemmet, på hospice eller på 

sjukhus kan omvårdnaden skilja sig åt. Trots att eventuella skillnader förekom ansågs 

grunderna i sjuksköterskans omvårdnad baseras på ett liknande förhållningsätt. Artiklar från 

samtliga arbetsplatser har därför inkluderats vilket ansågs bredda studien.  

Resultatdiskussion 
Det som tydligast framkommer i resultatet är att sjuksköterskan upplever svårigheter med att 

använda sig av individanpassad kommunikation som når hela familjen (Clarke & Quin, 2007; 

Hopia et al., 2004; Pontin & Lewis, 2008). Förekomsten av kommunikationssvårigheter 

presenteras även i liknande studier från andra delar av världen (Brooten et al., 2012; 

Papadatou, Martinson & Man Chung, 2001; Rini & Loriz, 2007). I studier av Brooten et al. 

(2012) samt Rini och Loriz (2007) beskriver sjuksköterskor att kommunikationen med 

familjen inte upplevs tillfredsställa familjens behov. I Rini och Loriz (2007) studie 

framkommer det även att problematiken kvarstår oberoende av sjukdomens varaktighet eller 
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barnets vårdtid (ibid.). Sjuksköterskan bör därför individanpassa kommunikationen samt vara 

flexibel för att kunna möta familjens specifika behov vilket även Martinsen (2003) betonar 

som betydande för att kunna uppnå en god omvårdnad. Förekomsten av 

kommunikationssvårigheter styrks även av Papadatou et al. (2001) som vidare betonar att 

kulturella skillnader utgör en ytterligare svårighet vid användandet av kommunikationen i 

den palliativa omvårdnaden (ibid.). Trots att det förekommer svårigheter i att kommunicera 

med familjer från andra kulturer är det av vikt att sjuksköterskan visar förståelse och är öppen 

inför eventuella kulturella skillnader. Detta för att kunna skapa delaktighet i omvårdnaden 

samt möta omvårdnadsbehovet vilket således kan skapa tillfredsställelse för samtliga 

familjemedlemmar. Då kommunikationen mellan olika professioner ligger till grund för en 

god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan besitter goda kunskaper i hur kommunikation 

kan användas vid omvårdnad till familjer vars barn har en palliativ diagnos. Socialstyrelsen 

(2006) bekräftar att sjuksköterskor upplever brister i kommunikationen med familjer och 

betonar att sjuksköterskans grundutbildning bör förtydliga vikten av kommunikationens 

betydelse till familjer vid palliativ omvårdnad (ibid.). Sjuksköterskor beskriver att deras 

kunskap om kommunikation är bristfällig och de betonar även själva behovet av ökad 

kunskap i användandet av kommunikation med familjen för att kunna inkludera samtliga 

familjemedlemmar i omvårdnaden (Cohen Fineberg, 2010; Gallagher et al., 2012) 

Problematiken tydliggörs ytterligare av sjuksköterskor i andra delar av världen som beskriver 

att de utbildas till att enbart kommunicera med föräldrarna till det sjuka barnet (Papadatou et 

al., 2001). Studiens resultat belyser hur sjuksköterskans omvårdnad till familjer vars barn har 

en palliativ diagnos bedrivs i Västeuropa och då resultatet således enbart speglar detta 

begränsade område är det av intresse att jämföra resultatet med studier från andra delar av 

världen. Då det framkommer att kommunikationssvårigheter förekommer i fler delar av 

världen än de delar som har presenterats i denna studie föreslås att internationella riktlinjer 

gällande kommunikation med familjen bör uppmärksammas och tydliggöras.  

 

För att minska sjuksköterskornas problematik gällande kommunikation till familjer vars barn 

har en palliativ diagnos kan även ökade resurser läggas på sjuksköterskans grundutbildning 

då studien tydligt visar att det finns ett behov av ökad kunskap. En förbättrad grundutbildning 

kan leda till att sjuksköterskor upplever säkerhet och trygghet i sin profession vilket således 

kan bidra till att upprätta en god och säker vård där hela familjen känner sig delaktiga och 

betydelsefulla. Yingling och Keeley (2007) beskriver att sjuksköterskans grundutbildning bör 

leda till att sjuksköterskan uppnår kunskap och självförtroende nog att engagera sig och våga 
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diskutera svårigheter med familjen vid palliativ omvårdnad (ibid.). Brooten et al. (2012) 

menar att sjuksköterskor som är säkra i sin profession utstrålar självförtroende vilket skapar 

trygghet för familjen i den palliativa omvårdnaden. En förbättrad kommunikation mellan 

sjuksköterskan och familjen förmodas även kunna skapa ett djupare samarbete där familjen 

upplever ett ökat välbefinnande samt en ökad trygghet. Samarbetet kan i sin tur generera 

öppenhet och frambringa ett ömsesidigt förtroende vilket förmodas kunna ge sjuksköterskan 

värdefull information för att kunna uppfylla familjens innersta önskningar för deras barn. 

