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Sammanfattning Vid palliativ vård av barn är det viktigt att besitta 
kunskap inom både palliativ vård och barn då det är 
en komplex situation. Tidigare forskning har visat på 
svårigheter och kunskapsluckor inom den palliativa 
barnsjukvården. Syftet med studien var att belysa 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i ett 
palliativt skede. En litteraturstudie genomfördes, där 
tio artiklar granskades, bearbetades och analyserades. 
Artiklarnas resultat kategoriserades i fyra grupper: 
erfarenhet av stöd och relation, erfarenhet av 
vårdorganisation, erfarenhet av den professionella 
rollen samt erfarenhet av förändring utav 
behandling. Sjuksköterskorna upplevde att stöd var 
centralt vid palliativ vård av barn. De tar upp att både 
stödet från organisationen, mellan kollegor samt 
stödet till familjen var avgörande för god palliativ 
vård. Relationen var även central i all palliativ vård 
av barn då hela familjen var i fokus. I denna nära 
relation upplevde sjuksköterskorna att det var svårt 
att behålla de professionella gränserna. Palliativ vård 
av barn är ett nytt forskningsområde. I framtiden bör 
forskningen fokusera på att undersöka mer specifika 
förhållanden som till exempel stöd. En annan aspekt 
är att organisationen ger sjuksköterskorna möjlighet 
att ta till sig den forskning som finns inom området 
för att förbättra vården. Förbättrad utbildning och 
möjlighet till vidareutbildning inom palliativ vård av 
barn för sjuksköterskorna är av stor vikt.   
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Abstract In palliative care of children it is important to have 

knowledge of both palliative care and children as it is 
a complex situation. Previous research has shown 
difficulties and knowledge gaps in the pediatric 
palliative care. The aim of the study was to illustrate 
nurses’ experiences of caring for children in the end-
of-life. A literature study was conducted, where ten 
articles were reviewed, processed and analyzed. The 
results of the articles were categorized into four 
groups: experience of support and relationship, 
experience of the care organization, experience of 
the professional role and experience of change in 
treatment. The nurses experienced that support had a 
central role in pediatric palliative care. They address 
the support from the organization, between 
colleagues as well as the support to the child’s family 
as significant for good palliative care. The 
relationship was central in all pediatric palliative care 
as the whole family was involved. In this close 
relationship the nurses had difficulties maintaining 
the professional boundaries. Pediatric palliative care 
is a new research field. In the future research should 
focus on specific conditions such as support. Another 
aspect is that the organization gives nurses the 
opportunity to take part of this research to improve 
the care. Improved education and the possibility to 
get education in palliative care of children for the 
nurses are of great importance.  

 

   



Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................... 1 
Bakgrund .............................................................................................. 1 

Barnsjukvård .................................................................................................... 1 
Barns utveckling ................................................................................................................ 2 

Palliativ vård ..................................................................................................... 2 

Palliativ vård av barn ...................................................................................... 2 

Familjens roll vid palliativ vård av barn ....................................................... 3 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård av barn ................................................ 4 

Problemformulering ........................................................................................ 5 

Syfte ....................................................................................................... 5 
Metod .................................................................................................... 6 

Datainsamling ................................................................................................... 6 
PubMed .............................................................................................................................. 6 

Cinahl ................................................................................................................................. 6 

Academic Search Elite ...................................................................................................... 6 

Databearbetning ............................................................................................... 7 

Resultat ................................................................................................. 7 
Erfarenhet av stöd och relation ...................................................................... 7 

Erfarenhet av vårdorganisation ..................................................................... 9 

Erfarenhet av sjuksköterskans professionella roll...................................... 10 

Erfarenhet av förändring utav behandling ................................................. 11 

Diskussion ........................................................................................... 12 
Metoddiskussion ............................................................................................. 12 

Resultatdiskussion .......................................................................................... 13 

Konklusion .......................................................................................... 17 
Implikation ......................................................................................... 17 
 

 



Referenser 

Bilagor 
Bilaga A  Tabell 1. Sökordsöversikt 

Bilaga B  Tabell 2. Sökhistorik 

Bilaga C1(7) Tabell 3. Artikel översikt/forskning med kvalitativ metod  

Bilaga C2(7) 

Bilaga C3(7) 

Bilaga C4(7) 

Bilaga C5(7) 

Bilaga C6(7) 

Bilaga C7(7) 

Bilaga D1(3) Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Bilaga D2(3) 

Bilaga D3(3) 

  



Inledning 

Ett barns död är en förödande och onaturlig händelse då barn inte förväntas dö före sina 
föräldrar (Pearson, 2010 & Stayer & Jefferson, 2012). Trots att stora medicinska framgångar 
nåtts genom åren dör barn fortfarande till följd av livsbegränsade sjukdomar, vilket ställer 
krav på en god palliativ vård (Stayer & Jefferson, 2012). Att vårda barn i livets slutskede är en 
av de svåraste uppgifterna en sjuksköterska kan stöta på (Pearson, 2010). Palliativ vård syftar 
till att vårda här och nu samt att ge patienten en god livskvalité i livets slut (Lyckander, 2009). 
I Sverige ges palliativ vård i olika instanser. Detta kan vara på slutenvårdsavdelningar, inom 
primärvården, särskilda boenden i kommunen eller i hemmet. Socialstyrelsen (2013) tar upp 
fyra hörnstenar för god palliativ vård. Dessa är symtomlindring, kommunikation och relation, 
multiprofessionellt samarbete, samt stöd till närstående.  
 
Det finns både likheter och skillnader i att vårda palliativa barn gentemot vuxna 
(Socialstyrelsen, 2013). En skillnad är att barn inte tolkar information på samma sätt som 
vuxna, vilket gör att sjuksköterska behöver ha goda kunskaper om kommunikation med barn. 
Vid palliativ vård av barn är familjen mer involverad vilket medför att sjuksköterskan måste 
ta större hänsyn till familjens situation. Etiska och rättsliga frågor skiljer sig även då barnet 
inte är myndigt och där med inte har någon självbestämmanderätt (ibid.). World Health 
Organization (WHO) tar först 1998 upp att det är skillnad på att vårda äldre och barn i ett 
palliativt skede (WHO, 1998). 
 
I omvårdnadssituationer av barn i ett palliativt skede är det angeläget att som sjuksköterska 
besitta kunskap om hur situationen ska hanteras (Pettersson, 2003). En av målsättningarna för 
palliativ vård av barn är att ge barnet normalitet i tillvaron genom tillexempel lek, gå i skolan, 
träffa vänner och andra aktiviteter som ingår i vardagen. Personcentrerad vård är av stor vikt, 
vilket innebär att vårda barnet utefter dess individuella behov (WHO, 2013).  

Bakgrund  

Barnsjukvård 

Barn definieras enligt FN:s barnkonvention (1990:20) som alla människor under 18 år och i 
Sverige är myndighetsåldern 18 år (SFS, 1949:381). Barnhälsovård har bedrivits i Sverige 
sedan 1700- talet och i mitten av 1800- talet byggdes de första barnsjukhusen i Europa 
(Hallström, 2003). Mödrarna uppmanades då att delta i vården. Under slutet av 1800- talet 
ändrades detta och föräldrarna fick lite eller ingen kontakt alls med sina inlagda barn. 
Infektionsrisken var stor under denna period och det ansågs att barn skulle behandlas på ett 
mekaniskt sätt utan hänsyn till individen. I mitten av 1900- talet ändrades inställningen igen 
då forskning visat att separation av barn och föräldrar var skadligt för barnen. Det 
rekommenderades då att föräldrar skulle delta i så stor utsträckning som möjligt i vården av 
sina barn. I slutet av 1900- talet uppmärksammades barnens psykologiska behov i större 
utsträckning. Barnsjukhusen och avdelningarna anpassades för att tillfredsställa barnens 
behov. Av de barn som vårdades på sjukhus i Sverige år 2003 var det trots det nästan 30 
procent som vårdades på avdelningar utan specialisering på barn (Hallström, 2003). 

1 
 



Barns utveckling  

Nordström (2003) tar upp att det finns tre stora områden i barns utveckling. Dessa är fysisk 
utveckling som grov och finmotorik, kognitiv utveckling som tänkande och språk samt 
känslomässig och social utveckling. Utvecklingskurvan är oftast ojämn och under vissa 
perioder kan den vara långsam, i vissa fall stanna upp och i andra perioder går utvecklingen 
snabbare (Nordström, 2003). Nedan beskrivs de olika stadierna i barns utveckling då kunskap 
om dem påverkar hur sjuksköterskan bör förhålla sig till barn i olika åldrar.  
 
Under spädbarnstiden är det sociala samspelet viktigt (Stern, 2003). Direkt samspel, ansikte 
mot ansikte, är en av de betydelsefullaste formerna av mänskliga möten under denna period 
då barnet under mötena upplever känslomässiga förändringar. Stern (2003) menar att dessa 
känslor inte uppstår vid till exempel matning då de fysiologiska behoven står i fokus. Från 6 
månader till 3 år pågår en självständighetsutveckling vilket brukar kallas för trotsåldern 
(Tveiten, 2000). Barnet lär sig utveckla sin egen vilja, får en insikt om vad som är rätt och fel 
samt lär sig att vara en självständig person. Det är centralt att även vid sjukdom ha tydliga 
gränser vid denna ålder för att främja en normal utveckling. Vid tre till fyra års ålder är 
barnets uttryckssätt och uppfattningsförmåga konkret. Sjuksköterska behöver därför tänka på 
vilka ord som används då barnet till exempel kan uppfatta en smärtpump som en pump som 
ger smärta. Vid fyra till fem års ålder är tid ett abstrakt begrep som barnen därför inte kan 
förstå. Ett ögonblick kan tillexempel uppfattas som tiden det tar att blinka med ögat. Vid 
skolåldern går utvecklingen ofta långsammare och det logiska abstrakta tänkandet förbättras. 
Många gånger infinner sig en kris vid 8- 10 års ålder. Barnen får då större insikt om döden, att 
allt inte är enkelt och att föräldrarna kan ha fel och brister (Tveiten, 2000). Det kan även 
infinna sig en saknad efter den tid som varit (Nordström, 2003). Under tonåren sker stora 
förändringar både fysiskt och psykiskt, detta kan vara mycket påfrestande för barnet. Under 
denna period fokuserar barnet ofta på framtiden och söker efter sin identitet. När en ung 
människa drabbas av en sjukdom med dödlig utgång innebär det en stor kris för individen. 
Samtidigt som tonåringen håller på att bli vuxen och göra sig oberoende från föräldrarna så är 
han eller hon fortfarande ett barn. Detta kan medföra att beteendet pendlar mellan ett 
beroende barn och en avvisande ung vuxen. Många gånger ökar kontrollbehovet och det är 
angeläget att tonåringen får vara självständig. Det kan även vara vanligt att tonåringar 
förnekar sjukdomens dödliga utgång, eftersom de kan uppleva sig som odödliga. Förnekelsen 
kan minska ångesten och oron för stunden (ibid.).  

