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Sammanfattning 
Att ett barn vårdas palliativt är en svår och komplex situation för barnets föräldrar. 
Föräldrarna kan känna sig hjälplösa samtidigt som de tar stor del i barnets vård. Syftet 
med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn 
palliativt. Elva artiklar valdes ut som sedan analyserades. I resultatet framkommer 
fyra olika teman: att fungera som förälder och familj efter det tuffa beskedet, att 
bibehålla föräldrarollen i barnets vård, att skydda barnet och att vara förälder när 
barnets död närmar sig. Temana beskrev bland annat föräldrarnas svårighet i att 
hantera sin egen sorg, samtidigt som vardagslivet fortsatte efter beskedet om barnets 
obotliga sjukdom. Föräldrarna ville ha kvar föräldrarollen samtidigt som de blev 
barnets vårdgivare, vilket ledde till att föräldrarna tvingades ta svåra beslut som 
ibland stred mot barnets vilja. Föräldrarna ville göra allt för barnet, inklusive att 
stötta, skydda och informera sitt barn. Föräldrarna hade också förhoppningar i 
samband med barnets död, till exempel att barnet skulle vara smärtfritt och vara 
bekvämt, dock beskrev föräldrarna att dessa önskningar ofta inte gick att uppfylla. 
Fortsatt forskning behövs för att sjuksköterskor ska kunna sätta sig in i familjens 
situation och för att kunna ge den bästa möjliga vården.  
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Abstract 
Terminal care of a child is a difficult and complex situation for the parents. The 
parents may feel helpless at the same time as they were taking a large part in the 
child’s care. The aim of this study was to enlighten the parent’s experiences of their 
child’s terminal care. Eleven articles were selected and analyzed. Four themes formed 
from the articles: to function as a parent and a family after the tough announcement, 
to maintain the parental role in the child’s care, to protect the child and to be a 
parent when the child’s death is approaching. The themes described, among other 
things, the parent’s difficulties in handling their own grief while everyday life 
continued, after the announcement of their child’s incurable disease. The parents 
wanted to keep the parental role while they became the child’s caregiver, which 
forced the parents to make difficult decisions that sometimes were contrary to the 
child’s wishes. The parents wanted to do everything for their child, including 
supporting, protecting and give information to their child. The parents hoped that their 
child also felt no pain and were comfortable when the death was approaching, 
however, the parent’s described that their hopes often were impossible to fulfill. 
Further research is needed for the nurses to be able to understand the family’s 
situations and to be able to provide the best possible care.  
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Inledning 
År 2013 avled 90 505 personer i Sverige (Socialstyrelsen, 2015 a), av dessa personer 
var 573 barn och unga (0-19 år) (Socialstyrelsen, 2015 b). Uppskattningsvis har 80 % 
av dessa personer haft nytta av palliativ vård (Svenska Palliativregistret, 2014). De 
vanligaste dödsorsakerna bland svenska barn 2013 var sjukdomar, medfödda 
missbildningar, kromosomavvikelser och dödsfall i samband med förlossning 
(Socialstyrelsen, 2015 a). 