Martinsen (2003) styrker samarbetets betydelse och poängterar vikten av att sjuksköterskan 

strävar efter och har som målsättning att bevara familjens självbestämmande i omvårdnaden. 

Sjuksköterskan personliga engagemang bidrar enligt Martinsen (2003) till upprättandet av en 

god relation och Martinsen (2000) menar vidare att sjuksköterskan bör kunna agera både 

personligt och professionellt i relationer med andra människor (ibid.).  

 

Det som ytterligare framkommer och utmärker sig i studiens resultat är att sjuksköterskor 

även upplever svårigheter med att förhålla sig professionella i relationer med familjer vars 

barn har en palliativ diagnos. En ökad förståelse för kommunikationens betydelse tros kunna 

bidra till att relationen mellan sjuksköterskan och familjen förbättras vilket vidare förmodas 

kunna skapa ett förbättrat samarbete och en större förståelse. Sjuksköterskan bör således vara 

kapabel till att sätta gränser i relationen med familjen då det framkommer i studiens resultat 

att sjuksköterskans relation med familjen ofta utvecklas till mer än en professionell 

yrkesrelation. En för nära relation med familjen kan bidra till att sjuksköterskan blir 

emotionellt påverkad när barnets tillstånd försämras eller när barnet dör, vilket i sin tur kan 

ge negativa konsekvenser för sjuksköterskans framtida relationer. En alltför nära relation med 

familjen kan även resultera i att sjuksköterskan i framtida relationer blir avståndstagande i 

syfte att inte bli alltför involverad och därigenom påverkad av situationen. Zac Maunder 

(2006b) bekräftar ovanstående och menar vidare att upprättandet av en god relation med 

familjen kan bli problematisk om sjuksköterskan väljer att skydda sig själv genom att 

undvika emotionellt engagemang (ibid.). Likaså betonar studier från andra delar av världen 

vikten av att sjuksköterskan kan sätta gränser i relationen med familjen men de betonar även 

att sorg och saknad efter ett barns död är en naturlig del som ingår i sjuksköterskans 

profession (Papadatou et al., 2001). För att sjuksköterskan fortsättningsvis skall ha mod till 

att upprätta nya relationer bör sjuksköterskan se till hela familjens behov värderat utifrån sin 

profession som sjuksköterska.  
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Slutsats 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever omvårdnaden till familjer vars barn 

har en palliativ diagnos som problematisk. Således anses förbättringsinsatser på 

organisationsnivå, ökad utbildning samt ytterligare forskning som nödvändig för att skapa en 

ökad förståelse som kan komma att underlätta sjuksköterskans omvårdnad till familjen. 

Studiens resultat uppmärksammar vikten av familjens betydelse och anses kunna bidra till en 

större förståelse för den palliativa omvårdnaden. Den sammansatta informationen om hur 

omvårdnaden beskrivs av sjuksköterskor anses kunna stärka den redan befintliga kunskapen. 

För att uppnå en ökad kunskap krävs dock att sjuksköterskan inte enbart innehar god 

självkännedom utan även tar ett individuellt ansvar. Vidare föreslås att organisationen bör 

erbjuda sjuksköterskor utbildning som inriktar sig på familjens behov vid palliativ 

omvårdnad av deras barn. En ökad förståelse anses kunna uppnås genom att 

diskussionsgrupper gällande kommunikationssvårigheter upprättas tillsammans med kurser 

där fokus ligger på att våga tala i svåra situationer. Då omvårdnad till familjer ingår i 

sjuksköterskans profession bör vikten av sjuksköterskans kommunikation, relation och 

stödåtgärder till samtliga familjemedlemmar ligga till grund för och introduceras i ett tidigt 

skede i sjuksköterskans grundutbildning. En tidig introduktion i grundutbildningen skulle 

kunna skapa en större förståelse och en bredare kunskap för sjuksköterskan som vidare kan 

underlätta omvårdnaden till familjer vars barn har en palliativ diagnos. 
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Bilaga 1 Databassökningar 1 (2) 
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Qualitative Studies 

43 268    
2. Hospice and 

Palliative Nursing 
OR Palliative Care 
OR Terminal Care 
OR Hospice Care 
OR Terminally Ill 
Patients 31 731    

3. Child OR Child, 
Hospitalized OR 
Adolescence OR 
Adolescent, 
Hospitalized 289 235    

1 AND 2 AND 31 
46 2013-01-20 20 4 

4. Family OR 
Extended Family 
OR Family 
Relations OR 
Professional-Family 
Relations 33 997    

5. Hospitals, Pediatric 
OR Pediatric 
Critical Care 
Nursing OR 
Intensive Care Units, 
Pediatric OR 
Pediatric Units 6 673    