Palliativ vård 
Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium vilket betyder mantel (Lyckander, 
2009). Palliativ vård kan därför beskrivas som mantelomsvept vård där hela människan 
vårdas. Jakobsson, Andersson & Öhlén (2009) menar att den palliativa vården finns under 
hela sjukdomsförloppet genom att samspela med kurativ, botande vård. Enligt Jakobsson et al. 
(2009) och Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) tilltar den palliativa vården desto 
närmare livets slutskede patienten kommer. Palliativ vård syftar till att följa både patienten 
och närstående hela vägen fram till döden (SOU, 2001:6). WHO (2013) definierar palliativ 
vård som en ansatts att öka livskvalité hos patienter och deras familjer i livets slutskede. Den 
palliativa vården skall tillgodose fyra grundläggande behov hos patienten: fysiska, psykiska, 
existentiella och sociala.  

Palliativ vård av barn   
Palliativ vård av barn är ett nytt forskningsområde (Stayer & Jefferson, 2012). I Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att vården ska bygga på respekt för patientens 
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integritet och självbestämmande samt ges med patientens samtycke. Socialstyrelsen (2013) 
menar att detta även gäller för barn men att ju yngre barnet är desto mindre är förmågan att 
fatta avgörande beslut. Det blir då vårdnadshavarens ansvar att träda in och fatta dessa beslut. 
Detta stöds av föräldrabalken (1949:381) som säger att vårdnadshavaren har rättigheter och 
skyldigheter att fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Större hänsyn 
tas till barnets önskemål och synpunkter i takt med barnets utveckling och stigande ålder.  
 
Även inom palliativ vård av barn är det centralt att ta hänsyn till kroppsliga, psykiska och 
andliga behov (WHO, 2013). Till skillnad från palliativ vård av vuxna ligger mycket fokus på 
att ge stöd till barnets familj. Detta stöds av Tveiten (2000) som menar att föräldrar och 
eventuella syskon är mer involverade i barns vård, vilket gör att sjuksköterskan måste ta mer 
hänsyn till hela barnets livsvärld. Genom en individualiserad vård för barnet och familjen ges 
en kompetent vård som gynnar barnets utveckling samt ger styrka att möta den dödliga 
sjukdomen (Stayer & Jefferson, 2012).  
 
Enligt Tveiten (2000) kan barn känna av ångest i omgivningen och hos föräldrarna vilket 
påverkar barnet negativt och skapar oro. Ett döende barn kan uppleva ångest även om barnet 
inte fått någon konkret förklaring om sjukdomstillståendet. Barnet kan ofta förstå att 
sjukdomen är dödlig även om barnet inte fått information om det. Insikten kan grunda sig i att 
barnet upplever förändrat beteende hos föräldrarna (Tveiten, 2000). Till exempel om barnet 
tillåts göra saker som tidigare varit förbjudna samt att föräldrarna är ledsna och inte vill prata 
om framtiden. Även Pearsons (2010) menar att barn ofta förstår mer än vuxna tror. Barnet är 
ofta medvetet om att sjukdomen är dödlig men låtsas många gånger som att det är ovetande 
för att skydda sina anhöriga. I många fall vill föräldrarna skona barnet från vetskapen om att 
sjukdomen är dödlig, men det kan istället bilda en klyfta mellan föräldrar och barn (Tveiten, 
2000). Barns tankar kring döden grundar sig ofta i ångest, smärta, ensamhet och separation. 
Det är angeläget som sjuksköterska att vara medveten om att barnet kan uppleva sina 
symptom och sjukdomen som ett straff. 
 
Tidigare forskning av Clarke och Quin (2007) visar att en grund inom den palliativa vården av 
barn är information och deltagande i beslut mellan vårdteamet, barnet, föräldrar och syskon. 
Det är en komplex situation då föräldrar ofta vill ha så mycket kontroll som möjligt och 
ibland utesluter viktig information för att skydda barnet. Vissa beslut kan bli för stora för 
föräldrarna att ta, till exempel om barnet ska vårdas i hemmet eller på sjukhus och i dessa fall 
kan vissa föräldrar behöva mer stöd från sjuksköterskan. Det nära samarbetet mellan föräldrar 
och sjuksköterskan kan vara både givande och konfliktfylld vilket kan påverka 
sjukdomsprocessen (ibid.). 

Familjens roll vid palliativ vård av barn 
Det är en onaturlig händelse att ett barn dör före sina föräldrar (Pearson, 2010). 
Sjuksköterskan har stor möjlighet att påverka hur familjen och även hur sjuksköterskan själv 
upplever hela sjukdomsförloppet (Morgan, 2009). Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-
Kurki (2005) undersökte familjens erfarenheter av sjuksköterskans roll, vilket visade att 
familjen ansåg att sjuksköterskan behövde stödja föräldrarna i vården då hela familjens hälsa 
var i fokus. Detta gav dem självförtroende och stärkte deras roll som föräldrar. Föräldrarna 
kunde då stödja barnet och ge adekvat vård. Med ökat självförtroende i vården kan föräldrarna 
hantera sin ångest bättre och för den då inte vidare till barnet. I de situationer där familjen inte 
klarar sig själv måste sjuksköterskan tillfälligt ta över föräldrarnas roll. Även Coyne och 
Cowley (2007) samt Pearson (2010) menar att det är av stor vikt att sjuksköterskan ger stöd 
till föräldrar med ett döende barn. Coyne och Cowley, (2007) tar upp att föräldrarna främst 

3 
 



fanns tillgängliga för sina barn som ett känslomässigt stöd och inte för den praktiska 
omvårdnaden. Föräldrarna var villiga att hjälpa till med vården men de kände osäkerhet och 
ansåg att sjuksköterskorna, i och med att de var utbildade, var bättre lämpade att utföra 
momenten. Sjuksköterskorna upplevdes som otillgängliga och upptagna med administrativt 
arbete och medicinsk vård. Även om sjuksköterskorna fysiskt fanns tillgängliga fanns inte 
tiden att finnas där som ett psykiskt och emotionellt stöd för barnet och dess föräldrar. 
Sjuksköterskorna ansåg däremot att föräldrarna försåg barnet med grundläggande omvårdnad 
och att de då kunde lägga sin tid på andra arbetsuppgifter (ibid.). Nordström (2003) menar att 
det är betydelsefullt att barnet har ett samspel med föräldrarna för att gynna barns 
känslomässiga utveckling. Detta skapar en trygghet och tillit vilket gör att de grundläggande 
behoven kärlek och kontakt tillfredsställs. 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård av barn  
Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att hjälpa patienter med deras grundläggande behov 
som de av någon anledning inte klarar av att utföra själva (Henderson, 1982). Sjuksköterskan 
kan även behöva ta en roll av något patienten har förlorat eller saknar. Detta kan innebära att 
vara medvetande för den som är medvetslös, skapa livslust för den som önskar att dö eller 
fungera som ett ben för den amputerade. Även Cullberg (2006) tar upp detta fenomen och 
nämner det som ett vikarierande hopp. Det vikarierande hoppet kan ses som ett mycket 
betydelsefullt inslag i patientens hantering av en kris. Vårdaren blir en stabiliserande faktor i 
krisen och agerar som ett stöd för patienten, vilket medför att patienten får uthållighet och 
hjälp att hantera den svåra situationen. 
 
Enligt Henderson (1982) finns det ingen internationellt erkänd definition av sjuksköterskans 
arbetsområde. Henderson (1982) har valt att definiera det på detta sätt:  

Att hjälpa individen, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar 
hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle 
utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Det är också hennes 
uppgift att hjälpa individen att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende 

                  (s. 10) 

Inom palliativ vård är inte tillfrisknande möjligt, sjuksköterskan skall därför hjälpa individen 
att utföra handlingar som främjar hälsa och en fridfull död (Henderson, 1982). Enligt ICN:s 
etiska kod har sjuksköterskan fyra huvuduppgifter, främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Även lindra lidande 
är centralt inom den palliativa vården då det till stor del fokuserar på symptomlindring (WHO, 
2013).  
 
Enligt Tveiten (2000) är omvårdnadskvalitet beroende av sjuksköterskans kompetens och 
kunskap att förmedla denna. Det är som sjuksköterska angeläget att vara lyhörd för vilken 
information barnet är kapabelt till att ta emot samt vilken information föräldrarna godkänner 
att barnet får ta del av om sitt sjukdomstillstånd. Sjuksköterskan behöver ha kunskap för att 
kunna läsa av barnets behov och dess mognadsgrad för att kunna anpassa hur detaljerad 
informationen skall vara. Som sjuksköterska är det viktigt att göra barnets upplevelse av 
sjukhusvistelsen så positiv som möjligt för att minska den traumatiska upplevelsen (Tveiten, 
2000). Det är dock svårt att undgå att barnet någon gång känner ångest och rädsla, detta kan 
sjuksköterskan underlätta genom att skapa en relation byggd på tillit. För att skapa en bra 
relation och tillfredsställa barnets behov krävs att sjuksköterskan etablerar professionella 
gränser (National Council of State Boards of Nursing, 2009). Professionella gränser kan ses 
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som området mellan sjuksköterskans makt och patientens sårbarhet. Sjuksköterskans 
maktposition grundas i att sjuksköterskan har tillgång till patientens privata sfär. När dessa 
professionella gränser bryts resulterar det i förvirring mellan sjuksköterskans behov och 
patientens behov vilket kan skapa stress för patienten. Om sjuksköterskan överträder de 
professionella gränser går det att återställa dessa. Sjuksköterska behöver ha eventuella 
konsekvenser för patienten i åtanke. Det är även centralt att försöka undvika att bryta dessa 
gränser (ibid.).  
 
