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Sammanfattning 

Bakgrund: Inom neonatalvården idag är det ovanligt att barn dör, men när det sker 
innebär det en i många fall livslång kris för de föräldrar som drabbas. Neonatal palliativ 
vård omfattar en helhetssyn och fokus på hela familjen, vilket bidrar till att relationer 
mellan familjen och vårdpersonalen byggs upp. Det innebär också etiska dilemman och 
att ställas inför svåra beslut. 
 
Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenhet av neonatal palliativ vård. 
 
Metod: En litteraturöversikt baserad på 12 kvalitativa artiklar som söktes fram i 
databaserna AMED, Cinahl, Medline och PsycINFO. Fribergs trestegsmodell användes 
för analys. 
 
Resultat: Åtta kategorier framkom: Att få möjlighet att vara nära; Att vara delaktig 
i att fatta beslut; Betydelsen av information; Att bli behandlad med respekt; Att 
lindra barnets lidande; Betydelsen av samtal och stöd; Att skapa minnen samt 
Sjukhusmiljöns betydelse. 
 
Slutsats: Föräldrarna har behov av att få vara delaktiga i barnets vård för att skapa 
minnen. De behöver information för att förstå och efterfrågar fortsatt kontakt med 
vårdpersonal och uppföljning efter dödsfallet. 
 
 
Nyckelord: Neonatal palliativ vård, föräldrar, erfarenhet, familjefokuserad 
omvårdnad, litteraturöversikt 



 

 

Family on borrowed time – Help us to remember our time together 

Parent´s experience of neonatal end-of-life care. A literature review 

 

Summary 

Background: In today’s neonatal care, it is uncommon that babies die. When it 
happens, it is associated with a life-long crisis for the affected parents. In neonatal end-
of-life care, the focus is on the entire family and on the relationships that occur between 
the family and the health care professionals. It is also related to the ethical questions 
and difficult decisions that take place in this situation. 
 
Aim: The aim was to describe parents´ experiences in neonatal end-of-life care. 
 
Method: A literature review consisting of 12 articles with a qualitative approach were 
made. Searches were made in the databases AMED, Cinahl, Medline and PsycINFO. 
Fribergs three step method for analysis was used.  
 
Results: Eight categories were found: To be able to be near; To be involved in 
making decisions; The importance of information; To be respected; To alleviate 
child suffering; The meaning of conversation and support; To create memories and 
The significance of the hospital environment. 
 
Conclusions: The parents have the need to be involved in the care of their dying child 
to create lasting memories. They need information to understand and they ask for 
further contact and follow-up meetings after the death of their child. 
 
 
Keywords: Neonatal end-of-life care, parents, experience, family focused care, 
literature review 
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Inledning 

På neontalvårdavdelning vårdas för tidigt eller sjuka nyfödda barn och trots att 
utvecklingen inom neonatalvården har utvecklats i snabb takt de senaste decennierna 
(Wallin, 2001) så händer det fortfarande att barn inte överlever. Antalet barn som dör 
i neonatalperioden (inom 28 dagar efter födelsen) minskar stadigt, men det 
förekommer fortfarande och drabbar ca 1,5 av 1000 födda barn, vilket år 2014 innebar 
totalt 177 neonatala dödsfall i Sverige. För tidig födelse, kromosomavvikelser och 
missbildningar är de största riskfaktorerna för neonatal död (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Att förlora ett barn är en stor sorg och kan innebära en livslång kris för föräldrarna 
(Wheeler, 2001). För att kunna stötta föräldrarna behöver sjuksköterskan både ha god 
förståelse för föräldrars behov och samtidigt kunna möta dem där de är (Cleveland, 
2008). Eftersom det är ovanligt att barn dör, så är det också svårt att ha rutiner för 
arbetet vid dessa situationer, vilket kan leda till osäkerhet i personalgruppen då det 
inte alltid är samma vårdpersonal som är i tjänst när det sker.  
 
Ett annat problem som upplevs av sjuksköterskor på neonatalavdelningen som 
Pierucci, Kirby och Leuthner (2001) belyser är att det är svårt att acceptera att 
behandlande vård med syfte att rädda liv skall övergå till palliativ vård när det gäller 
nyfödda. Detta kan leda till att palliativ vård för nyfödda blir underutnyttjad (Pierucci 
et al., 2001). Om sjuksköterskan kan få ta del av föräldrars erfarenheter av vården av 
deras döende nyfödda barn kan riktlinjer och strategier för vården utformas.  
 

Bakgrund 

När barnet hamnar på neonatalavdelningen efter födelsen förvandlas föräldrarnas 
drömmar och förväntningar till sorg över förlusten av det önskade barnet. De hamnar 
i en främmande värld där barnets utseende, sjukdom och behandling, 
avdelningsmiljön, förlusten av föräldrarollen och en känsla av att vara helt utelämnade 
åt vårdpersonalen bidrar till en extrem stress och kris (Jackson & Hedberg Nykvist, 
2013). Den kris föräldrarna hamnar i innebär primärt fokus på det sjuka barnet, vilket 
i sin tur innebär att eventuella syskon hamnar i skymundan. Det kan vara svårt för 
föräldrarna att i sin kris engagera sig i dem. Likaså kan det vara svårt för 
vårdpersonalen att uppmärksamma dem när barnet är sjukt och i akut behov av vård. 
(Munch & Levick, 2001). Att förlora ett barn strider mot den förväntade livsgången och 
är den mest förödande händelsen som kan drabba en nybliven förälder (Engler & 
Lasker, 2000; Leon, 1996; Ujda & Bendiksen, 2000). Omständigheter kring barnets 
död kan påverka föräldrars sorg på längre sikt (Contro, Larsson, Scofield, Sourkes & 
Cohen, 2002).  
 

Att bli förälder 

Moderskapet är en mental omställningsprocess som skapas under de månader som 
kvinnan väntar sitt barn (Wallin, 2001). Anknytningsprocessen startar redan under 
graviditeten. Denna fortsätter att utvecklas och mogna efter förlossningen (Obeidat, 
Bond & Callister, 2009). Även den andra föräldern genomgår en liknande 
utvecklingsfas. När ett barn hamnar på neonatalavdelningen bryts den normala 
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omställningsprocessen till att bli förälder och föräldraskapet startar istället på ett 
okänt och skrämmande sätt (Obeidat et al., 2009). Föräldrar som har barn på 
neonatalavdelningen upplever många gånger stress som kan få effekt på lång sikt 
(Cleveland, 2008). Föräldrarna måste klara av den stress som det innebär att ha sitt 
barn på neonatalavdelningen med oro för barnets hälsa och överlevnad (Wallin, 2001). 
När barnet läggs in på neonatalavdelningen och separeras från sina föräldrar så kan 
anknytningen störas och fördröjas. Det innebär också problem med föräldra-barn-
relationen (Obeidat et al., 2009). Föräldrar till barn som blir inlagda på 
neonatalavdelningen upplever också mer oro, depressioner och chocksymtom än 
föräldrar till friska nyfödda barn (Obeidat et al., 2009). 
 

Omvårdnad på neonatalavdelningen 

Vården på neonatalavdelningen inriktar sig på att rädda liv, men även på att främja 
barnets hälsa och utveckling. Enligt Socialstyrelsen (2014) bör omvårdnaden vara 
individualiserad, utvecklingsstödjande och familjecentrerad. 
 