1 AND 4 AND 5 
29 2013-01-20 14 2 

6. Pediatric Nursing 
OR Pediatric 
Critical Care 
Nursing OR 
Pediatric Care OR 
Hospitals, Pediatric 17 216    

7. Hospice and 
Palliative Nursing 
OR Palliative Care 
OR Hospice Care 
OR Terminal Care 29 045    

1 AND 4 AND 6 AND 7 
9 2013-01-22 5 2 

8. Family Nursing OR 
Family Centered 
Care 4618    

1 AND 6 AND 8 
17 2013-01-22 10 3 

                                                 
1 Alla sökningar som har kombinerats med AND har begränsats med fulltext, peer reviewed samt en 
begränsning från år 2000. Artiklarna redovisas endast första gången de påträffas. 



 

34 
 

Bilaga 1 Databassökningar 2 (2) 
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
9. Critically Ill Patients 

OR Critical Illness 
OR Terminally Ill 
Patients  15 763    

1 AND 3 AND 91 
27 2013-01-24 13 3 

10. Nurse Attitudes OR 
Attitude of Health 
Personnel 33 131    

11. Professional-Family 
Relations OR Family 
Centered Care OR 
Family Nursing 13 406    

12. Pediatric Critical 
Care Nursing OR 
Pediatric Nursing 
OR Pediatric Units 
OR Hospitals, 
Pediatric 12 697    

10 AND 11 AND 12 
42 2013-01-24 18 4 

_____________________________ 
 
1 Alla sökningar som har kombinerats med AND har begränsats med fulltext, peer review samt en begränsning 
från år 2000. Artiklarna redovisas endast första gången de påträffas. 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 1 (3) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Clarke, J., & Quin, S.  
2007 
Irland 

Professional carers´ experiences 
of providing a pediatric palliative 
care service in Ireland. 

Mixad metod med tyngd på den 
kvalitativa. Insamling i form av 
intervjuer i fokusgrupper samt 
med frågeformulär med öppna 
slut. Intervjuerna varade mellan 
60-90 min. 

76st deltog i den kvalitativa delen av 
studien där 60st (79 %) var 
sjuksköterskor. De medverkande i 
studien var bland annat läkare, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
lärare, tal- och språk pedagoger samt 
dietister.  

Medel. 

Coyne, I.  
2007 
Storbritannien 
 

Disruption of parent 
participation: Nurses´ strategies 
to manage parents on children´s 
wards. 

Kvalitativ metod i form av 
intervjuer och observationer. 
Intervjuerna pågick under 60-90 
min och sjukhusen observerades 
under ett år, maximalt 3h/dag. 

12 sjuksköterskor på fyra 
barnavdelningar på två separata 
sjukhus i England. 
 

Hög. 

Coyne, I., O`Neill, C., 
Murphy, M., Costello, T., & 
O´Shea, R.  
2011 
Irland 

What does family-centred care 
mean to nurses and how do they 
think it could be enhanced in 
practice. 

Deskriptiv design användes för 
att samla in data mellan 2008-
2009. Ett frågeformulär 
innehållandes 47 frågor delades 
ut till sjuksköterskor att besvara. 
De två sista var öppna frågor 
vilka ligger till grund för 
resultatet i denna studie. 
Resultatet från de kvantitativa 
frågorna presenteras i en annan 
studie. 

250 sjuksköterskor medverkande i 
studien och representerade sju av de 
totalt 19 barnenheterna på Irland. 
Tre barnsjukhus och en 
vårdavdelning för barn på 
huvudsjukhuset i Dublin valdes ut 
tillsammans med tre nationella 
barnenheter belägna i västra, 
sydöstra- och sydvästra Irland. De 
valdes ut beroende på geografisk 
lokalisation samt storlek. 

Hög. 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 2 (3) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Hopia, H., Paavilainen., & 
Åstedt-Kurki, P. 
2004 
Finland 

Promoting health for families of 
children with chronic 
conditions. 

Kvalitativ metod, baserad på både 
individuella- och gruppbaserade 
intervjuer samt observation. 
Intervjuerna varade mellan 1-2,5h 
och observationerna av 
sjuksköterskor varande 
sammanlagt 84h och genomfördes 
i de två sjukhusen. 
 

30 sjuksköterskor från två olika 
pediatriska sjukhus i Finland deltog 
i studien. 

Hög. 

McCloskey, S., & Taggart, L. 
2006 
Storbritannien  
 

How much compassion have I 
left? An exploration of 
occupational stress among 
children´s palliative care nurses. 
 