Enligt Edwinson Månsson (2008) är det betydelsefullt att som sjukvårdspersonal inge barn 
trygghet genom att tala ett språk som de förstår. Informationen ska vara enkel och ärlig då det 
har en lugnande inverkan på barnet. Vid kommunikation med barn måste språk och 
informationssätt anpassas efter både barnets fysiska och psykiska utvecklingsnivå (Edwinson 
Månsson, 2008; Stayer & Jefferson, 2012 & Tveiten, 2000). Sjuksköterskor måste vara 
uppmärksamma på spädbarns ljud och kroppsspråk eftersom barn inte uttrycker sig på samma 
sätt som vuxna. Vid sjukdom förändras dessutom kroppsspråk, ansiktsuttryck och ljud 
(Tveiten, 2000). Ett bra sätt att informera mindre barn på kan vara genom lek, sagor eller 
fotoalbum. En fördel kan vara att föräldrarna är med och lyssnar så att de får samma 
information som barnet och då lättare kan svara på frågor i ett senare skede (Edwinson 
Månsson, 2008). Lambert, Glacken och McCarron (2010) menar däremot att barnet ofta blir 
mer delaktiga i kommunikationsprocessen när vårdpersonalen pratar direkt till barnet och inte 
föräldrarna var närvarande. Det var viktigt att vårdpersonalen lyssnade och lät barnet ställa 
frågor. Barnet valde vid vissa tillfällen att vara aktiv deltagare, ställde mycket frågor, och vid 
andra tillfällen valde barnet att delta passivt. I båda situationerna behöver vårdpersonalen 
acceptera och tillgodose barnets behov. Tveiten (2000) menar att en viktig faktor i 
kommunikation med barn är att vara öppen och direkt. Detta gör att barnet upplever att det 
blir taget på allvar och deras upplevelse kan då bli mindre obehaglig. Som sjuksköterska är 
det centralt att ta initiativ och bjuda in barnet till samtal för att sedan kunna lyssna aktivt, 
vilket bland annat innebär att förstå även det som barnet inte säger. Vid kommunikation med 
barn måste sjuksköterskan använda fantasi och inlevelseförmåga för att sätta sig in i barnets 
situation. Detta behövs för att få en uppfattning om barnets känslor och behov att tala. Enligt 
Hallström (2003) är det en annan central roll för sjuksköterskan att informera föräldrarna, där 
tvåvägskommunikation är betydelsefullt eftersom föräldrarna även informerar personalen om 
sitt barn.  

Problemformulering 
Litteraturgenomgången visar att det är en väldigt komplex uppgift för en sjuksköterska att 
vårda barn i livets slutskede. Vid vård av barn i ett palliativt skede är det av stor vikt att 
besitta kunskap inom både palliativ vård och barn då det är en komplex situation. Tidigare 
forskning har visat på svårigheter och kunskapsluckor inom den palliativa barnsjukvården. 
Genom att belysa sjuksköterskans erfarenheter inom området kan andra sjuksköterskor ta 
lärdom av dessa och på så sätt bli bättre förberedda på att möta barn i behov av palliativ vård. 

Syfte  
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i ett palliativt 
skede. 
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Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie i enlighet med Friberg (2006) samt Högskolan 
i Halmstads riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten inom omvårdnad 
(2013).  

Datainsamling 

En inledande litteratursökning genomfördes med ostrukturerade sökningar där syftet var att få 
en översikt över tillgänglig forskning kring valt problemområde (Friberg, 2006) 
Datainsamlingen har genomförts genom sökningar av vetenskapliga artiklar med det valda 
syftet som grund. Databaser som använts för sökning av vetenskapliga artiklar är Academic 
Search Elite, Cinahl och PubMed. Olika sökord kombinerades för att få en överblick över 
forskning inom området, dessa presenteras i Tabell 1, Bilaga A. Sökorden kombinerades med 
de booleska operatorerna AND och OR för att göra sökningen så optimal som möjligt utefter 
syftet (Friberg, 2006). 
PubMed 

Ett av sökorden var Child. För att få med valda åldrar kompletterades detta med Infant, 
Newborn, Infant, Child, Preschool samt Adolescent. Samtliga av dessa sökord användes som 
MeSH-termer. Palliative Care och Terminal Care användes som MeSH-termer för att 
representera palliativ vård. Även Pediatric Nursing användes som MeSH-term. Sökorden 
kompletterades med Nurses Experiences och Pediatric som fritextsökning.  
Cinahl 

På Cinahl används sökorden Child och Adolescence som subject heading list för barn. Även 
Palliative Care användes som subject heading list. Sökord som användes som fritext var 
Nurses Experiences och Pediatric. 

Academic Search Elite 

Subjekt terms som användes var Palliative Treatment för palliativ vård, och Pediatric Care 
för pediatrisk vård. Dessa sökord kompletterades med Child, Nurses Experiences och 
Pediatric som fritextsökningar.   

Inklusionkriterierna som användes vid artikelsökningen var att artiklarna skulle vara 
publicerade de senaste tio åren och beröra sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i ett 
palliativt skede. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska och vara publicerade i en 
vetenskaplig tidsskrift eller i en vetenskaplig tidsskrift online. Både artiklar som undersökte 
öppen och slutenvård inkluderades. Artiklar från hela världen inkluderades. Artiklarna skulle 
beröra palliativ vård av barn i åldrarna 0-18 år. Artiklar som ej uppfyllde dessa krav valdes 
bort manuellt. Exklusionskriterierna som användes var artiklar som behandlade palliativ vård 
av vuxna och artiklar som undersökte anhörigas eller patienters erfarenheter av palliativ vård. 
Även dessa artiklar valdes bort manuellt.  
 
När sökningen inleddes valdes begränsningen att artiklarna hade publicerats efter 2008, men 
på grund av få resultat utökades sökningen till att inkludera artiklar publicerade från 2003. De 
sökningar som gav resultat presenteras i Tabell 2, Bilaga B. Vissa sökningar fick många 
träffar men då det inte gick att begränsa sökningen utan att förlora viktigt material valdes att 
behålla dessa. Artiklarnas titlar lästes och då titeln inte motsvarade syftet tydligt valdes dessa 
bort. 561 abstract lästes totalt och 48 artiklar valdes ut till urval ett. Dessa artiklar lästes 
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igenom enskilt och 15 artiklar valdes ut som motsvarade syftet. De 15 artiklar som valts ut 
granskades med Olsson och Sörensens (2011) granskningsmall som ger en vetenskaplig 
klassificering och kvalité. Artiklarna får utefter mallen poäng som sedan räknas om till 
procent. Grad I är hög vetenskaplig kvalité och sträcker sig mellan 80-100%, grad II, 70-79% 
är medel vetenskaplig kvalité samt grad III, 60-69% är låg vetenskaplig kvalité. Artiklarna 
granskades individuellt. Efter granskningen valdes ytterligare fem artiklar bort. En av dessa 
graderades till vetenskaplig grad III och två utgick från samma studier som två andra tidigare 
utvalda artiklar. De sista två artiklarna speglade inte syftet efter ytterligare granskning. 

Databearbetning 
De tio artiklar som valdes ut i urval två presenteras i en artikelöversikt, Bilaga C1-C7 och D1-
D3. Artiklarna från urval två lästes igenom och bearbetades individuellt. En sammanfattning 
gjordes utifrån det viktigaste resultatet i varje artikel. Efter granskningen framkom tre 
huvudkategorier som genomsyrar artiklarna. Sammanfattningarna bearbetades ytterligare med 
dessa kategorier i åtanke. Kategorierna som framkom var: Sjuksköterskans situation i rollen 
som vårdare, Hinder i palliativ vård av barn samt Sjuksköterskans roll i förhållande till 
familjen. Efter ytterligare bearbetning av data framkom att de valda kategorierna inte gav en 
tydlig struktur och uppdelning. Detta gjorde att fyra nya grupperingar framställdes vilka gav 
en tydligare sammanställning. De nya kategorier som framkom var: Erfarenhet av stöd och 
relation, Erfarenhet av vårdorganisation, Erfarenhet av den professionella rollen samt 
Erfarenhet av förändring utav behandling.  