Att ett barn dör är en tragedi som inte hör till det normala, då barn förväntas leva 
längre än sina föräldrar. Även om den medicinska tekniken konstant utvecklas 
fortsätter tusentals barn att dö varje år, på grund av olika sjukdomstillstånd. Barnen 
som möter dessa öden har rätt till kompetent, förstående och passande palliativ vård 
(Stayer, 2012). Barnets familj befinner sig i en svår situation när de ser sitt barn lida. 
Det är inte ovanligt att dessa familjer har en känsla av otillräcklighet och hjälplöshet 
gentemot deras barns behov. Sjuksköterskan har en nyckelroll i dessa situationer, att 
vara ett stöd för föräldrarna, om de så önskar, både fysiskt och psykiskt (Lyckander, 
2013). Sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och svensk 
sjuksköterskeförening (2008) har gjort en kompetensbeskrivning för palliativ vård där 
en av punkterna i palliativ vård är att kunna ge tröst, stöd och vägledning till 
närstående samt att kunna identifiera sorg. Det ses därför som en viktig del i 
sjuksköterskans yrke att förstå hur föräldrar eller närstående känner. Socialstyrelsen 
(2013) beskriver skillnaderna som en sjuksköterska måste ha i åtanke när de vårdar ett 
barn palliativt, jämfört med när en vuxen vårdas. Oftast är en förälder eller en närmast 
anhörig mycket involverad i vården då det gäller palliativt vård av ett barn. Sorgen ses 
även som mer intensiv och mer invecklad för de närstående efter att deras barn dött 
jämfört med hos en vuxen patients närstående (ibid.). Stayer (2012) beskriver att det 
är viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om dessa aspekter för att kunna ge en 
så bra vård som möjligt till barnet och hans/hennes föräldrar i barnets livs slutskede. 
Sjuksköterskor som befinner sig i denna situation, att palliativt vårda ett barn och den 
tillhörande familjen, står inför en unik och prövande situation för att bistå barnet och 
familjens särskilda behov. Det kan uppstå både psykiska, fysiska, etiska, sociala och 
rättsliga dilemman hos sjuksköterskan, som blir en utmaning att hantera (ibid.).   
 
 
Bakgrund 
 
Palliativ vård  
Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver att ordet palliativ betyder bemantlad på latin. 
Palliativ vård innebär vård av människor med obotlig, progressiv sjukdom, skada eller 
annat livshotande tillstånd (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; 
Socialstyrelsen, 2013) när patienten endast får behandling och omvårdnad för att 
lindra symtom (Socialstyrelsen, 2013).  
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År 1967 grundade Cicely Saunders det första hospiceprogrammet i Storbritannien, 
detta ses som ett av stegen till bildandet av palliativt vård som eget ämne. Hon 
poängterade vikten av medkänsla och den medicinska vetenskapen vid vårdandet av 
en döende person (Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 2002). 
Palliativ vård syftat till att öka livskraften, minska lidande, bevara livsfunktionen och 
att ge bästa möjlighet till personlig utveckling (Foster, LaFond, Reggio & Hinds, 
2010). Palliativ vård skiljer sig från vanligt, kurativt, vårdande, där syftet är att bota 
patienten (Glimelius, 2012). Att utföra pediatrisk palliativ vård innefattar att 
vårdgivaren har en god inlevelseförmåga, kunskap inom medicin, fantasifullhet och 
medkännande till patienten och hans/hennes tillhörande familj (Glimelius, 2012; 
Friebert, 2009). All hälso-och sjukvård ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. Den ska också ta hänsyn till patientens behov av 
kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763).  
 
World Health Organization (WHO) (u.å.) definierar begreppet palliativ vård vidare: 
ett skede när patienten erhåller en aktiv helhetsvård för att lindra lidande, då patienten 
inte längre svarar på den botande behandlingen (ibid.). Hälso- och sjukvårdspersonal 
har också som skyldighet att beakta de psykiska, sociala och existentiella behoven hos 
patienten såväl som de fysiska (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; WHO, 
u.å.). WHO har även utformat speciella principer för palliativ vård av barn där det 
nämns att stödet till familjen även är viktigt. Effektiv pediatrisk palliativ vård kräver 
att familjen inkluderas och att gemensamma resurser tas till varas på. Det är även 
viktigt med ett stödsystem för familjen under patientens vårdande, för att orka med 
situationen under sjukdomstiden såväl som i sorgearbetet. (ibid.). Bortsett från de rent 
medicinska åtgärderna vid palliativ omvårdnad är det även viktigt att bejaka 
patientens behov av trygghet och omtanke (Regionala cancercentrum i samverkan, 
2012; Statens offentliga utredningar [SOU], 2001).  
 