Omvårdnaden på neonatalavdelningen präglas av utvecklingsstödjande åtgärder (Aita 
& Snider, 2003), som handlar om att förstå barnets beteende, att stödja barnets 
självreglering (till exempel av nervsystemet, vakenhet och interaktion med 
omgivningen) samt att gynna föräldrarnas och vårdpersonalens samspel med barnet 
(Socialstyrelsen, 2014). Via observation av samspelet mellan barnet och dess 
omgivning (mellan barnet och vårdaren eller mellan barnet och föräldrarna) görs 
tolkningar av de signaler och tecken barnet uppvisar. Omvårdnadsåtgärderna riktas 
sedan mot att svara på dessa signaler. Sjuksköterskans uppgift är framför allt att hjälpa 
föräldrarna att lära sig tolka barnets signaler som primärt sker icke-verbalt (Aita & 
Snider, 2003). Omvårdnaden har också en stödjande och pedagogisk roll i förhållande 
till barnets föräldrar. En huvuduppgift för sjuksköterskan är att bidra till att det finns 
så goda förutsättningar som möjligt för att etablera kontakt mellan föräldrar och barn. 
Föräldrarna behöver stöttning och hjälp för att komma in i sin roll så att de kan känna 
sig trygga med att ta hand om sitt barn (Wallin, 2001).  
 

Palliativ vård 

Med palliativ vård avses en aktiv helhetsvård som bedrivs i livets slutskede som följer 
vårdsökande personer och deras anhöriga fram till döden och tiden efter dödsfallet 
(SOU 2001:6). Palliativ vård syftar till att främja livskvaliteten vid obotlig sjukdom 
eller skada för vårdsökande personer och anhöriga genom att lindra lidande fysiskt, 
psykiskt, socialt och existentiellt (Socialstyrelsen, 2013; World Health Organisation 

WHO, u.å.).  
 
I enlighet med WHO:s definition (WHO, u.å.) av palliativ vård för barn innebär vården 
en fullständig omvårdnad av barnet både kroppsligt och själsligt samt att ge stöd till 
barnets familj. Vården inleds när diagnosen är fastställd och fortgår oavsett annan 
behandling. Vårdpersonalen utvärderar och lindrar barnets fysiska och psykiska 
smärta och ser även till sociala konsekvenser. För att vården skall bli effektiv krävs en 
bred tvärvetenskaplig strategi som involverar familjen och att använda sig av de 
resurser som finns tillgängliga. (WHO, u.å.)  
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Neonatal palliativ vård 

Enligt Carter (2004) kan palliativ vård tillämpas inom neontalvård oavsett om målet 
är att bota, förlänga livet eller för att lindra och ge komfort fram till livets slut. Neonatal 
palliativ vård behöver omfatta ett helhetsperspektiv, för att förebygga och lindra 
barnets och familjens fysiska, psykiska, sociala, spirituella och emotionella lidande och 
öka värdet på barnets livssituation och kommande död (Carter, 2004; Catlin & Carter, 
2002). Den palliativa vården anses lika viktig som intensivvårdsinterventioner 
eftersom det kan säkerhetsställa barnets livskvalitet så länge det lever (Kiman & 
Doumic 2014). När döden kan förutses är det i de flesta fall avslutande av behandling 
som föreligger döden och i beslut om att avsluta spelar olika faktorer in (Carter, 2004; 
Moro, Kavanaugh, Okuno-Jones & VanKleef, 2006). Besluten baseras på fakta om 
medicinsk diagnos, hur väl barnet har svarat på behandling och potentiell respons på 
annan tänkbar behandling. Mänskliga värden som föräldrars värderingar, 
förväntningar, förutsägelser eller önskningar för sitt barn är andra faktorer som vägs 
in (Carter, 2004).  
 

En känsla av förlust 

Att föda ett barn med begränsade livsvillkor försätter föräldrarna i en verklighet som 
är långtifrån den föreställning de haft om föräldraskapet. Föräldrarnas förväntningar 
och förhoppningar om den utlovade lyckan inför det stundande föräldraskapet ersätts 
med ett tillstånd av stress, sårbarhet och oro (Kiman & Doumic, 2014). Enligt Carter 
(2004) erfar föräldrar till för tidigt födda barn, sjuka barn som behöver återupplivning 
eller som är i behov av neonatal vård en upplevelse av förlust. Förlusten är 
mångdimensionell och komplex och innefattar förlust av förväntningar om ett friskt, 
fullgånget spädbarn; förlust av graviditet på ett olämpligt sätt; förlust av självkänsla 
och förlust av social status som förälder (Carter, 2004). 
  

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att familjen ses som en helhet och att hela 
familjen drabbas vid ohälsa och död. Vad som benämns som familj är olika i olika 
skrifter och har förändrats över tid. Det som tidigare klassificerades som familj var den 
s.k. kärnfamiljen (d.v.s. mamma-pappa-barn) men under senare år har detta begrepp 
breddats och är inte längre självklart (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). En familj 
kan ses som en självdefinierad grupp människor med starka emotionella band som 
bryr sig om varandra, har en känsla av samhörighet och ett ömsesidigt engagemang i 
varandras liv (Wright, Watson & Bell, 2002). Om personal inom vård och omsorg kan 
möta familjen som en enhet så kan det leda till att familjemedlemmarna känner 
delaktighet i hur vården och deras vardag ter sig. Enligt teorin om familjefokuserad 
omvårdnad kan människor uppfatta och ge uttryck för verkligheten på olika sätt 
beroende på interaktionen mellan och i mötet med andra människor. Utmaningen för 
vårdpersonalen blir att möta allas upplevelse av sin livssituation (Benzein et al., 2012).    
 
Inom familjefokuserad omvårdnad finns tre betydelsefulla utgångspunkter; 
människans föreställningar om verkligheten, reflektion som en väg till förändring av 
föreställningar, samt relationen mellan familj och sjuksköterska. Föreställningarna om 
verkligheten är det som avgör hur människor upplever sin verklighet (Benzein, 
Hagberg, Saveman & Syrén, 2010) och är en form av kognitiva begreppsstrukturer som 
påverkar tankar, känslor och beteenden. Dessa är individuella och bara delvis 



 

4 
 

medvetna. Om föreställningarna avviker stort från det generella föreställningssystemet 
kan det innebära stora problem att relatera på ett socialt plan (Benzein et al., 2012). 
Reflektionen syftar till att utveckla nya insikter och förståelse för egna och andras 
perspektiv (Benzein et al., 2010). Reflektion sker som en inre och yttre dialog och i 
samarbetet mellan familj och sjuksköterska är det viktigt att möjliggöra reflekterande 
processer genom att växla mellan att prata och att lyssna i samtalen. I detta samspel 
blir skillnader tydliga och det skapar möjlighet till ny förståelse för såväl enskilda 
familjemedlemmar, för familjen som helhet och för sjuksköterskan. Relationen mellan 
sjuksköterskan och familjen är icke-hierarkisk där båda parter bidrar med sina 
resurser och kunskaper och där relationen utgörs av ett samarbete, där varje persons 
bidrag är lika viktigt. Detta bidrar till att ett möte mellan sjuksköterskan och familjen 
leder till ett ömsesidigt lärande möte (Benzein et al., 2010). 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenhet av neonatal palliativ vård. 
 

Material och metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt, vilket innebär att systematiskt söka, 
kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett visst område. Kvalitativ 
forskning är inriktad mot att spegla och förstå människors upplevelser (Forsberg & 
Wengström, 2016), och eftersom studiens syfte var att beskriva föräldrars erfarenheter 
valdes kvalitativ design vid bearbetningen. Studien genomfördes med induktiv ansats, 
vilket innebär ett förutsättningslöst insamlande av fakta utifrån valt problemområde 
för att utveckla nya teorier inom området (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
I kvalitativa studier tolkas data. Hur tolkningen sker är beroende av den förförståelse 
tolkaren har (Forsberg & Wengström, 2016). Förförståelse kan beskrivas som de 
föreställningar, antaganden och kunskap som används för att förstå (Friberg & Öhlén, 
2012). Relaterat till erfarenhet av att arbeta med palliativ vård och erfarenhet av att 
vårda döende barn förekom förförståelse inom området. En strävan efter objektivitet 
fanns och förförståelsen diskuterades kontinuerligt under arbetets gång. 
 