Resultat 

Erfarenhet av stöd och relation 
Det sågs som betydelsefullt att ta emot och erbjuda stöd som sjuksköterska inom den 
palliativa vården av barn (Beckstrand, Rawle, Callister & Mandleco, 2010; Cook et al., 2012; 
Lee & Dupree, 2008; McCloskey & Taggart, 2010; Neilson, Kai, MacArthur & Greenfield, 
2010 & Tubbs-Cooley, Santucci, Kang, Feinstein, Hexem & Feudtner., 2011). I den palliativa 
vården upplevde sjuksköterskorna att stöd i sorgen gynnade både barnet, familjen och 
sjuksköterskorna (McCloskey & Taggart, 2010). Sjuksköterskorna upplevde det givande och 
betydelsefullt att ge och få stöd från arbetskollegor. Annan vårdpersonal hade liknande 
erfarenheter och kunde därför lyssna på ett bra sätt (Beckstrand et al., 2010; Cook et al., 2012; 
Lee & Dupree, 2008 & McCloskey & Taggart, 2010). Lee & Dupree (2008) samt Tubbs-
Cooley et al. (2011) menar även att sjuksköterskor upplevde att de saknades emotionellt stöd i 
vissa situationer där det var önskvärt. McCloskey och Taggart (2010) undersökte 
sjuksköterskor inom olika instanser och tog upp att hospicesjuksköterskor upplevde att de fick 
stöd både från teamet och från organisationen. Kommunsjuksköterskor upplevde att de inte 
fick stöd från teamet och organisationen vilket gjorde att de inte kände sig värdefulla. 
Sjuksköterskor som arbetade på sjukhus värdesatte däremot mer att ha en bra relation till 
kollegor och reflekterade mindre över stödet från organisationens sida (ibid.). Cook et al. 
(2012) tar upp att sjuksköterskorna förbättrade sina copingstrategier ju längre de arbetat inom 
palliativ vård av barn. Oerfarna sjuksköterskor kunde ibland vända rollerna och istället för att 
stödja familjen få stöd från dem. Förutom stöd var reflektion en viktig del för 
sjuksköterskorna i att hantera känslor (Beckstrand et al., 2010; Neilson et al., 2010 & Tubbs-
Cooley et al., 2011). Reflektion under sjukdomsprocessen och efter ett barns död var centralt 
för att uppnå en optimal arbetssituation inom den palliativa vården av barn. Dock fanns det 
enligt Neilson et al. (2010) inte alltid möjlighet till formell reflektion för sjuksköterskorna. 
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Enligt Beckstrand et al. (2010) ansåg sjuksköterskorna att det även var betydelsefullt att få 
reflektera med någon utanför sjukhusmiljön.  
 
Cook et al. (2012) samt Lee och Dupree (2008) menar att sjukvårdspersonalen både fick och 
gav stöd till det döende barnets familj. Sjuksköterskorna ansåg att det var centralt att 
föräldrarna var delaktiga i vården (Beckstrand et al., 2010 & Epstein, 2008).  Detta skapade 
en bra relation mellan sjuksköterskorna och föräldrarna som byggde på tillit (Epstein, 2008). 
Om fanns ett bra förhållande mellan sjuksköterskorna och föräldrarna hjälpte detta även 
sjuksköterskorna att identifiera föräldrarnas behov i den palliativa vården. Närmare hälften av 
sjuksköterskorna ansåg att de haft ett bra förhållande till föräldrarna. I de fall där dåliga 
relationer fanns berodde de oftast på att föräldrarna hade en annan syn på hur vården skulle 
bedrivas, utan att dela med sig av sina synpunkter till vårdgivarna (Epstein, 2008). 
McCloskey och Taggart (2010) menar att sjuksköterskorna upplevde det som stressfyllt när 
det saknades en bra relation till familjen. Detta grundade sig ofta i icke fungerande 
copingstrategier och dålig psykisk hälsa hos föräldrarna vilket kunde resultera i ilska och 
aggressivitet mot sjuksköterskan. Deltagarna i Beckstrand et al. (2010) studie tog upp att det 
ansågs vara problematiskt att hantera ångestfyllda och upprörda familjemedlemmar. Även 
föräldrars brist på förtroende till sjukvården som inte har botat deras barn sågs som en 
svårighet i palliativ vård. Enligt Lee och Dupree (2008) ansåg sjuksköterskorna att det var 
betydande att tillgodose familjen och annan personals önskningar. Detta oavsett om det fanns 
möjlighet till obehag eller om sjuksköterskorna personligen inte höll med om åsikterna. Enligt 
McCloskey och Taggart (2010) upplevdes det som negativt om en specifik sjuksköterska hade 
ett intensivt förhållande till familjen. Det gynnade alla inblandade om alla i teamet hade en 
god relation till barnet och familjen. Tubbs-Cooley et al. (2011) lyfter fram att hälften av 
sjusköterskorna var bekväma med att arbeta med döende barn och deras familjer. 
 
Kommunikation är avgörande för relationen och kontakten med familjen och barnet 
(Beckstrand et al., 2010; Knapp, Madden, Wang, Kassing, Curtis, Sloyer & Shenkman, 2011; 
Lee & Dupree, 2008 & Tubbs-Cooley et al. 2011). Enligt Beckstrand et al. (2010) kan en bra 
kommunikation och att övervinna vissa språkbarriärer med barnets familj och mellan 
medlemmarna i teamet kunna förbättra upplevelsen av livets slut för det döende barnet. Något 
som sjuksköterskorna upplevde hjälpsamt var att lära familjerna hur de skulle agera runt det 
döende barnet. När sjuksköterskorna inte visste vad de skulle säga till den sörjande familjen 
upplevdes även det som ett problem. Enligt Tubbs-Cooley et al. (2011) ansåg nästan hälften 
av sjuksköterskorna att det var svårt att prata om döden och döendet med familjen. Knapp et 
al.(2011) lyfter fram vikten av rak och tydlig kommunikation mellan personal och familj för 
att undvika missförstånd och få familjen att acceptera beslut. Större delen av sjuksköterskorna 
ansåg att det var lämpligt att tala om palliativ vård med familjerna till ett barn med en dödlig 
sjukdom som är i mitten av sjukdomsförloppet. De ansåg även att hospiceservice borde 
diskuteras med familjen innan sjukdomen gått in i en dödlig fas. En del av sjuksköterskorna 
tog dock upp att det fanns svårigheter med detta då de gav familjen en känsla av hopplöshet 
(ibid.).  
 
Erichsen, Danielsson och Friedrichsen (2010) lyfte fram var ärlighet i vårdandet av palliativa 
barn. Sjuksköterskorna ansåg att ärlighet var en förutsättning för god vård då det skapar tillit, 
trygghet och förtroende. En ömsesidig tillit mellan patient och vårdare menade 
sjuksköterskorna var grunden för den ultimata vårdrelationen. Vissa sjuksköterskor ansåg att 
ärlighet var betydelsefullt redan från början i patientens sjukdomsförlopp. De menade att även 
om patienten och familjen blev sårad i början var ärlighet bäst i längden. Andra 
sjuksköterskor menade att sanningen måste anpassas efter familj och situation, det sågs inte 
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som oärlighet utan var det som upplevdes bäst för patienten. En sjuksköterska uttryckte det 
som:”In a way maybe you could say that you withhold certain things, but I’m not dishonest 
because of that! But if I was going to withhold something, I would do so because I think it’s 
for the patient’s best”(Erichsen et al., 2010, s. 43). Familjer och patienter som upplevde att 
sjuksköterskor var ärliga vågade ställa alla sorters frågor, vilket gynnade en god relation. 
Sjuksköterskorna menade att förväntningarna på att vara ärlig i vissa fall upplevdes 
betungande då de inte alltid kunde uppfyllas. Detta kunde vara när de misslyckades med att 
förklara fördelar med behandling som inte gav några synliga resultat (ibid.). Sjuksköterskorna 
ansåg att oärlighet alltid avslöjades, vilket ledde till att patient och familj fick misstro till 
sjukvården i stort och förstörde relationen till sjuksköterskan. En förstörd relation ansågs vara 
svår att reparera. Sjuksköterskorna menade att oärlighet inte gick att dölja, det visades via 
kroppsspråk, undvikande av ögonkontakt eller avslöjades av någon annan (Erichsen et al., 
2010). De upplevde även svårigheter när de hade mer kunskap om sjukdomsförloppet än 
patienterna och inte visste hur mycket det kunde berätta (Beckstrand et al., 2010 & Erichsen 
et al., 2010). Andra svårigheter som upplevdes var när familjen ville undanhålla information 
från barnet eller att vårda patienter av andra kulturer då sjuksköterskorna inte hade kunskap 
om rätt agerande (Erichsen et al., 2010).  
 
Andra delar som sjuksköterskorna menade gynnade en bra palliativ vård för barnet var enligt 
Beckstrand et al. (2010) och Epstein (2008) om familjen fick lämplig tid att vara ensam med 
barnet efter att det dött samt att låta föräldrarna hålla i barnet medans den livsuppehållande 
vården avslutades. Att ge familjemedlemmar en fridfull och värdig upplevelse av det döda 
barnet i vårdmiljön ansågs som hjälpsamt. Även att få familjen att acceptera att barnet är 
döende och att disponera tillräkligt med tid att förbereda familjen på barnets förväntade död 
var viktigt. 

Erfarenhet av vårdorganisation 
Knapp et al. (2011) menar att sjuksköterskorna som arbetade i ett område där det fanns ett 
fungerande pediatriskt palliativt vårdprogram, samt hade utbildning i palliativ vård fick en 
mer positiv attityd gentemot vården. Detta kunde leda till ett förbättrat resultat av vården för 
barnet och familjen. Det stöds även av Docherty, Miles och Brandon (2007) samt Neilson et 
al. (2010) som menar att sjuksköterskorna upplevde avsaknaden av formell utbildning som ett 
problem. Sjuksköterskorna ansåg att det saknades förberedelse för hur palliativ vård skulle 
ges och att utbildningen inte hade den kvalité som vården krävde. Den mesta kunskapen inom 
palliativ vård av barn fick sjuksköterskorna genom erfarenhet. Enligt Tubbs-Cooley et al. 
(2011) ansåg dock närmare hälften av sjuksköterskorna att de hade tillräckligt med erfarenhet 
för att göra ett bra jobb i palliativ vård av barn och att de var väl tränade i att vårda döende 
barn och dess familjer.  
 
Bristande kommunikation mellan sjukvårdens olika professioner sågs som ett bidragande 
problem till sämre kontinuitet i vården (Beckstrand et al., 2010; Lee & Dupree, 2008 & 
Tubbs-Cooley et al., 2011). Lee och Dupree (2008) menar att kommunikation mellan teamets 
medlemmar var viktigt för att dela tankar och information vilket ledde till ett mer effektivt 
beslutsfattande och därmed en mer kontinuerlig palliativ vård. 
 