WHO (u.å.) har utvecklat ett övergripande mål för palliativ vård: Att den bästa 
möjliga livskvaliteten ska uppnås för patienten och dess tillhörande familj, utan att på 
något sätt förlänga eller påskynda dödstillfället. För att kunna uppnå detta mål läggs 
vikten på att lindra lidande och smärta (ibid.). Lidande hos en palliativt vårdad patient 
omfattar inte bara det fysiska lidandet i form av smärta eller att tappa kontrollen över 
sin kropp, utan även psykiskt, socialt och existentiellt/andligt lidande. Detta kan 
innebära oro, ångest, sorg, vrede, depression och uppgivenhet för patienten. 
Känslorna kan svaja mellan hopp och förtvivlan, viljan att leva och viljan att dö 
(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012; SOU, 2001). Många patienter som får 
palliativ vård beskriver rädslan inför döden som mildare än rädslan för vägen dit 
(SOU, 2001).  
 
Att vårda ett barn 
I FN:s Barnkonvention beskrivs alla barns rättigheter (Unicef, 2009). Där beskrivs att 
alla människor under 18 år är barn. De innefattar också bland annat att alla barn har 
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rätt till en god sjukvård, att barn har rätt att få information, att barn har rätt till liv och 
överlevnad och att barn har rätt att vara tillsammans med sina föräldrar. Artikel 12 i 
barnkonventionen beskriver specifikt barns rätt att ha sin egen åsikt och att denna ska 
tillgodoses efter barnets mognad och ålder. Barnet har rätt att bli lyssnad på, antingen 
genom sina egna uttrycka åsikter eller genom sin företrädare, exempelvis föräldern 
(ibid.).  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver ansvaret som en sjuksköterska har i 
vårdandet av ett barn. Ett av sjuksköterskors grundläggande ansvarsområden i 
omvårdnad är att lindra patientens lidande (ibid.). Omvårdnaden som ges till patienten 
ska ges med respekt oavsett vilken ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 
patienten har (SFS: 1982:763; Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan 
ska även erbjuda vård till enskilda patienter såväl som till de tillhörande familjerna. 
Sjuksköterskan ansvarar även för att patienten och dess familj får korrekt, tydlig, 
tillräcklig och lämplig information. Sjuksköterskan ska även uppträda respektfullt, 
lyhört, närvarande och med medkänsla för att uppfatta behov och oroligheter hos 
patienten. Sjuksköterskan ska även se till patientens och familjens integritet (Georges 
et al., 2002; Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

Pearson (2010) menar att vid vård av barn bör de känslor som uppstår hos barn och 
ungdomar utöver deras sjukdom ses precis lika mycket som känslorna som uppstår 
kring barnets sjukdomstillstånd av hälso- och sjukvårdspersonal. Några av dessa 
känslor och tankar kan vara: vikten av att “accepteras” av sina föräldrar, ångest över 
att inte vara som alla andra och press kring barnets/ungdomens utseende (ibid.). 
Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) beskriver hur ett barn tas ur 
sin vardagskontext i hemmet, skolan eller dagis och byter miljö till sjukhusmiljö, där 
barnet ofta utstår smärta, svåra situationer och mötet med många nya personer. Detta 
leder ofta till att barnet ändrar sitt beteendemönster, vilket ofta är väldigt förvirrande 
för föräldrar och sjukvårdspersonal (ibid.). När barnet fått ett sjukdomsbesked uppstår 
tankar, så som: hur läkemedelsbiverkningar påverkar deras energi att ha ett socialt liv, 
att bli tvungen att sluta gå i skolan eller om de kan fortsätta sporta. I dagens samhälle 
är det svårt för barn och ungdomar att känna att de “passar in” och blir accepterade av 
omgivningen. De barnen och ungdomarna som dessutom har en dödlig sjukdom kan 
känna ännu mer ångest och press över sådana saker. Detta kan i värsta fall leda till så 
mycket press och ångest att barnet/ungdomen vill avstå från vård (Pearson, 2010). 
Ångest kan bero på att många barn ser döden som ett straff, för att de till exempel 
gjort något dumt, eller att de känner av den rädslan som föräldrarna har (Tveiten, 
2000). Därför är det extra viktig som hälso-och sjukvårdspersonal att ha kunskap om 
sådana tankar och även fråga barnet vad som är viktigt för honom/henne. Hälso- och 
sjukvårdspersonal måste också kunna förstå barnets och familjens andliga, religiösa 
och kulturella behov för att kunna ge barnet en holistisk vård (Pearson, 2010).  
 