Urval och datainsamling 

Vid urval och datainsamling i studien användes steg ett till fem av Polit och Becks 
(2012) flödesschema i nio steg, där steg ett innebär att formulera ett syfte. Enligt steg 
två och tre (Polit & Beck, 2012) utfördes en inledande fritextsökning för att få en bild 
av kunskapsläget, inhämta rådata samt identifiera sökord. Dessutom erbjöds 
undervisning och hjälp med att finna adekvata sökord av en bibliotekarie på 
Högskolebiblioteket i Jönköping, vilket nyttjades. Sökningen utfördes sedan i Cinahl. 
De identifierade sökorden som användes för att finna artiklar till resultatet var: infant, 
neonat*, baby, newborn, preterm, end of life, palliative, qualitative*, grounded 
theory*, phenomenon*, hermeneut*, interview*, focus group*, survey* och case stud*. 
För att begränsa och/eller vidga sökningarna användes booleska operatorer i form av 
OR och AND (se bilaga 1). Sökningarna gjordes i olika databaser för att få ett större 
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urval och i denna studie användes Cinahl med inriktning mot omvårdnad, Medline 
med inriktning mot medicin och omvårdnad, PsycINFO med inriktning mot 
psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016) 
samt AMED med inriktning mot bland annat palliativ vård (Högskolebiblioteket i 
Jönköping, u.å.). Begränsningar som användes var att studierna skulle vara 
publicerade från 2006 och framåt, skrivna på engelska och publicerade i tidskrifter 
som är vetenskapligt godkända (enligt peer review). Studier med utgångspunkt från 
länder med jämförbar neontalvård (t.ex. länder i Europa och Nordamerika) 
inkluderades och artiklar från andra delar av världen valdes bort vid urvalsprocessen. 
Trots att kvalitativ ansats valdes förekom även kvantitativa studier, men enbart för att 
vissa studier hade både kvalitativ och kvantitativ inriktning. I arbetet har då enbart de 
kvalitativa delarna av dessa studier använts. Fem av resultatartiklarna behandlade 
både neonatal och pediatrisk verksamhet. I de fall där resultatet i artiklarna var 
uppdelat inkluderades enbart data som berörde neonatal verksamhet. Enligt steg fyra 
i Polit och Becks flödesschema (2012) urskildes relevanta artiklar genom att 
sökningarnas resultatlistor genomgicks. Abstracten till de artiklar med intressant titel 
(utifrån syftet med studien) lästes, och därefter lästes de artiklar som verkade svara 
mot syftet i sin helhet. Enligt steg fem i flödesschemat (Polit & Beck, 2012) 
identifierades nya artiklar via referenslistor och de som inte var relevanta förkastades. 
Detta gjordes via manuella sökningar där Google Scholar användes. Två nya artiklar 
hittades på detta sätt. Dessutom gjordes en utvidgad sökning i Cinahl som inkluderade 
artiklar från 2004 och framåt för att på så sätt hitta ett bredare urval. Resultatet av den 
sökningen gav dock inte mer än två nya artiklar, varav enbart den ena användes i 
resultatet. 
 
Efter genomförd urvalsprocess kvalitetsgranskades artiklarna för att säkerställa 
vetenskaplig trovärdighet. I detta arbete användes ”Mall för kvalitetsgranskning av 
kvalitativa studier” utformad av Avdelningen för omvårdnad på Hälsohögskolan i 
Jönköping (bilaga 2). För att skapa en samsyn och gemensam utgångspunkt för fortsatt 
granskning utfördes initialt gemensamma granskningar (Wallengren & Henricson, 
2012). Kvalitetsgranskningen skedde sedan enskilt enligt överenskommen uppdelning 
och diskuterades gemensamt under tidens gång. Dock har alla utvalda studier lästs och 
delvis granskats av samtliga författare. De studier som passerade 
kvalitetsgranskningen sammanfattades i en matris (bilaga 3). Det slutliga antalet 
utvalda studier blev 12. Av dessa fick samtliga 4/4 poäng i första delen av 
kvalitetsgranskningen, sex studier fick också 8/8 poäng i andra delen av 
kvalitetsgranskningen och resterande sex studier 7/8 poäng i andra delen av 
kvalitetsgranskningen. Fem av dessa fick avdrag för att de inte hade diskuterat 
kvalitetssäkringsbegreppen i diskussionen. Den sjätte (Cortezzo et al., 2015) fick 
avdrag för att återkoppling till bakgrunden inte hade skett (se bilaga 3). 
 

Dataanalys 

För att analysera artiklarna användes Fribergs (2012) modell för analys i tre steg. I 
enlighet med första steget lästes artiklarna upprepade gånger för att få en förståelse för 
vad de handlar om. I andra steget av Fribergs analys (2012) jämfördes delar av 
artiklarna för att finna likheter respektive olikheter. I detta arbete analyserades 
resultatet i artiklarna genom att signifikanta delar av texten skrevs av på datorn och 
sedan skrevs dessa ut på mindre lappar. För att hålla ordning på vilka delar som hörde 
till specifika artiklar numrerades lappar och artiklar. Dessa lappar med signifikanta 
delar av texten användes sedan i resterande analys som utfördes gemensamt. I tredje 
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steget sammanställdes likheter och skillnader genom att gruppera dem efter det som 
var likvärdigt i de olika artiklarna (Friberg, 2012). Inledningsvis sorterades valda delar 
i grupper om negativa och positiva erfarenheter, men då det inte speglade helheten 
strukturerades dessa om till att omfatta delar som liknade varandra i texten. Efter 
denna omgruppering identifierades sju övergripande kategorier som i sin tur 
analyserades djupare. Efter detta arbete fanns det fortfarande några lappar som inte 
stämde överens med de kategorier som identifierats och en ny gruppering gjordes. När 
detta arbete var klart kvarstod sju subkategorier som tillsammans bildade tre 
övergripande kategorier. Efter noga övervägande var dessa kategorier och 
subkategorier inte heller helt rätt i förhållande till syftet och en ny gruppering utfördes. 
När denna var klar blev det slutligen åtta subkategorier och tre övergripande 
kategorier. Efter kritisk granskning och diskussion med examinator stämde dessa inte 
heller med syftet och efter ytterligare bearbetning mynnade analysen slutligen ut i åtta 
kategorier som svarade an mot syftet och översiktligt presenterades i resultatet. 
Studierna var utförda i USA (n=8), Frankrike (n=2), Island (n=1) och Kanada (n=1). 
 

Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) innebär utförandet av en litteraturöversikt att ställas inför 
etiska frågor och att begränsningar i metodkunskaper eller det engelska språket kan 
påverka bedömningen av artiklar som i sin tur kan bidra till feltolkningar. Etisk 
egengranskning, reflektion och strävan att undvika felaktiga översättningar och 
tolkningar skedde fortlöpande under hela arbetets gång. Relaterat till erfarenhet av att 
arbeta med palliativ vård förekom viss förförståelse. En strävan efter objektivitet fanns 
och förförståelsen diskuterades kontinuerligt under arbetets gång.   
 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) ökar det vetenskapliga värdet på en 
litteraturöversikt om de vetenskapliga artiklar som ingår har tillstånd från etisk 
kommitté eller om det framgår att studien har gjorts med noggranna etiska 
överväganden. I de studier som ingår i denna litteraturöversikt har olika etiska 
överväganden gjorts. I samtliga artiklar utom en var studierna utförda med tillstånd 
från en etisk kommitté som var anknuten till forskarens sjukhus eller universitet. I 
studien som saknade tillstånd från etisk kommitté diskuterades etiska aspekter i 
metoddelen och inkluderades trots att etiskt tillstånd saknades.  
 