Enligt Neilson et al. (2010) upplevde ett stort antal av kommunsköterskorna svårigheter i 
palliativ vård av barn. Eftersom det är relativt ovanligt att ett barn kräver palliativ vård i 
hemmet och kommunsjuksköterskorna därför vårdade dessa barn med ojämna mellanrum 
upplevde de svårigheter att utveckla och behålla kunskap och färdigheter. Enligt Nielson 
(2010) uttryckte en sjuksköterska: ”When you’re not doing it on a weekly basis – when it’s a 
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three-month, six-month time lapse between the last child dying and the next one – you do need 
a refresher” (s. 34). Området sjuksköterskorna upplevde att bristen på kunskap hade störst 
negativ inverkan var symtomlindring (ibid.). Epstein (2008) menar däremot att 
sjukvårdspersonal som arbetat en längre tid inom palliativ vård av barn och medverkat mycket 
i denna, endast såg vården ur den egna professionella rollen. Detta kunde försvåra samarbetet 
mellan yrkesgrupperna inom teamet. Sjuksköterskorna såg vården ur ett smalt perspektiv och 
hade svårare att vara öppen för förslag och tänka utanför gränserna.  

Erfarenhet av den professionella rollen 
I palliativ vård av barn fick sjuksköterskorna ofta en djup relation till barnet och dess familj 
vid vårdandet (Docherty et al., 2007; Cook et al., 2012; Lee & Dupree, 2008; McCloskey & 
Taggart, 2010 & Neilson et al., 2010). Detta bidrog till att sjuksköterskorna upplevde att det 
var svårt att behålla de professionella gränserna och en känsla av sorg och saknad uppstod när 
ett barn dog. Känslan av sorg grundades inte endast i att ha vårdat ett döende barn utan även i 
att bevittna och medverka i familjens sorg (Lee & Dupree, 2008). Sjukvårdspersonalen såg 
sorgen som ett bevis på deras mänsklighet och förmåga att bilda relationer till patient och 
familj. En sjuksköterska uttryckte det som:”I almost feel if I don’t feel sad about something 
that´s going on, then I’m losing my touch with what I’m doing” (Lee & Dupree, 2008, s. 988). 
Enligt Docherty et al. (2007) kunde denna djupa relation göra att sjuksköterskorna blev för 
involverade i patienterna vilket bidrog till professionella stridigheter och svårigheter att ge en 
adekvat palliativ vård. Cook et al. (2012) menar att vissa sjuksköterskor kände skuld över att 
de inte fick vissa känslor de ansåg att de borde ha vid ett barns död. En sjuksköterska menade 
att detta var en copingstrategi, istället för att fokusera på det döda barnet las fokus på den 
kvarvarande familjen. 
 
Enligt Cook et al. (2012) upplevde sjuksköterskorna att deras professionella gränser 
utvecklades med deras erfarenhet. I början av karriären var de professionella gränserna 
suddiga och sjuksköterskorna påverkades på ett personligt plan. När de arbetat en längre tid 
och fått mer erfarenhet förfinades de professionella gränserna. Enligt Neilson et al. (2010) 
upplevde kommunsjuksköterskorna problem med att behålla de professionella gränserna. 
Eftersom de vårdade patienterna i deras hem fick de en nära relation till familjerna och 
upplevde då att de kändes som att besöka en vän snarare än en patient. Cook et al. (2012) tar 
upp att vissa sjuksköterskor såg den professionella gränsen mellan sjuksköterska och familj 
som ett hinder för den vård och empati sjuksköterskorna ville ge.  Andra ansåg att gränsen 
gav dem en riktlinje för hur involverade sjuksköterskorna lät sig bli i familjen. En tredje 
grupp sjuksköterskor beskrev det som en flytande gräns som ändrades beroende på patient och 
situation. En del av sjuksköterskorna hade inga större svårigheter med att gå vidare efter ett 
barns död. Andra kontaktade familjen för att bilda nya minnen. Att distansera sig användes 
ibland även av sjuksköterskorna för att skydda sig själva (ibid.).  
 
Sjuksköterskorna upplevde stress när vården de gav inte uppnådde den standard de strävade 
efter (McCloskey & Taggart, 2010). Ett försök att behålla kontrollen var en annan bidragande 
faktor till stress. Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att ha kontroll då arbetsdagarna var 
oförutsägbara och det fanns mycket att hinna med. Även det administrativa arbetet bidrog till 
stress. Stressen som sjuksköterskorna upplevde i palliativ vård av barn hade en negativ 
inverkan på deras professionella roll och privata liv. Sjuksköterskorna rapporterade att de bar 
med sig ångest och oro från arbetet in i sitt privata liv. (Docherty et al., 2007 & McCloskey & 
Taggart, 2010).  Enligt McCloskey och Taggart (2010) upplevde även kommunsjuksköterskor 
det stressfyllt att vara den som fattade beslut gällande barnets vård och symtomlindring. 
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Erfarenhet av förändring utav behandling 
Barn som kräver en palliativ vård är inte många, men de kräver ofta en dyr och specialiserad 
vård dygnet runt (McCloskey & Taggart, 2010). Deltagarna i Docherty et al. (2007) studie 
menade att palliativ vård var när vården bytte riktning från botande till lindrande. Palliativ 
vård av barn sågs som en extra dimension av omsorg i barnets sjukdom och död. Deltagarna 
menade att de var skillnad mellan kurativ och palliativ vård där palliativ vård gavs i ett senare 
skede. Palliativ vård av barn beskrevs vara fokuserad på medkänsla, välbefinnande, 
symtomlindring för att minska smärta och lidande för barnet samt möta känslomässiga behov 
hos barn och familj. Neilson et al. (2010) menar att sjuksköterskor ansåg att den palliativa 
vården var unik hos varje barn och att varje patientfall ökat kunskaperna hos sjuksköterskan.  
 
En svårighet som sjuksköterskorna tog upp var att hitta övergången från kurativ till palliativ 
vård (Docherty et al., 2007 & Knapp et al., 2011). Andra svårigheter som togs upp var att 
genomföra övergången och att lämna över vården till ett palliativt team (Docherty et al., 
2007). Att hitta punkten för övergången till palliativ vård ansågs svårt och skapade problem 
för både personal och familj. Det sågs som speciellt svårt vid ett långsamt sjukdomsförlopp 
där det inte fanns någon uppenbar brytpunkt. Att genomföra övergången från kurativ till 
palliativ vård skapade även personliga och professionella stridigheter hos personalen. En 
annan svårighet med övergången till palliativ vårt var att få föräldrarna att acceptera 
förändringen (Docherty et al., 2007). Även om det gjordes klart för alla i vårdteamet att 
vården bytt inriktning fortsatte vissa med en kurativ vård vilket ledde till förvirring och stress 
hos personal och familj. Eftersom sjukvårdspersonalen bildat relationer till patient och familj 
upplevdes det svårt att lämna över vården till ett palliativt team, vilket även stöds av Tubbs-
Cooley et al. (2011). Enligt Docherty et al. (2007) uttryckte en sjuksköterska: 

”I don’t know that it’s necessary to have another team that appears, that has 
no experience with the family or the patient, or the course of care. I think it’s 
disruptive. Especially when the family is looking at the end, and suddenly a 
new team of people shows up to guide them I don’t think that is helpful.”  

(s. 338) 

Trots att det palliativa teamet skulle underlätta till exempel beslutsfattande upplevde 
sjukvårdspersonalen att det palliativa teamet ändrade inriktning på vården, vilket gjorde att 
det inte alltid konsulterades eller inte konsulterades i tid (Docherty et al., 2007). Enligt Tubbs-
Cooley et al. (2011) involverades ett palliativt team i 38% av fallen. Om ett palliativt team 
blandades in eller inte varierade mellan olika avdelningar. Det var vanligast på den 
onkologiska avdelningen och mindre vanligt på intensivvårdsavdelning och inom akutvården. 
Den patientansvariga sjuksköterskans beslut om att involvera ett palliativt team hade ingen 
direkt koppling till sjuksköterskans tidigare erfarenhet av palliativ vård av barn. Om 
sjuksköterskan hade utbildning i palliativ vård var det däremot fyra gånger så stor chans att ett 
palliativt team involverades (ibid.).   
 
Sjuksköterskorna upplevde moraliska dilemman vid vårdandet av palliativa barn, ofta i 
samband med långvarig aggressiv behandling (Beckstand et al., 2010; Epstein, 2008; Lee & 
Dupree, 2008 & McCloskey & Taggart, 2010). De uppgav att det vid tillfällen kändes som att 
barnets lidande förlängdes då livsuppehållande åtgärder pågick för länge (Epstein, 2008 & 
Lee & Dupree, 2008). Sjuksköterskor upplevde att en aggressiv behandling ibland gavs längre 
än nödvändigt på grund av att personalen roterade och att barnet därför bytta vårdgivare ofta. 
Lee och Dupree (2008) menar att sjukvårdspersonalen upplevde vissa dilemman gällande 
fördelar och nackdelar i användandet av teknik i syftet att förlänga livet på barnet. 
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Sjukvårdspersonalen upplevde att teknologin ibland användes för familjens skull trots att den 
inte skulle hjälpa barnet. Det sågs som en svår uppgift att ta bort livsuppehållande stöd även 
om personalen var insatt i att döden kunde inträffa trots användandet av teknologi. Epstein 
(2008) menar att beslutsfattandet i den palliativa vården inte endast tog hänsyn till barnet utan 
främst fokuserade på mänskliga relationer mellan vårdpersonal och familj och hela familjens 
intresse och välbefinnande.  
 
Sjuksköterskor upplevde det även problematiskt när föräldrarna var ovilliga att ta bort 
livsuppehållande vård, samt om en av föräldrarna var redo att göra det men inte den andra 
(Beckstrand et al., 2010). Det kunde även uppstå problem då föräldrarna bråkande 
sinsemellan om den livsuppehållande behandlingen skulle fortgå eller avslutas samt när 
föräldrarna inte förstod innebörden av livsuppehållande behandling. Andra problem som 
Tubbs-Cooley et al. (2011) tar upp var när inte beslut om ingen återupplivning respekterades 
samt när behandlingsmålen var oklara.  