Enligt Tveiten (2000) är det viktigt att ge information till barnen som anpassas efter 
barnets utvecklingsnivå. Barnets önskningar och behov ska sättas i första hand vid 
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kommunikation. Detta styrks av Runeson (2003), som beskriver att det är viktigt att 
lyssna på barnet innan vårdpersonal ger information, att ta reda på vad barnet vet 
sedan innan och vad han/hon vill veta, för att sedan börja informera från den punkt 
där barnet befinner sig (ibid.). Många föräldrar upplever att barnet som befinner sig i 
palliativ vård vet om att de ska dö trots att ingen upplyst dem om detta. Barnen visar 
på att de vet mycket mer än vad föräldrarna tror de är medvetna om (Tveiten, 2000).  
 
Att vara förälder till ett sjukt barn  
Kristensson-Hallström (2000) beskriver att vara förälder till ett sjukt barn aldrig är 
lätt. Barnets rätt att påverka sin egen situation begränsas av såväl föräldrar som 
vårdgivare. I situationer där omvårdnadsmoment görs (till exempel vid administrering 
av läkemedel) kan föräldrarna känna att även fast de agerar i barnets bästa, så känner 
de känslor av skuld och rädsla. Då barnet oftast ovilligt accepterade dessa situationer 
(på grund av ångest och rädsla), kände föräldrarna att barnets rätt till 
självbestämmande åsidosattes (ibid).  

Runt en sjuk patient finns alltid någon närstående som också påverkas av sjukdomen. 
Att bedriva palliativ vård inkluderar även hela familjen. Ibland kan det hjälpa och 
vara viktigare för barnet att vårdpersonalen inkluderar och stöttar föräldrarna än att 
barnet själv får stöd (Gerger & Fridegren, 2013; SOU, 2001). Föräldrarna befinner sig 
en i känslomässig kris när deras barn är sjukt, därför måste vårdpersonalen vara 
försiktig med att döma beteende. Föräldrarna kan bete sig på ett sätt som de aldrig 
gjort innan. Det kan vara så att somliga föräldrar behöver mer stöd än andra (Gerger 
& Fridegren, 2013). Hopia et al. (2005) menar på att varje familj är unik och varje 
förälder finner sitt unika sätt att inta föräldrarollen och hantera tiden då barnet vårdas. 
De föräldrar som känner att de funnit en fungerande föräldraroll kommer att kunna 
finnas för barnet och resterande familjemedlemmar på ett bra sätt och kunna 
åsidosätta sin egen ångest under vårdtiden. Några föräldrar intar en aktiv, flexibel roll 
i omvårdnaden och hjälper till med allt de bara kan medan andra kan reagera och 
agera helt annorlunda (ibid.). När familjen utsätts för påfrestningar och när rollerna i 
familjen förändras genom att en familjemedlem blir sjuk ändras också 
familjerelationen (Östlinder, 2004). Förändrade familjeroller finns beskrivet som en 
omvårdnadsdiagnos (Heather Herdman, 2013), som kännetecknas av delaktighet i 
beslutsfattande, nya anvisade uppgifter och ömsesidigt stöd. Relaterade faktorer till 
förändrade familjeroller kan vara tillfällig kris i familjen och förändring av 
hälsotillståndet hos en familjemedlem (ibid.).  