Studier kan motiveras etiskt genom att fastställa att nyttan med forskningen är till gagn 
för tre aktörer: individen, professionen och samhället (Kjellström, 2012). 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva föräldrars upplevelse av neonatal palliativ 
vård för att bidra med kunskaper som kan öka vårdpersonalens möjligheter att erbjuda 
den hjälp som efterfrågas, vilket på lång sikt kan vara till fördel för samhället i stort 
och främja hälsa och välbefinnande för framtidens generationer.  
 

Resultat 

Efter utförlig analys av samtliga artiklars resultat, identifierades åtta kategorier: 

 Att få möjlighet att vara nära 
 Att få vara delaktig i att fatta beslut 
 Betydelsen av information 
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 Att bli behandlad med respekt 
 Att lindra barnets lidande 
 Betydelsen av samtal och stöd 
 Att skapa minnen 
 Sjukhusmiljöns betydelse 

Att få möjlighet att vara nära 

Att erbjudas möjligheten att vara nära barnet genom att få delta i den dagliga skötseln 
var betydelsefullt för föräldrarna (Brosig, Pierucci, Kupst & Leuthner, 2007; Rini & 
Loriz, 2007; Weidner et al., 2011; Widger & Picot, 2008). De föräldrar som hade gjort 
det upplevde en känsla av kontroll, vilket främjade förberedelserna inför barnets 
kommande död (Pector, 2004). Andra föräldrar som inte hade fått möjlighet att göra 
det hade velat få hjälp med det före avslutande av livsuppehållande åtgärder (Cortezzo, 
Sanders, Brownell & Moss, 2015). 
  
Att få vara nära och hålla sitt barn när det fortfarande levde och i dödsögonblicket, var 
värdefullt för föräldrarna (Brooten et al., 2012; Pector, 2004; Rini & Loriz, 2007; 
Weidner et al., 2011). De fick också möjlighet att vara med sitt barn så mycket som 
möjligt den tid som fanns kvar (Gilmer, Foster, Bell, Mulder & Carter, 2012) och de 
ville spendera den tiden med barnet utan att bli störda av vårdpersonalen (Weidner et 
al., 2011). Att involvera äldre syskon var av vikt för vissa föräldrar medan andra valde 
att inte göra det (Shelkowitz et al., 2015). Föräldrar hade önskat att få ta med sig barnet 
utanför avdelningen i större utsträckning än det som tilläts (Pector, 2004). Om 
föräldrar inte fanns hos barnet vid dödsögonblicket blev de kontaktade för att få 
möjlighet att komma och hålla barnet innan det dog (Brooten et al., 2012). I fall där 
föräldrar inte varit på plats vid dödstillfället gjorde vårdpersonalen vad de kunde för 
att hålla barnet vid liv tills föräldrarna kunde komma, eller så ombesörjde 
vårdpersonalen att barnet fick vara i någon annans famn när det dog för att barnet inte 
skulle dö ensam, vilket var viktigt för föräldrarna (Pector, 2004).  
 
Erfarenheter av ånger över saker som föräldrarna inte gjorde eller hade velat göra 
annorlunda medans barnet levde uttrycktes (Rini & Loriz, 2007; Shelkowitz, Vessella, 
O´Reilly, Tucker & Lechner, 2015). De upplevde att de inte fick tillräckligt mycket tid 
med sitt barn (Caeymaex et al., 2011; Rini & Loriz, 2007; Shelkowitz et al., 2015) och 
kände hjälplöshet för att de inte kunde rädda sitt barn (Caeymaex et al., 2011). 
Föräldrar uttalade också ånger över att de inte hade möjlighet att vara med vid 
dödsögonblicket (Caeymaex et al., 2011; Rini & Loriz, 2007). Känslor av ånger kunde 
också orsakas av att föräldrarna inte vågade hålla sitt barn före döden (Pector, 2004). 
Vid oförmåga att vara med sitt barn under den sista tiden upplevde föräldrar negativa 
erfarenheter och minnen av situationen och dessa upplevdes skadliga (Rini & Loriz, 
2007). 
 

Att få vara delaktig i att fatta beslut 

Att få vara delaktig i beslutsprocessen när det gällde barnets vård (Brooten et al., 2012; 
Einarsdóttir, 2009) och få möjlighet att agera som primära vårdnadshavare och föra 
barnets talan var värdefullt (Weidner et al., 2011). För att vara delaktiga i beslut 
behövde föräldrar ha information och vara uppdaterade om barnets vård (Brooten et 
al., 2012; Cortezzo et al., 2015; Einarsdóttir, 2009; Einaudi et al., 2010; Shelkowitz et 
al., 2015; Weidner et al., 2011). De behövde få tid att tänka efter för att inte fatta 
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förhastade eller orationella beslut (Caeymaex et al., 2011; Cortezzo et al., 2015; Pector, 
2004; Weidner et al., 2011). Föräldrar fick vara med och besluta om när det var dags 
att avsluta livsuppehållande åtgärder (Brooten et al., 2012; Brosig et al., 2007; 
Caeymaex et al., 2011; Pector, 2004). De fick också olika alternativ att välja mellan när 
det gällde att vara delaktiga i beslutsprocessen (Shelkowitz et al., 2015). Fattade beslut 
respekterades av vårdpersonalen, vilket uppskattades (Caeymaex et al., 2011; Einaudi 
et al., 2010; Weidner et al., 2011). Det förekom också motstånd och ifrågasättande från 
vårdpersonal gällande de beslut som var fattade (Pector, 2004). 
 
Att föräldrar enskilt fattade beslut om vård eller avslut av livsuppehållande åtgärder 
ledde till en känsla av övergivenhet, men kunde upplevas positivt om det fanns en 
övertygelse om att beslutet innebar minskat lidande för barnet (Caeymaex et al., 2011; 
Einarsdóttir, 2009). Delat beslutsfattande upplevdes som positivt jämfört med när 
föräldrar själva hade varit de primära beslutsfattarna, eftersom det då fanns ett visst 
skydd mot skuld när besluten stöttades av vårdpersonalen (Caeymaex et al, 2011). När 
läkaren fattade det slutgiltiga beslutet var föräldrar tacksamma för att de själva inte 
behövde vara delaktiga. Det förekom ändå en viss ambivalens eftersom besluten gällde 
något som de inte ville skulle hända (Caeymaex et al., 2011). När föräldrar kände 
ambivalens över att ha fattat rätt beslut för sitt barn uppskattades vårdpersonalens 
bekräftelse och stöd (Weidner et al., 2011). 
 
Upplevda svårigheter i beslutsfattandet var när ena föräldern ensam fick fatta beslut 
(Caeymaex et al., 2011; Pector, 2004). Andra problem som förekom var att föräldrar 
inte var eniga om de beslut som skulle tas (Einarsdóttir, 2009). Beslut som fattades i 
samband med att barnet närmade sig döden uppfattades som en börda och var svåra 
att acceptera eftersom dessa beslut var oåterkalleliga (Caeymaex et al., 2011). Föräldrar 
kände också skuld och ånger över de beslut som de varit delaktiga i att ta (Caeymaex 
et al., 2011; Einarsdóttir, 2009; Einaudi et al., 2010). Funderingar över huruvida det 
varit etiskt försvarbart att välja att avsluta livsuppehållande åtgärder förekom, 
eftersom det i praktiken innebar att avsluta någons liv och de hade svårt att hitta 
argument för att besluten skulle kännas moraliskt godtagbara (Caeymaex et al., 2011; 
Einarsdóttir, 2009).  
 