Diskussion  

Metoddiskussion 
Artikelsökningen genomfördes i tre olika databaser, Academic Search Elite, Cinahl och 
PubMed. Sökningen anpassades till de specifika databaserna genom att välja olika sökord, 
sökorden skiljer sig därför mellan de olika databaserna men valdes för att representera samma 
innebörd . Detta ses som en styrka då inte exakt samma sökord användes utan anpassades 
efter både databas och syfte. Samma artiklar framkom vid flera sökningar, både inom samma 
och olika databaser vilket även ses som en styrka då området avgränsats tydligt i alla 
sökningar. Flertalet sökningar gav över 100 träffar vilket kan ses som en svaghet. Då mycket 
bra material föll bort i försöken att avgränsa sökningarna ytterligare valdes att ha kvar dessa 
och istället läsa de abstract som kunde svara till syftet. Inledande valdes att begränsa 
sökningen till de senaste fem åren men då detta inte gav tillräckligt med forskning inom 
området utökades begränsningen till tio år. Det kan ses som en svaghet med tio år då 
förhållandena kan ha förändrats. Dock var den äldsta artikeln som kvarstod efter granskningen 
från 2007. Resterande artiklarna var från 2010 och framåt vilket ses som en styrka. 
 
Efter granskning av artiklarna med Olsson och Sörensens (2011) granskningsmall värderades 
två av artiklarna till grad II. Dock låg dessa artiklar precis under gränsen för grad I. Det ses 
som en styrka att alla har en hög vetenskaplig grad. Majoriteten av de utvalda artiklarna är 
utförda i USA vilket kan ses som en svaghet. Detta då artikelresultaten främst speglar 
sjukvården i USA, även om artiklar från andra länder har använts får resultatet mest tyng i den 
amerikanska sjukvården. Att en artikel är utförd i Sverige kan ses som en styrka då det 
representerar den svenska sjukvården. Studier som undersökte både palliativ vård av barn i 
hemmet och på sjukhus inkluderades. Detta kan ses som en styrka då det kan belysa skillnader 
och likheter mellan olika sorternas vård. Majoriteten undersökte dock palliativ vård av barn 
på sjukhus. 
 
Av de tio artiklarna som valdes ut till urval två var majoriteten av artiklarna utförda med en 
kvalitativ ansats. Detta ses som en styrka då den kvalitativa metoden speglar det valda syftet 
bäst. Det kan även ses som en styrka att både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades 
då studien fick ett bredare perspektiv. I två av de valda artiklarna undersöktes olika 
sjukvårdspersonals erfarenheter av palliativ vård av barn vilket ses som en svaghet då syftet 
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var att belysa sjuksköterskors erfarenheter. Dessa artiklar valdes att ta med ändå då det 
framkom tydligt vad sjuksköterskorna i studien ansåg. I de övriga åtta artiklarna undersöktes 
endast sjuksköterskor vilket kan ses som en styrka i studien. Resultatet bygger på tio artiklar 
vilket kan ses som ett begränsat urval, men det visar även att det finns en brist på studier inom 
detta område.  

Resultatdiskussion  
Litteraturen visar på att det finns olika åsikter angående när och hur en palliativ vård spelar in 
i sjukdomsförloppet. Vissa menar att det finns en klar brytpunkt mellan kurativ och palliativ 
vård (Docherty et al., 2007 & WHO, 2013). Andra menar att den palliativa vården alltid finns 
och samspelar med kurativ vård (Jakobsson et al., 2009 & SOU, 2001:6). Detta kan bero på 
att de ser på olika sjukdomsförlopp där Jakobsson et al. (2009) och SOU (2001:6) syftar på ett 
sjukdomsförlopp av en dödlig sjukdom. Docherty et al. (2007) och WHO (2013) kan däremot 
syfta på en sjukdom där det i början av sjukdomsförloppet finns en chans för tillfrisknande. 
Docherty et al. (2007) menar att den palliativa vården av barn sågs som en extra dimension av 
omvårdnad. Slutsatsen kan då dras att sjuksköterskorna anser att den palliativa vården är en 
mer utvecklad omvårdnad som kräver mer av vårdpersonalen. Det visar även att de ser en 
skillnad på kurativ och palliativ vård vilket även förklarar varför de ser en brytpunkt. Dock 
framför sjuksköterskorna att det kan vara svårt att hitta vart denna brytpunkt är vid ett 
långsamt sjukdomsförlopp (Docherty et al., 2007). Detta kan stödja Jakobsson et al. (2009) 
samt SOU (2001:6) i att det inte finns någon klar gräns. Båda dessa synvinklar kan stämma 
överens med verkligheten då alla fall är unika och det kan se olika ut från situation till 
situation. Docherty et al. (2007) menar även att en del av personalen kan fortsätta med den 
kurativa vården även om en övergång till palliativ vård skett. Detta kan bero på att det dels 
sker en gradvis övergång samt att denna personal har svårt att släppa taget om den botande 
vården. Svårigheterna kan bero på att de är känslomässigt involverade i patienten och inte vill 
släppa taget om hoppet för tillfrisknande.  
 
Enligt Pearson (2010) är palliativ vård av barn en av de största utmaningarna en sjuksköterska 
kan stöta på i praktiken. Sjuksköterskor som vårdar barn möter fysiska, psykiska, sociala, 
rättsliga, etiska och andliga problem hos sig själva i dessa situationer (Stayer & Jeferson, 
2012). Detta belyser även Lyckander (2009) som menar att det många gånger är 
känslomässigt påfrestande att vara vårdgivare i en palliativ situation. Ett problem, som 
upplevdes i palliativ vård av barn, var när det inleddes eller fortsattes med en smärtfylld 
behandling eller ingrepp trots att det inte fanns något hopp om tillfrisknande (Beckstrand et 
al., 2010). Både Epstein (2008) och Lee och Dupree (2008) framför att behandling ibland 
används mer för familjens skull trots att den inte alltid skulle hjälpa barnet. Även Bergdahl, 
Benzein, Ternestedt och Andershed (2011) stödjer detta och menar att behandling ibland 
pågick längre än önskvärt. Slutsatsen kan dras att den palliativa vården inte alltid fokuserar på 
barnets bästa utan att familjens intressen ibland kan styra. Detta kan leda till att barnet får lida 
mer än nödvändigt. Familjen har en stor del i den palliativa vården, men det är viktigt att hitta 
en balans då inte barnet får bli lidande. Som sjuksköterska är det viktigt att behålla störst 
fokus på barnet som är den drabbade, men samtidigt tillfredställa familjens behov. 
Sjuksköterskor som vårdade barn i ett palliativt skede blev ofta involverade och fick en djup 
relation med barnet och dess familj, vilket bidrog till att sjuksköterskorna upplevde sorg och 
saknad när barnet dog (Cook et al., 2012; Docherty et al. 2007; Lee & Dupree, 2008; 
McCloskey & Taggart, 2010; National Council of State Boards of Nursing, 2009 & Nielson et 
al., 2010). Att detta stöds av hälften av artiklarna, samt annan litteratur, kan visa på att det är 
ett ofta förekommande fenomen inom den palliativa vården. National Council of State Boards 
of Nursing (2009) tar upp att det inte finns någon tydlig gräns mellan att vara för 
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överinvolverad och ge adekvat vård. De tar även upp att sjuksköterskan kan vara 
överinvolverad, till en viss gräns, men samtidigt ge en bra vård. Eftersom palliativ vård av 
barn, enligt Docherty et al. (2007), är en extra dimension av omvårdnad kan det finnas en 
fördel med att sjuksköterskan är extra involverad i barnet och dess familj. Då familjen 
befinner sig i en mycket svår situation är det svårt att som sjuksköterska inte bli personligt 
involverad och eventuellt känna sorg i denna svåra situation. Det kan även tänkas att om 
sjuksköterskan blir för involverad kan detta drabba vården till det sämre. Detta stöds av 
National Council of State Boards of Nursing (2009) som menar att om sjuksköterskan blir för 
involverad i patienten bryts de professionella gränserna och det går inte längre att skilja på 
sjuksköterskans och patientens behov. 
 
Studierna visar att det fanns vissa skillnader i att vårda palliativa barn i sluten- och 
öppenvården (Nielson et al., 2010 & Tubbs-Cooley et al., 2011). Kommunsjuksköterskor 
hade större problem med att behålla de professionella gränserna då de besökte patienterna i 
hemmet (Nielson et al., 2010). Sjuksköterskorna hade även svårigheter att behålla kunskap, då 
de stötte på barn i ett palliativt skede mer sällan i öppenvården. Då kommunsjuksköterskorna 
inte arbetar lika tätt med kollegor, som sjuksköterskor som arbetar på till exempel sjukhus, 
har de inte samma möjlighet till stöd i öppenvården. Sjuksköterskor som arbetade i 
kommunen efterfrågade tid för reflektion och någon form av tillsyn och stöd i sitt arbete 
(Bergdahl et al., 2011). När sjuksköterskorna besökte patienterna i hemmet gjorde de även 
intrång i familjens personliga sfär. Allt detta kan vara bidragande till att de professionella 
gränserna oftare korsas, eftersom sjuksköterskorna inte fick bearbeta sina känslor. 
Kunskapsbristen som uppstod kan även detta bidra då det leder till osäkerhet hos 
sjuksköterskorna.  
 
Cook et al. (2012) och Nielson et al. (2010) menar att sjuksköterskorna utvecklade bättre 
copingstrategier, och därmed fick tydligare professionella gränser, när de fick mer erfarenhet. 
Oerfarna sjuksköterskor kunde i vissa fall vända rollerna och istället för att stödja familjen få 
stöd från dem. Det kan ses som logiskt att en ny sjuksköterska har större svårigheter att 
behålla de professionella gränserna, då det är svårt att agera på rätt sätt i en situation som är 
ny. Nielson et al. (2010) menar att den palliativa vården är unik i varje situation, vilket kan 
visa på att sjuksköterskan aldrig är fullärd och alltid möter vissa nya situationer. Det är svårt 
för sjuksköterskan att möta nya situationer och möter sjuksköterskan dessa situationer sällan 
blir det ännu svårare. Även om sjuksköterskan har mer erfarenhet och därmed tydligare 
professionella gränser betyder detta inte att sjuksköterskan alltid agerar rätt då det inte finns 
någon tydlig ram.  