Kvalitativ metod med semi-
strukturerade djupgående 
intervjuer i fokusgrupper 
genomfördes. 

18 sjuksköterskor med erfarenhet av 
palliativ vård av barn deltog i 
studien.  

Hög. 

Neilson, S., Kai, J., 
MacArthur, C., & Greenfield, 
S.  
2010 
Storbritannien 

Exploring the experiences of 
community-based children’s 
nurses providing palliative care. 

Kvalitativ metod baserad på både 
individuella djupgående intervjuer 
samt diskussioner utifrån 
specifika fall. 

30 sjuksköterskor med inriktning på 
palliativ vård av barn deltog i 
studien i Birmingham, England.  
 

Hög. 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 3 (3) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Pontin, D., & Lewis, D.  
2007 
Storbritannien 

Managing the caseload: A 
qualitative action research study 
exploring how community 
children´s nurses deliver 
services to children living with 
life-limiting, life-threatening, 
and chronic conditions. 
 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade djupgående 
intervjuer. 

6 barnsjuksköterskor från 
kommunen deltog i studien. 

Hög. 

Quinn, C., & Bailey. M-E. 
2011 
Irland 

Caring for children and families 
in the community: Experiences 
of Irish palliative care clinical 
nurse specialists. 

Kvalitativ, deskriptiv metod. 
Semi-strukturerade intervjuer i 
fokusgrupper som varade i 90min. 

7 kommunsjuksköterskor 
medverkade i studien. De utvalda 
kommunsjuksköterskorna hade 
erfarenhet av palliativ vård av barn 
och valdes ut för att svara till syftet 
med studien. 
 

Hög. 

Ygge, B-M.  
2007 
Sverige 

Nurses´ perceptions of parental 
involvement in hospital care. 

Kvalitativ metod med intervjuer i 
fokusgrupper. En ledare i 
fokusgruppen ledde diskussionen 
och en observatör antecknade 
under intervjuerna som varade 
mellan 90-120min. 
 

13 sjuksköterskor varav 7 erfarna 
barnsjuksköterskor och 6 mindre 
erfarna sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Medel. 
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Bilaga 3 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
…when the signals sent by the family where 
strong enough, nurses acted according to the 
situation. 
 

Sjuksköterskan agerade utifrån 
situationen när familjen gav 
tillräckligt starka signaler. 

Sjuksköterskans 
agerande baseras på 
familjens signaler. 

Bedömning av familjens 
behov. 

Sjuksköterskans stödåtgärder 
till familjen. 

Family-centered care was also seen as including 
parents participation in care delivery.. ..The 
nurses role is to encourage and empower 
parents to participate in the delivery of mainly 
non-medical care. 

Sjuksköterskans omvårdnad till 
familjen inkluderar att göra 
föräldrarna delaktiga i barnets vård 
genom att stärka dem och uppmuntra 
dem att delta i den icke medicinska 
vården. 

Sjuksköterskans 
uppgift är att stärka 
och uppmuntra 
föräldrarna till 
delaktighet i barnets 
omvårdnad. 

Familjens delaktighet i 
omvårdnaden. 

Sjuksköterskans stödåtgärder 
till familjen. 

The need for information is endless but the 
same information must be presented in the same 
way; parents should not receive different 
information from different health personnel.  
 

Det är av stor betydelse att 
föräldrarna får samma information 
från alla som inkluderas i barnets 
omvårdnad. 

Vikten av att samma 
information når 
föräldrarna. 

Konsten att 
kommunicera. 

Sjuksköterskans 
kommunikation med familjen. 

…the child is likely to die, within the next 
weeks or months, but are afraid to approach the 
subject with parents or to bring it up and 
discuss it openly. 
 

Rädsla att ta upp och diskutera den 
förväntade försämringen av barnets 
tillstånd med föräldrarna. 

Rädsla för att 
kommunicera med 
föräldrarna vid 
barnets försämrade 
sjukdomstillstånd. 

Kommunikationssvårighe
ter vid försämrat 
sjukdomstillstånd. 

Sjuksköterskans 
kommunikation med familjen. 

Instead of waiting for the family to take the first 
step, the nurse was also active in attempts to 
become familiar.  

Istället för att vänta på att familjen 
skulle ta det första steget försökte 
sjuksköterskan aktivt bekanta sig med 
familjen. 

Sjuksköterskans 
aktiva roll vid 
etablerandet av en 
relation med 
familjen. 

Upprättandet av en 
relation. 

Sjuksköterskans relation med 
familjen. 

They wanted to develop a relationship with the 
family based on mutual trust.  

De ville utveckla en relation med 
familjen baserat på ett ömsesidigt 
förtroende. 

En relation baserat på 
ömsesidigt 
förtroende. 

Relationens betydelse. Sjuksköterskans relation med 
familjen. 
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