Betydelsen av information 

Att inte få tillräcklig information om vilka fysiska förändringar som kunde förväntas 
inför ett barns död bidrog med känslor av att inte vara tillräckligt förberedd (Rini & 
Loriz, 2007; Weidner et al., 2011). Tidigt besked om barnets försämrade tillstånd 
gjorde det möjligt för föräldrar att förbereda sig emotionellt och att ta avsked. 
Vårdpersonal som gav sanningsenlig och uppriktig information om barnets tillstånd 
uppskattades även om det innebar dåliga besked (Brosig et al., 2007; Weidner et al., 
2011). Det förväntades att vårdpersonalen skulle förklara de olika stegen i 
dödsprocessen (Weidner et al., 2011). Att inte förstå eller kunna ta till sig information 
om barnets vård och tillstånd bidrog till att det blev svårare för föräldrarna att komma 
till insikt om situationen (Brooten et al., 2012; Caeymaex, et al., 2011; Rini & Loriz, 
2007; Weidner et al., 2011; Widger & Picot, 2008). Otillräcklig information bidrog till 
en erfarenhet av att inte ha kontroll (Einaudi et al., 2010).  
 
Föräldrar hade erfarenheter av att inte veta vem de skulle vända sig till med frågor och 
ansågs sig ha fått mindre information om barnets tillstånd än de hade velat (Cortezzo 
et al., 2015; Rini & Loriz, 2007; Widger & Picot, 2008). I fall där föräldrar inte hade 
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fått uppriktig information och därmed inte hade insett att döden var nära förstående 
upplevdes ilska (Brosig et al., 2007). Att inte få uppriktig information bidrog till att 
föräldrar inte fick se barnet innan döden inträffade (Pector, 2004). Det uppgavs av 
föräldrar att det underlättade att få möjlighet att ställa frågor om barnets tillstånd, att 
vårdpersonalen hade tålamod och förklarade upprepade gånger så att de förstod 
(Brooten et al, 2012; Widger & Picot, 2008). 
 
Enligt föräldrars erfarenhet hade vårdpersonal svårigheter med att ge svåra besked och 
att konfrontera dem med att deras barn skall dö och att det ofta undveks (Rini & Loriz, 
2007). Att få information om händelser vid döden och att få ta del av 
obduktionsresultat så snart som möjligt önskades av föräldrar (Pector, 2004; Widger 
& Picot, 2008). Föräldrar som hade känt sig överväldigade i situationen uttryckte att 
vårdpersonalen borde haft en öppen och rak kommunikation så att de hade insett 
stundens allvar och tagit vara på tiden (Caymaex et al., 2011). Föräldrar uttryckte att 
de skulle ha gjort saker annorlunda om de hade erhållit tydligare information om att 
deras barns död var nära förestående (Rini & Loriz, 2007).  
 

Att bli behandlad med respekt 

Vårdpersonalen visade respekt och förståelse för föräldrars känslor 0ch behandlade 
barnet som en unik individ trots den kritiska situationen (Brosig et al., 2007; Weidner 
et al., 2011). Att barnet kallades vid namn var en sådan respektingivande handling 
(Brosig et al., 2007). Vårdpersonalen visade intresse för hela familjen (Brosig et al., 
2007; Widger & Picot, 2008). Att vårdpersonalen lyssnade till föräldrars berättelse vid 
upprepade tillfällen och att frågorna de hade (och som kunde kvarstå länge) 
behandlades på ett ärligt sätt uppskattades (Pector, 2004). Föräldrar som blev 
behandlade med respekt, omsorg och omtänksamhet hade positiva erfarenheter av 
vårdpersonalen (Rini & Loriz, 2007; Shelkowitz et al., 2015; Widger & Picot, 2008). De 
föräldrar som saknade vårdpersonalens medlidande och behandlades på ett sätt som 
uppfattades som negativt, rutinmässigt och okänsligt upplevde hinder för 
sorgeprocessen, vilket påverkade förmågan att sörja barnet (Rini & Loriz, 2007). Att få 
ett kallt, tvärt och okänsligt bemötande av vårdpersonalen beskrevs som icke-stöttande 
(Brooten et al., 2012). Dagliga rutiner och regler på avdelningen försvårade 
sorgeprocessen och föräldrar kände stor tacksamhet när vårdpersonalen gjorde 
särskilda undantag, som till exempel att utöka besökstider eller att tillåta föräldrarna 
att äta på rummet (Rini & Loriz, 2007).  
 

Att lindra barnets lidande 

Kompetent vårdpersonal som var duktig och erfaren i palliativ vård var en tillgång för 
föräldrar, eftersom de kunde guida dem genom den palliativa processen när osäkerhet 
uppstod (Rini & Loriz, 2007). Föräldrar kände sig trygga med att vårdpersonalen 
agerade med barnets bästa i åtanke, att de inte ville orsaka skada och att de gjorde allt 
de kunde för att lindra barnets lidande (Einaudi et al., 2010). Föräldrar litade på att 
barnet blev väl omhändertaget av vårdpersonalen när de var hemma (Brooten et al., 
2012; Brosig et al., 2007). Vårdpersonalens bemötande hade djupgående och långvarig 
effekt på föräldrars upplevelse av att förlora ett barn (Rini & Loriz, 2007). 
Vårdpersonal som inte var insatta i barnets diagnos, symtom och vård uppfattades som 
oerfarna och okunniga och uppskattades inte av föräldrar, som förväntade sig mer av 
vårdpersonalen (Brooten et al., 2012). 
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Enligt föräldrars erfarenhet fanns vissa problem med att säkerställa barnets 
bekvämlighet i form av att barnet var tillräckligt smärtlindrat, fri från ångest och hade 
lätt att andas (Brooten et al., 2012; Cortezzo et al., 2015; Weidner et al., 2011).  
Föräldrars upplevelse var att barnet till viss del hade haft det bekvämt, men det fanns 
också de som inte hade fått vetskap om att barnet inte led, då vårdpersonalen inte hade 
informerat föräldrarna om det (Cortezzo et al., 2015). Vårdpersonalen visade förmåga 
att smärtlindra barnet, men föräldrarna upplevde det som komplicerat eftersom det 
samtidigt innebar att barnet inte var tillräckligt vaken för att interagera med familjen, 
vilket också var viktigt för dem (Weidner et al., 2011).  
 

Betydelsen av samtal och stöd 

Betydelsen av samtal och stöd beskrevs som ovärderligt av föräldrar (Gilmer et al., 
2012). Att vårdpersonalen fanns där för dem och att de fick hjälp att koordinera sina 
insatser för att kunna tillbringa så mycket tid som möjligt med sitt barn beskrevs som 
avgörande och gjorde den svåra situationen uthärdlig (Gilmer et al., 2012; Weidner et 
al., 2011).  
 
Det förekom erfarenheter av att inte få emotionellt stöd efter barnets död (Cortezzo et 
al., 2015; Einaudi et al., 2010; Weidner et al., 2011; Widger & Picot, 2008). Känslor av 
övergivenhet efter döden upplevdes och beskrevs av föräldrar (Widger & Picot, 2008). 
Att få uppföljning efter barnet död efterfrågas av föräldrar (Cortezzo et al., 2015; 
Weidner et al., 2011; Widger & Picot, 2008). Föräldrar som hade erhållit 
uppföljningssamtal efter dödsfallet tyckte att det var till god hjälp (Cortezzo et al., 
2015) men det fanns föräldrar som önskade fortsatt kontakt och mer information om 
vart de kunde vända sig för stöd (Cortezzo et al., 2015; Widger & Picot, 2008).  
 
Att erbjudas samtal med exempelvis präst, pastor eller annan förkunnare gav 
föräldrarna stöd och förtröstan (Brosig et al., 2007; Pector, 2004; Weidner et al., 2011). 
Andra föräldrar upplevde det som påträngande (Weidner et al., 2011). Erhållet stöd 
ifrån andra professioner inom sjukhuset som till exempel kuratorer, specialister eller 
palliativt team uppskattades av föräldrar (Brosig et al., 2007). Det förekom att 
föräldrar sökte andligt stöd hos familj och vänner och uttryckte att de inte förväntade 
sig att få det stödet från vårdpersonalen (Weidner et al., 2011). Att erbjuda emotionellt 
stöd till syskon ansågs vara av stor vikt enligt föräldrarna (Weidner et al., 2011). 
 