Sjukvårdspersonalen både fick och gav stöd till det döende barnets familj i alla palliativa 
vårdsituationer av barn (Beckstrand et al., 2010; Cook et al., 2012; Lee & Dupree, 2008; 
McCloskey & Taggart, 2010; Neilson et al., 2010 & Tubbs- Cooley et al., 2011). Beckstrand 
et al. (2010) menar att det gynnar den palliativa vården om sjuksköterskan stödjer familjen 
och får dem att acceptera den kommande döden och bli förberedda på detta. Detta stöds av 
Clarke och Quin (2007), Coyne och Cowley (2007) och Hopia et al. (2005). Då både 
majoriteten av resultatartiklarna samt övrig litteratur styrker att stöd är en viktig del inom den 
palliativa vården av barn är trovärdigheten mycket hög. Om sjuksköterskan ger ett bra stöd till 
familjen så att de får den kunskap och de copingstrategier som behövs kan detta gynna den 
palliativa vården. Detta genom att barnet inte behöver lida längre än nödvändigt då 
livsuppehållande vård och aggressiv behandling kan avslutas i rätt tid. Hopia et al. (2005) 
menar även att föräldrarna som fått ett bra stöd av sjuksköterskan kan ge ett bra stöd till 
barnet. Henderson (1989) anser att sjuksköterskan kan behöva ta sig en roll av något patienten 
saknar. Hopia et al. (2005) menar att detta i palliativ vård av barn kan betyda att 
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sjuksköterskan tillfälligt behöver ta över för föräldrarna i situationer där de inte kan finnas till 
för barnet. 
 
Sjuksköterskor upplevde det centralt att ta emot och erbjuda stöd till familjen och kollegor 
(Beckstrand et al., 2010; Bergdahl et al., 2011; Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen, 
2004; Cook et al., 2012; Lee & Dupree, 2008; Lyckander, 2009; Mackenzie & MacCallam, 
2009; McCloskey & Taggart, 2010; Nielson et al., 2010 & Tubbs-Cooley et al., 2011). Det 
var även betydande om sjuksköterskorna fick stöd från organisationen (Bergdahl et al., 2011; 
Contro et al., 2004 & Mackenzie & MacCallam, 2009). Vid vissa situationer upplevdes det 
dock att ett emotionellt stöd saknades (Lee & Dupree, 2008 & TubbsCooley et al., 2011). 
Eftersom palliativ vård är en komplex situation och vårdpersonalen lätt blir involverad och 
känner sorg är det av stor vikt att sjuksköterskorna får stöd och då möjlighet att hantera sina 
känslor. Om sjuksköterskan inte får stöd och möjlighet till reflektion i sin sorg kan detta leda 
till att de professionella gränserna lättare bryts. Det kan bero på att sjuksköterskan istället 
söker för mycket stöd hos familjen. Detta stöds även av Lyckander (2009) och National 
Council of State Boards of Nursing (2009). Enligt Lyckander (2009) och Tubbs-Cooley et al. 
(2011) är reflektion ett betydelsefullt inslag för sjukvårdspersonalen i palliativ vård av barn. 
Dock var de inte alltid sjuksköterskan fick möjlighet till reflektion (Bergdahl et al., 2011; 
Contro et al., 2004; Mackenzie & MacCallam, 2009 & Nielson et al., 2010). Palliativ vård av 
barn är en svår situation där sjuksköterskan stöter på många olika problem (Pearson, 2010 & 
Stayer & Jefferson, 2012). Enligt Bergdahl et al. (2011) kunde dessa problem vara okunskap 
om patienten, tidsbrist, brist på kommunikation och resurser samt att skapa en god 
vårdrelation till familjen. Både Bergdahl et al. (2011) samt Mackenzie och MacCallam (2009) 
undersökte om det kunde hjälpa sjuksköterskorna att ha bestämda möten för reflektion och 
stöd. Sjuksköterskorna var mycket positiva till detta och framförde att alla sjuksköterskor som 
arbetade inom palliativ vård borde få tillgång till denna typ av möten. Detta resultat tyder på 
att det är viktigt för sjuksköterskorna att få möjlighet till stöd och reflektion samt bidra till en 
bättre palliativ vård. Handledning för sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård av barn 
skulle vara mycket givande för både organisation, familj och sjuksköterska då de både hjälper 
sjuksköterskan att förbättra sina copingstrategier samt förbättrar den vård som ges.  
 
Enligt Knapp et al. (2011) och Tveiten (2000) är sjuksköterskans kompetens och kunskap att 
förmedla kompetensen grunden för en bra omvårdnadskvalité. Avsaknaden av formell 
utbildning sågs som ett problem då sjuksköterskorna inte fick den kunskap och kompetens 
som behövdes för att ge en adekvat palliativ vård (Docherty et al., 2007; Knapp et al., 2011 & 
Nielson et al., 2010). Utbildning i palliativ vård är betydelsefullt då det gör att sjusköterskorna 
får mer kunskap vilket leder till högre självförtroende över sitt arbete. Det ger även 
sjuksköterskorna copingstrategier och kunskap i hur de skall hantera svåra situationer, vilket 
leder till att de kan ge en bättre vård och även mår bättre själva. Epstein (2008) menar att 
sjukvårdspersonal med mycket erfarenhet av palliativ vård av barn kunde utveckla en sorts 
närsynthet då de endast såg vården ur den egna professionella rollen. Det kunde försvåra 
samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna i teamet. Detta tyder på att det även är angeläget 
med utbildning under tiden sjuksköterskan arbetar med palliativ vård. Sjuksköterskan behåller 
då sina kunskaper och får möjlighet till förbättring vilket leder till att denna närsynthet inte 
utvecklas. Contro et al. (2004) stödjer Docherty et al. (2007) och Nielson et al. (2010) som 
menar att sjukvårdspersonalen endast hade lite utbildning i palliativ vård och nästan ingen i 
palliativ vård av barn. De menar att trots att det tillkommit forskning de senare åren användes 
inte denna för att förbereda sjukvårdspersonalen på palliativ vård av barn. Det stöds även av 
Feudtner, Santucci, Feinstein, Snider, Rourke och Kang (2007) och Tubbs-Cooley et al. 
(2011) som menar att sjuksköterskor har en högre bekvämlighet i palliativ vård av barn och 
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deras familjer samt en högre kompetens i palliativ vård ju mer erfarenhet och utbildning de 
hade. Som tidigare nämnt var det enligt Tubbs-Cooley et al. (2011) även fyra gånger större 
chans att ett palliativt team involverades i vården om sjuksköterskan hade utbildning i 
palliativ vård. Detta visar att de sjuksköterskorna med utbildning har en större insikt om 
fördelarna ett palliativt team kan bidra med.  
 
Palliativa team är specialiserade inom palliativ vård och skall underlätta för 
sjukvårdspersonalen samt bidra till en bättre vård, trots detta upplevs svårigheter att ta hjälp 
av de palliativa teamen (Docherty et al., 2007; Knapp et al., 2011 & Tubbs-Cooley et al., 
2011). För att ge en så god och kvalitetssäkrad vård som möjligt är det viktigt att utnyttja alla 
tillgängliga resurser. Den vårdpersonal som arbetar i ett palliativt team har stor erfarenhet och 
kunskap om palliativ vård vilket betyder att de troligen kan underlätta och förbättra den 
palliativa vården. Varför dessa team inte involverades oftare kan bero på okunskap hos 
vårdpersonalen om teamens funktion och kunskap. Det är angeläget att som sjuksköterska inte 
ta allt ansvar utan inse att vården kan förbättras med hjälp från annan vårdpersonal. Docherty 
et al. (2007) och Tubbs-Cooley et al. (2011) menar att en bidragande faktor till svårigheten att 
lämna över vården är att det befintliga vårdteamet redan har skapat relationer till familjen. 
Detta kan vara förståeligt då relationerna är viktigt inom den palliativa vården. Sjuksköterskan 
behöver ha i åtanke att ett palliativt team kan medförföra kunskap som bidrar till en bättre 
vård. 
 
Epstein (2008) tar upp att en bra relation mellan familjen och vårdaren är en förutsättning för 
en kontinuerlig och bra vård. Kommunikation är avgörande för att skapa en bra relation med 
familjen och barnet (Beckstrand et al., 2010; Bergdahl et al., 2011; Lee & Dupree, 2008 & 
Tveiten, 2000;). Däremot anser Lambert et al. (2010) och Tveiten (2000) att 
kommunikationen måste anpassas då barnet inte är färdigutvecklat och därför reagerar 
annorlunda. Docherty et al. (2007) och Lee och Dupree (2008) menar att kommunikationen är 
ett verktyg för att få familjen att acceptera beslut samt undvika missförstånd. Epstein (2008) 
menar även att kommunikationen är betydelsefull för att sjuksköterskan skall kunna 
identifiera familjens behov. Detta tyder på att det är centralt med en tvåvägskommunikation 
mellan sjuksköterskan och familjen, för att båda parter skall kunna utvinna information från 
varandra. Som sjuksköterska är det därför angeläget att skapa en bra relation för att kunna 
bedriva en så bra palliativ vård som möjligt. I de fall där det saknades en bra relation berodde 
det oftast på att föräldrarna hade en annan plan, gällande vården, som de aldrig delade med 
sjukvårdspersonalen (Epstein, 2008).  
 
Enligt McCloskey och Taggart (2010) upplevde sjuksköterskorna det som stressfyllt när det 
saknades en bra relation till familjen. Detta grundades ofta i icke fungerande copingstrategier 
och dålig psykisk hälsa hos föräldrarna vilket kunde ge ilska och aggressivitet mot 
sjuksköterskorna. Cullberg (2006) stödjer McCloskey och Taggart (2010) och menar att 
aggressivitetsyttringar kan vara ett symtom på en akut kris. Sjuksköterskan behöver vara 
medveten om att denna aggressivitetsyttring är en normal reaktion på en kris, vilket betyder 
att det inte är ett personligt påhopp. Beckstrand et al. (2010) och Erichsen et al. (2010) menar 
att det är ett problem i den palliativa vården av barn när föräldrarna saknar ett förtroende till 
sjukvården. Slutsatsen kan dras att sjuksköterskan måste se familjen som en helhet i den 
palliativa vården av barn. Det går inte att exkludera de närstående då de har en central roll. 
Sjuksköterskan har ett samarbete med familjen som kan vara både givande och konfliktfyllt 
vilket kan påverka sjukdomsprocessen. I de situationer där det finns en fungerande relation är 
det givande för både familj och vårdpersonal där de kan finna stöd i varandra och 
sjuksköterskan kan tillfredsställa familjens behov. Dock kan det ändå uppstå svårigheter då 
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familjen befinner sig i en kris. Det kan tänkas att vid en sämre fungerande relation uppstår 
dessa svårigheter i relationen mellan sjuksköterska och familj oftare. Slutsatsen kan därför 
dras att relationen är central i vården av palliativa barn där familjen spelar en stor roll. Det är 
därför betydelsefullt att som sjuksköterska arbeta för att bygga upp och behålla en så bra 
relation som möjligt under hela vårdförloppet trots svårigheter som kan uppstå. 

Konklusion 
Sjuksköterskorna upplevde att stöd var en centralt inom den palliativa vården. De tar upp att 
både stödet från organisationen, mellan kollegor samt stödet till familjen var avgörande för en 
optimal vård och bra arbetssituation. Trots detta upplevdes att det inte alltid fanns stöd i alla 
situationer där det var nödvändigt. För att kunna ge ett bra stöd som sjuksköterska till familjen 
krävs en god relation. Relationen var en viktig faktor i all palliativ vård av barn då hela 
familjen är i fokus. Dock framkommer att sjuksköterskorna i vissa situationer upplevde att det 
främst togs hänsyn till föräldrarna och att barnets bästa glömdes bort. I denna nära relation till 
familjen upplevde sjuksköterskorna i vissa fall att det var svårt att behålla de professionella 
gränserna och det var lätt att bli överinvolverad. Sjuksköterskorna upplevde egen 
kunskapsbrist och brist på möjligheter till vidareutbildning som ett problem inom den 
palliativa vården.   

Implikation 
Den forskning som finns används för lite i verksamheten för att underlätta för vårdpersonalen. 
Det är även angeläget att organisationen ger sjuksköterskorna möjlighet att ta till sig den 
forskning som finns inom området för att förbättra vården. I framtiden bör forskningen 
inriktas på att undersöka mer specifika områden som till exempel hur stöd påverkar 
sjuksköterskorna inom palliativ vård av barn. Det skulle även vara av intresse att undersöka 
hur förbättringar inom området kan göras. Då en del av sjuksköterskorna upplevde att det 
saknades stöd från organisationen är det betydande att detta utvecklas för att sjuksköterskan 
ska kunna bearbeta svåra situationer och därmed få en bättre arbetssituation och ge en bättre 
vård. I studierna framkommer att både stöd, reflektion, kunskap och utbildning är avgörande 
för hur god vård sjuksköterskan kan ge. Det är därför även angeläget att förbättra utbildning 
och möjlighet till utbildning inom palliativ vård av barn för sjuksköterskorna.   
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Sjuksköterskorna upplever att de 
ofta blir för involverade i vården 
och att det är svårt att behålla de 
professionella gränserna. De 
upplever ofta en sorg eller saknad 
efter en patients död. Det finns ett 
samband med arbetsrelaterad 
stress och relationen till familjen 
som ibland kan vara svår. Det var 
även stressande att uppleva 
känslan av att inte ha kontroll, 
oförutsägbara arbetsdagar, att ha 
många ”bollar” i luften, prioritera 
och att arbeta ensam. Stress har 
en negativ inverkan på 
sjuksköterskans professionalism. 
Det var nödvändigt som 
sjuksköterska vid arbete med 
palliativa barn att utveckla 
coopingstrategier och att få 
tillfälle för reflektion.  

Grad I 

 

  

 
 



Bilaga C7(7) 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
Storbritannien 
Academic search 
elite 

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

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

Undersöka 
kommunsjuksköterskor och 
specialiserade sjuksköterskor 
till barn med palliativ vård, 
omvårdnaden kring 
slutstadiet av palliativ vård 
för cancersjuka barn i 
hemmet. 

Metod: Grounded 
theory ansats med 
individuella 
djupgående 
intervjuer, 
fältanteckningar 
samt lättare case. 
Urval: 30 
sjuksköterskor som 
vårdat palliativa 
barn i hemmet. 
Bortfall: Inget 
bortfall redovisat.  
 

Det framkom att 
sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter med att utveckla 
och upprätthålla kunskaper och 
färdigheter i palliativ vård då de 
stötte på palliativ vård av barn 
för sällan. Flera av 
sjuksköterskorna kände sig 
okunniga inom området att 
vårda palliativa barn, att känna 
igen symtom och kunna 
smärtbehandla på ett bra sätt. 
Sjuksköterskorna lyfter även 
fram bristen av tid och resurser 
och att prioriteringar måste 
göras. Sjuksköterskorna 
upplevde problem med at 
behålla sina professionella 
gränser, då patienterna vårdades 
i hemmet skapades en nära 
relation till patienten och dess 
familj. 

Grad I  

 
  

 
 



Bilaga D1(3) 
Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
USA 
Cinahl 

Beckstrand, 
R. L., Rawle, 
N. L., 
Callister, L. 
& 
Mandeleco, 
B. L. 

Pediatric 
Nurses’ 
Perceptions of 
Obstacles and 
Supportive 
Behaviors in 
End-of-Life 
Care 

Fastställa sjuksköterskors 
uppfattningar av förekomst 
och storlek av utvalda 
hinder och hjälpsamma 
beteenden som 
förekommer i palliativ vård 
av barn på 
intensivvårdsavdelningar. 

Metod: 
Enkätundersökning 
med deskriptiv 
ansats.  
Urval: 474 
sjuksköterskor på 
barn intensivvårds 
avdelningar. 
Bortfall: 52%        
(n= 511) 
 

Det främsta problemet som 
sjuksköterskorna upplevde var 
språkliga barriärer, vilket även 
var det mest förekommande 
hindret. Det beteende som 
sjuksköterskorna upplevde som 
mest hjälpsamt och som förekom 
oftast var att ge familjen den tid 
de behövde med barnet efter att 
detta dött. Det beteende som 
ansågs vara minst hjälpsamt var 
om sjuksköterskorna själva 
upplevt en bortgång i familjen. 
Det beteende som förekom mest 
sällan var att få familjen att 
acceptera att barnet skulle dö. 
Detta beteende ansåg 
sjusköterskorna däremot vara 
mycket hjälpsamt.  

Grad I  

 

 
 



Bilaga D2(3) 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
USA 
PubMed 
 

Knapp, C. A., 
Madden, V., 
Wang, H., 
Kassing, K.,. 
Curtis, C., 
Sloyer, P. &  
Shenkman, E. 
A. 

Pediatric 
Nurses´ 
attitudes 
toward 
hospice and 
pediatric 
palliative 
care 

Bedöma sjuksköterskans 
attityd mot hospice och 
palliativ vård samt 
undersöka samband 
mellan sociodemografiska 
omvårdnadsfaktorer.  

Metod: 
Tvärsnittsstudie 
med 
frågeformulär, 
påståenden. 
Analyserades 
deskriptivt.  
Urval: 279 
sjuksköterskor. 
Bortfall: 39% 
(n=175) 
 

En del av de undersökta 
sjuksköterskorna arbetade i ett team 
som gav barn med speciella behov 
vård. Sjuksköterskor som arbetade i 
detta team hade en positivare attityd 
till hospice och palliativ vård av 
barn. Även utbildning i palliativ 
vård och erfarenhet höjde attityden 
hos sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna ansåg att det var 
passande att prata om palliativ vård 
med patienter och familjer i ett 
tidigt skede av sjukdomsförloppet. 
Samt att hospice bör diskuteras med 
patienter i ett senare skede av 
sjukdomsförloppet. 
Sjuksköterskorna menade att det var 
svårt att veta när i 
sjukdomsförloppet ett barn skulle 
remiteras till palliativ vård.  

Grad I  

 

  

 
 



Bilaga D3(3) 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
USA 
Cinahl 
 

Tubbs- Cooley, 
H. L., Santucci, 
G., Kang, T. I., 
Feinstein, J. A., 
Hexem , K. R, 
&  Feudtner, C. 

Pediatric Nurses´ 
Individual and 
Group 
Assessments of 
Palliative, End-
of-Life, and 
Bereavement 
Care 

Att beskriva 
sjuksköterskors betyg 
av den palliative 
vårdens mål och 
problem samt 
sjuksköterskors grad 
av samarbete med 
slutna palliative team 
över sjukhusets olika 
enheter.  

Metod: 
Webbaserad 
tvärsnittsstudie 
med 
frågeformulär.  
Urval: 410 
sjuksköterskor 
på ett 
barnsjukhus.  
Bortfall: 56% 
(n=522) 
 

De ledande problemen kring att 
arbeta med palliativa barn var att få 
ventilera efter ett barns bortgång, 
osäkerhet kring omvårdnadsmålen 
och teamets ovilja att diskutera 
hospice med familjen. Studien visar 
att de pediatriskt palliativa målen är 
allmänna medans problemen är mer 
avdelningsspecifika. 53.2% av 
sjuksköterskorna angav att de var 
bekväma med att arbeta med döende 
barn och dess familjer. 46.8% höll 
även med om att de har tillräkligt 
med erfarenhet för att göra jobbet 
bra. 42.5% av sjuksköterskorna 
ansåg att de var väl tränade i att ta 
hand om döende barn och dess 
familjer. Dock angav 36.4% att det 
var svårt att prata om döden och 
döendet med barnet och familjen.    

Grad I 
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