Att skapa minnen 

Vikten av att skapa minnen uttrycktes av föräldrarna. Det var särskilt viktigt eftersom 
minnen var allt föräldrarna fick med sig för att minnas barnet och de önskade att de 
hade hunnit skapa fler minnen före barnets död (Shelkowitz et al., 2015). Att vara nära 
barnet gav föräldrarna en chans att skapa minnen (Cortezzo et al., 2015) och var en 
förutsättning för att hantera sorgen efteråt (Rini & Loriz, 2007). Vissa föräldrar 
saknade att de inte fick hjälp med att minnas barnet (Weidner et al., 2011) och 
betonade vikten av att få hjälp med att skapa minnen av och med sitt barn medan 
barnet fortfarande var i livet (Cortezzo et al., 2015). Föräldrar uppskattade att få foton 
av barnet (Gilmer et al., 2012; Shelkowitz et al., 2015; Widger & Picot, 2008) och andra 
betydelsefulla minnessaker som föräldrarna fick var minnesaskar (Brooten et al., 2012; 
Shelkowitz et al., 2015), hand- och fotavtryck (Shelkowitz et al., 2015; Widger & Picot, 
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2008), hårlock (Shelkowitz et al., 2015), sjukhusarmband samt en lista över barnets 
längd och vikt (Widger & Picot, 2008). Alla dessa minnen hjälpte föräldrarna att 
minnas barnet och den tid de hade tillsammans, vilket var de enda minnen de hade av 
att ha varit en familj (Shelkowitz et al., 2015). Möjligheten att hålla minnet av barnet 
vid liv hjälpte föräldrarna att hantera situationen (Brosig et al., 2007). 
  

Sjukhusmiljöns betydelse 

Föräldrar upplevde att bekvämligheter på avdelningen, såsom tillgång till vilorum och 
familjerum, bidrog till att vistelsen blev mer bekväm. Att få möjlighet att vistas i ett 
familjerum när barnet hade avlidit gjorde att hela familjen kunde vara tillsammans 
utan stark belysning och medicinsk utrustning (Brosig et al., 2007). Det upplevdes som 
problematiskt att inte ha tillgång till toalett på barnets rum, vilket resulterade i att 
föräldrarna försköt sina toalettbesök så länge de kunde för att inte lämna barnets sida 
(Rini & Loriz, 2007). Negativa erfarenheter av att vistas i isoleringsrum förekom, 
såsom att vara tvungen att använda mask och att miljön upplevdes som steril. Detta 
gjorde att föräldrarna inte kände sig bekväma i situationen (Brosig et al., 2007). När 
livsuppehållande åtgärder avslutades var det viktigt med avskildhet, vilket de oftast 
fick (Pector, 2004).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Eftersom det inte fanns tidigare erfarenhet av att utföra en litteraturöversikt och att 
forskningsprocessen var ny, kan oerfarenheten i att söka i olika databaser ha påverkat 
antalet funna artiklar och därmed också resultatets tillförlitlighet (Henricson, 2012). 
Dock kan det ses som en styrka i pålitligheten att vara två författare, eftersom 
diskussioner fördes under arbetets gång (Henricson, 2012).  
 
Då professionell erfarenhet av palliativ vård och erfarenhet av att vårda döende barn 
förekom fanns en förförståelse till ämnet. Förförståelsen kan ha påverkat tolkningen 
av de olika granskade studierna och därmed också pålitligheten i arbetet (Wallengren 
& Henricson, 2012), men eftersom det hela tiden har funnits en medvetenhet om denna 
förförståelse och en strävan efter objektivitet så har pålitligheten ändå stärkts 
(Wallengren & Henricson, 2012).  
 
För att få hjälp med att identifiera sökord och att utföra databassökningar gavs tillfälle 
till hjälp av en bibliotekarie på högskolebiblioteket i Jönköping. Detta ledde till nya 
identifierade sökord. För att kvalitativa studier skulle användas utformades specifika 
sökord för att hitta kvalitativa artiklar. Detta kan ses som en svaghet i trovärdigheten i 
studien eftersom kvantitativa artiklar kan ha exkluderats av misstag, då det kan finnas 
kvalitativ data i dessa också (Wallengren & Henricson, 2012). Den avgränsning som 
valdes vid artikelsökning var initialt 2006-2016 och när artiklarna lästes framkom ur 
referenslistor att mycket forskning gjordes mellan 2004-2006. Därför inkluderades 
även artiklar som publicerats under dessa år. Det kan ses som en styrka i 
trovärdigheten att olika databaser användes i sökningen genom att det ökat chanserna 
att finna relevanta artiklar (Henricson, 2012). Trots att urvalet gav ett stort antal träffar 
valdes flera bort då de inte passerade kvalitetsgranskningarna eller svarade an mot 
studiens syfte. Möjligen kunde urvalet ha blivit större och mer omfattande om syftet 
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hade breddats till att exempelvis beskriva föräldrars erfarenhet av palliativ vård inom 
barnsjukvård. Studiens syfte justerades från upplevelser till erfarenheter under 
arbetets gång, då det var svårt att hitta tillräckligt med underlag för att spegla 
föräldrars upplevelser, vilket begränsade tiden och kan ha påverkat studiens kvalitet 
(Henricson, 2012).  
 
Samtliga artiklar bedömdes hålla god kvalitet då de passerat kvalitetsgranskningen 
med höga poäng, vilket kan ses som en styrka i trovärdigheten i denna studie 
(Wallengren & Henricson, 2012). Däremot delades artiklarna upp mellan författarna, 
vilket kan ses som en svaghet i trovärdigheten (Henricson, 2012). Författarna har dock 
diskuterat samtliga artiklar och rådfrågat varandra vid osäkerhet, vilket ändå kan bidra 
till att stärka trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Valda studier var 
genomförda i Europa och Nordamerika. Ingen av studierna var utförda i Sverige, vilket 
kan ses som en svaghet i överförbarheten (Henricson, 2012). Resultatet anses ändå 
vara överförbart till svensk neonatalvård eftersom vården i de olika länderna är 
jämförbar med svensk standard. Däremot ser det socioekonomiska stödet olika ut i 
länderna, vilket ändå skulle kunna påverka överförbarheten till svenska förhållanden 
(Henricson, 2012).  
 
Resultatet i fem av de inkluderade artiklarna behandlar vård inom såväl neonatal som 
pediatrisk verksamhet, vilket kan ses som en svaghet i överförbarheten eftersom 
studiens syfte var specificerat till neonatalperioden. Möjligtvis kunde resultatet i dessa 
studier ha varit annorlunda om de hade behandlat enbart den neonatala delen av 
vården, vilket kan påverka tillförlitligheten och överförbarheten (Wallenberg & 
Henricson, 2012). Inga större skillnader kunde dock urskiljas mellan de olika 
grupperna i studierna och har ändå inkluderats. I fall där resultatet mellan grupperna 
var uppdelade analyserades enbart resultat som behandlade neonatal palliativ vård. 
 
Det anses som en styrka att Fribergs (2012) analysmodell i tre steg användes, då 
analysarbetet blev strukturerat. För att skapa en förtrogenhet till texterna lästes 
artiklarna upprepade gånger. Att fastställa kategorier under analysarbetet tog lång tid 
och bedömdes vara svårt för att täcka in så väsentliga delar som möjligt och för att 
frambringa en förståelse för de olika områden som beskrevs i studierna. En annan 
svårighet var att benämna de olika kategorierna så att de överensstämde med 
erfarenheterna. Det anses vara en av arbetets styrkor att utdragen ur de olika studierna 
inte översattes direkt utan först vid resultatsammanställningen. Detta gjordes för att 
inte tappa kärnan i texterna och för att undvika felaktig tolkning i ett tidigt skede. Det 
kan också ses som en svaghet eftersom författarna inte har engelska som modersmål 
och därför kan ha gjort felaktiga tolkningar av misstag (Kjellström, 2012). För att 
undvika felaktiga översättningar har lexikon använts för att översätta ord, dessutom 
fördes diskussioner sinsemellan vid osäkerhet. Analysen genomfördes grundligt, med 
en tydlig struktur och eftersom både artiklar och utdrag av signifikanta delar av 
texterna numrerades, var det också lätt att följa texter och referenser genom arbetets 
gång. Numreringen av de inkluderade artiklarna och utdragen underlättade också vid 
sammanställning av resultatet. För att säkerställa att resultatbeskrivningarna varit 
rimliga, har arbetet granskats av andra kurskamrater och handledare i 
handledningsgrupp, vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten i studien 
(Wallengren & Henricson, 2012). 
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Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva föräldrars erfarenheter av neonatal palliativ 
vård. Insamlad data skildrade en omfattande bild av föräldrars erfarenheter och de 
huvudfynd som belyses i resultatdiskussionen är: Betydelse av information, 
Delaktighet i att fatta beslut, Att lindra barnets lidande, Betydelse av stöd samt Att 
skapa minnen.   
 
Resultatet påvisar erfarenheter av att inte få tillräckligt med information, att 
vårdpersonalen har svårt att delge föräldrarna information som berör deras döende 
barn och de möts av ett undvikande beteende till följd av det. Enligt Robertson, 
Aldridge och Curley (2011) uppskattar föräldrar en rak kommunikation, undervisning 
om sorg och känslomässigt stöd av vårdpersonalen. Mötet med föräldrarna måste 
genomsyras av en ärlighet och en önskan om att ge dem en så omfattande bild av 
situationen som möjligt, något som kan försvåras vid undvikande beteende. Inom 
familjefokuserad omvårdnad är föreställningar om verkligheten en central del 
(Benzein et al., 2012). I mötet med föräldrar till ett döende barn kan både 
sjuksköterskans och föräldrars föreställningar påverka hur mötet blir och hur 
information tas emot vilket i sin tur kan leda till en positiv förändring eller ett hinder i 
utvecklingen. Detta påverkas av hur nära eller hur långt ifrån de olika föreställningarna 
är (Benzein et al., 2010). Vårdpersonalens attityder och inställningar till döden 
påverkar vården och har effekt på familjen. Vårdpersonalen behöver vara bekväm med 
och klara av att hantera döden för att kunna stötta föräldrar (De Lisle-Porter & 
Podruchny, 2009). Genom reflektion kan nya föreställningar utvecklas och i sin tur 
leda till nya insikter och förståelse. Reflektionen sker i inre och yttre dialog med sig 
själv och i samtal med andra. I samtal med föräldrar behöver sjuksköterskan växla 
mellan att prata och lyssna (Benzein et al., 2010) och i mötet med föräldrar till ett 
döende barn kan det vara särskilt viktigt att lyssna på föräldrarna och att svara på de 
frågor de har för att bekräfta dem. På så sätt kan sjuksköterskan ta del av föräldrarnas 
föreställningar och få förståelse för hur de upplever sin verklighet och att möta dem 
där de är.  
 
När ett barn närmar sig döden, konfronteras föräldrar och vårdpersonal med det etiska 
dilemma som det innebär att antingen fortsätta eller att avsluta vård. De beslut som 
fattas i denna process reflekterar ofta vårdpersonalens och föräldrarnas värderingar 
(Barr, 2007). I föreliggande studie beskrivs den svårighet som finns när det gäller att 
förstå den medicinska information som föräldrarna blir tilldelade och att utifrån det 
fatta beslut som avgör barnets framtid. I en studie av Eden och Callister (2010) handlar 
det inte alltid om etik för föräldrarna, utan om att fatta beslut utifrån vad som är bäst 
för barnet. I andra studier finns också stöd att i beslut gällande barnets vård, att avsluta 
behandling eller livsuppehållande åtgärder behöver föräldrarna vara välinformerade 
och delaktiga i processen (Epstein, 2008; Lundqvist, Nilstun & Dykes, 2003). Då är 
det också lättare för dem att acceptera och bli redo för att avsluta behandling (Epstein, 
2008).  
 
I resultatet framkommer att vårdpersonal har förmåga att bedöma och lindra barnets 
smärta men att balansen mellan att vara smärtfri och alert är svår att finna. Föräldrars 
erfarenhet är att inte själva kunna bedöma barnets smärta och att vårdpersonalen inte 
har informerat om signaler och tecken hos barnet som visar på smärta och ångest. 
Enligt De Lisle-Porter och Podruchny (2009) avvecklas infarter i stor utsträckning i 
samband med att andningsstöd avslutas vilket innebär att läkemedel för att lindra 
smärta och ångest inte kan ges i slutskedet. Detta talar emot de erfarenheter som 
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framkommit i föreliggande studie och skulle kunna förklaras med föräldrars oförmåga 
att bedöma barnets smärta. Klinisk erfarenhet överensstämmer med De Lisle-Porter 
och Podruchnys (2009) sammanställning och att smärtlindring vid vård i livets slut är 
eftersatt på grund av att infarter avvecklas i ett tidigt skede.  
 
Att minska lidande och smärta är viktigt i olika aspekter inom palliativ vård för barn 
(WHO, u.å.). Resultatet påvisar att föräldrar efterfrågar stöd från palliativa team i 
större utsträckning. Petteys, Goebel, Wallace och Singh-Carlsson (2015) fann i en 
studie att föräldrar som erhållit palliativ vård till sin nyfödda på neonatalavdelning var 
nöjda med vården i större utsträckning än de föräldrar som erhållit sedvanlig vård. 
Utifrån dessa resultat kan det vara av vikt att utveckla specifika palliativa team inom 
neonatal verksamhet. Det kan dock vara svårt eftersom patientgruppen är liten. 
Däremot kan delar av det som redan finns utvecklat inom palliativ vård, tillsammans 
med forskning från länder där det redan finns neonatala palliativa team (t.ex. 
Nordamerika) ligga till grund vid utformning av riktlinjer/styrdokument inom svensk 
verksamhet.  
 
Enligt resultatet i detta arbete värdesätter föräldrar de goda relationer som skapas med 
vårdpersonalen och att ha samma vårdpersonal bidrar till att relationerna kan 
utvecklas. Detta styrks också av Epstein (2008) som beskriver att det övergripande 
målet med vård i livets slut måste vara att ge föräldrar bästa möjliga upplevelse, vilket 
börjar med att bygga relationer med föräldrarna. Detta är lättast att uppnå vid hög 
kontinuitet i vården. Om goda relationer uppstår mellan vårdpersonal och föräldrar så 
blir upplevelsen lättare för de inblandade och det är lättare att vara eniga i 
beslutsfattandet (Epstein, 2008). I teorin om familjefokuserad omvårdnad är 
relationer en central del (Benzein et al., 2010). Att sjuksköterskan i mötet med 
föräldrarna arbetar enligt familjefokuserad omvårdnad bör ses som en självklarhet för 
att stärka relationerna mellan föräldrar och vårdpersonal. Ett sätt att tillgodose detta 
är att det på flera neonatalavdelningar i Sverige finns rutiner för att utse 
kontaktpersoner för familjerna. Dessa fungerar som en länk mellan föräldrarna och 
övriga som på olika sätt är involverade i vården. Det kan underlätta för föräldrarna att 
ha kontakt med ett mindre antal personer, och kan bidra till att relationer mellan 
föräldrarna och vårdpersonalen lättare byggs upp. 
 
I resultatet beskrivs sjuksköterskans stöd som oerhört värdefullt för föräldrar och stöd 
från andra yrkesgrupper uppges även ge tröst och hjälp till att hantera sorgen. Detta 
styrks av Donovan, Wakefield, Russel och Cohn (2015), som även belyser att olika 
professioner och former av socialt stöd är värdefullt för föräldrar som har förlorat ett 
barn. Föräldrar som har förlorat ett barn får inte stöd och uppföljning efter dödsfallet 
i den utsträckning som önskas, vilket kan leda till känslor av övergivenhet. Liknande 
resultat ses även i en studie av Garstang, Griffiths och Sidebotham (2014). I 
föreliggande studie uppger föräldrar som har fått uppföljning och stöd i samband med 
dödsfallet att det hjälpt dem i den svåra situationen. I enligt med Socialstyrelsens 
(2013) riktlinjer och WHO:s definition (WHO, u.å.) av palliativ vård ska stöd till 
anhöriga ges under vårdtiden och även erbjudas efter dödfallet. Inom palliativ vård för 
vuxna erbjuds anhöriga efterlevandesamtal 6-8 veckor efter dödsfallet. Vanligtvis är 
det då den person som har haft mest kontakt med de anhöriga som sköter den 
kontakten (Svenska palliativregistret, 2011). Milberg, Olsson, Jakobsson, Olsson och 
Freidrichsen (2008) påvisar att anhöriga uppskattar att efterlevandesamtalet sker med 
vårdpersonal som varit bekant med den avlidne och insatt i dennes situation. 
Personens förmåga att lyssna värdesätts av anhöriga (Milberg, Olsson, Jakobsson, 
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Olsson & Freidrichsen, 2008). Vid dödsfall på neonatalavdelningar i Sverige är det 
framför allt läkare eller kurator som sköter uppföljningen med föräldrarna (Lundqvist 
et al., 2003). För att möta föräldrarnas behov och önskemål gällande fortsatt kontakt 
och uppföljning med den personal som varit involverade i vården skulle 
efterlevandesamtalet också utföras av till exempel kontaktpersonen. Detta kan också 
stödjas i enlighet med familjefokuserad omvårdnad eftersom relationer mellan 
vårdpersonal och föräldrar har byggts upp under vårdtiden (Benzein et al., 2010).  
 
Vid ett dödsfall påverkas hela familjen på olika sätt och enligt familjefokuserad 
omvårdnad behöver vårdpersonalen ha förmåga att möta alla familjemedlemmar där 
de är (Benzein et al., 2012). Resultatet visar att stöd och sorgehantering till syskon efter 
dödsfallet efterfrågas. Denna efterfrågan ses även i andra studier (Donovan et al. 2015; 
Sandler, Robinson & Carter, 2012) och kan ses som ett område som kräver förbättring 
för att familjefokuserad omvårdad ska kunna tillämpas till fullo.  
 
Studiens resultat belyser att en betydelsefull del i att vårda döende barn är att hjälpa 
föräldrarna med att skapa minnen av och tillsammans med barnet. En del i 
minnesskapandet är att erbjuda föräldrarna foton på barnet och på dem som familj. 
Blood och Cacciatore (2014) beskriver i en studie att det finns föräldrar som motsatt 
sig att få eller ta foton på sitt barn i den svåra situation de befunnit sig i, något som de 
ångrat i efterhand och önskade att vårdpersonalen hade försökt övertala dem till att 
göra. Martel och Ives-Baine (2014) belyser i sin studie hur viktigt det är för föräldrarna 
att få foton av sitt barn utan all utrustning på bilden. Föräldrarna är därför särskilt 
tacksamma för de foton som tas i samband med att livsuppehållande åtgärder 
avslutats, eftersom det i många fall är första gången som de hade fått möjlighet att ha 
barnet i famnen en längre tid utan teknisk utrustning som tar plats och distanserar 
barnet från föräldrarna (Martel & Ives-Baine, 2014). För att hjälpa föräldrarna att 
skapa minnen med barnet kan vårdpersonalen underlätta minnesskapande genom att 
uppmuntra och hjälpa till att ta kort barnet och på dem tillsammans som familj. Det är 
därför bra om det finns kamera att tillgå på avdelningen.  
 

Slutsatser 

Denna litteraturöversikt har bidragit med en ökad förståelse för föräldrars 
erfarenheter av neonatal palliativ vård. Resultatet visar att föräldrar har behov av att 
vara nära sitt barn och att vara delaktiga i vården och i de beslut som berör barnet och 
barnets vård. Resultatet pekar också på svårigheter med information och 
kommunikation. Mycket av dessa svårigheter beror på otillräcklig eller otydlig 
information. Hur kommunikationen sker påverkar också i hög grad hur föräldrar tar 
till sig informationen. Vårdpersonalen har stor inverkan på föräldrarnas upplevelse av 
vården och föräldrarna påtalar vikten av de relationer som byggs upp mellan 
föräldrarna och vårdpersonalen. Resultatet visar också brister i stöd och uppföljning 
efter dödsfallet, något som föräldrarna efterfrågar i större utsträckning. 
Vårdpersonalen behöver ge möjlighet för familjen att vara tillsammans i den palliativa 
processen. Föräldrarna behöver få tid till att hålla barnet medans barnet fortfarande 
lever för att skapa minnen av och med barnet. 
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Kliniska implikationer och förslag för vidare forskning 

För att kunna möta föräldrars behov av information behöver riktlinjer och checklistor 
som kan fungera som stöd i mötet med föräldrar till döende barn utformas. För 
föräldrarna vore det bra att utforma en informationsbroschyr med information om den 
palliativa processen, kris- och sorgebearbetning, vilka stödfunktioner det finns att 
tillgå och kontaktuppgifter till dessa. Dessutom vore det bra med utbildning i palliativ 
vård för de som arbetar i verksamheten för att vårdpersonalen ska känna sig trygg med 
att vårda döende barn och deras föräldrar och kunna fungera som stöd och guida 
föräldrarna genom processen. 
 
Efterlevandesamtal saknas av föräldrar inom neonatal palliativ vård och leder till en 
känsla av övergivenhet. För att föräldrarna ska gå vidare och känna meningsfullhet 
behöver efterlevandesamtal erbjudas och då främst av den i situationen bäst lämpade 
personen, till exempel kontaktpersonen. 
 
I enlighet med familjefokuserad omvårdnad, är det viktigt med de relationer som byggs 
upp under vårdtiden. Dessa grundas redan före dödsprocessen och följer föräldrarna 
genom processen och efter dödsfallet. Att skapa goda relationer borde ses som en 
självklarhet och i den kliniska verksamheten behöver det ges möjlighet till detta. 
Riktlinjer kring neonatal palliativ vård behöver utformas som stöd för de som vårdar 
barnen och deras familj. 
 
Efter att ha läst olika artiklar om neonatal palliativ vård framkommer svårigheter med 
adekvat lindring av barnets smärta och ångest. Föräldrarna uppskattade att 
vårdpersonalen gjorde vad de kunde för att minska barnets smärta och ångest, men 
det förefaller som att det var svårt att hitta läkemedel och doser som samtidigt ledde 
till att bibehålla barnets vakenhet och därmed interaktion med föräldrarna. Vi kan 
därför se ett behov av vidare forskning inom detta område. 
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föräldraperspektiv 
genom att använda sig 
av ett nytt instrument. 

Enkätstudie med 
flervalsfrågor (ja/nej) 
och öppna frågor via 
telefon eller 
direktkontakt. Totalt 39 
föräldrar från 38 
familjer som haft ett 
barn som dött 12-24 
månader tidigare. 

Resultatet belyser 5 olika 
identifierade teman, 
nämligen: problem med 
kommunikation, relationer, 
vård vid livets slut, 
övergripande 
tillfredsställelse samt 
områden att förbättra 
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