Kristensson-Hallström (2000) förklarar att under de senaste decennierna har 
barnsjukvården blivit mer familjecentrerad och bygger på nära och kontinuerlig 
medverkan av barnens familj. När föräldrarna går in genom sjukhusets dörrar 
förändras deras roll. Den vanliga föräldrarollen byts ut mot att känna osäkerhet och 
rädsla över deras barns sjukdom, behandling och prognos. Detta är väldigt påfrestande 
för föräldrarna och kan ge upphov till stress och ångest. Känslan av att vara i en svag 
position, i en obekant miljö, kan leda till bristande kontroll och självständighet för 
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föräldrarna. Föräldrarna sätts dessutom i en sårbar situation som gör dem beroende av 
sjukhuspersonal (ibid.). Föräldrarnas osäkerhet och hjälplöshet kan bidra till att de 
ibland inte vet vad de ska göra för att kunna hjälpa barnet, det är därför viktigt att 
föräldrarna har en god kommunikation med vårdpersonalen för att gemensamt komma 
överens om föräldrarnas roll i barnets vård (Hopia et al., 2005).  
 
Hendrickson (2009) finner i sin studie att det finns en ökad risk för psykiska 
sjukdomar, så som depression, ångest, långvarig sorg och försämrad livskvalité hos 
föräldrar som förlorat ett barn, därför är det av yttersta vikt att ge dem rätt stöd. 
Barnet och dess familj bör betraktas som en enhet tillsammans i det palliativa 
vårdandet, då det är en avgörande roll i föräldrarnas sorgearbete och hälsa (ibid.). 
Föräldrarna är i stort behov av information och delaktighet i beslut gällande barnets 
vård. Många närstående har tankar och oro kring hur de ska hantera situationen 
emotionellt för att kunna leva vidare efter att deras barn dött (SOU, 2001). Hinds, 
Oakes, Hicks och Doalina (2005) belyser i sin studie att föräldrar oftast enbart 
behöver närvarande av vårdpersonal utan några svar i sin sorgeprocess. Fysisk 
närvaro, aktivt lyssnande och att få en inbjudan till att våga prata om sina barn var 
något föräldrarna värdesatte. Det finns även könsskillnader i sorgeprocessen och i hur 
föräldrar hanterar situationen. Det är även viktigt att föräldrarna förstår att de kan 
sörja annorlunda än sin partner för att minska missförstånd och ytterligare känslor av 
ångest (ibid.). Seecharan, Andrsen, Norris och Toce (2004) kom fram till i sin studie 
att föräldrarnas sorg över att förlora ett barn vanligtvis är mer intensiv och 
komplicerad för dem att gå igenom än förlusten av någon annan vuxen, som vänner, 
partners eller syskon. SOU (2001) beskriver att många närstående har tankar och oro 
kring hur de ska hantera situationen emotionellt för att kunna leva vidare efter att 
deras barn har gått bort. 

Familjefokuserad omvårdnad 
Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för klinisk verksamhet, forskning 
och utbildning. Forskning kring detta ämne startade vid universitetet Family Nursing 
Unit i Calgary, Kanada, 1982 under ledning av Lorraine M. Wright (Wright, Watson 
& Bell, 2002). FFO:s teoretiska grund bygger bland annat på systemteorier, 
konstruktivism, kommunikationsteorier och förändringsteorier som genereras i många 
olika perspektiv och synsätt (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). 

Inom FFO ses patienten och hans/hennes familjemedlemmar holistiskt, som en helhet, 
det vill säga att fokus ligger på hela familjen i vården. En relation mellan 
sjuksköterskan och familjen utvecklas istället för att bara ge utbildning och stöd till de 
olika individerna i familjen, vilket gör att omvårdnaden blir mer samspelt inom 
familjen. FFO innebär att mötet mellan sjuksköterska och familjen skall vara icke-
hierarkiskt där familjemedlemmarnas olika erfarenheter ligger i fokus som 
tillsammans bidrar till ett ömsesidigt lärande möte. Sjuksköterskans kunskaper inom 
vårdvetenskap används för att skapa ny mening och förändra familjens upplevelse av 
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sin livssituation (Benzein et al., 2010; Benzein, Johansson & Saveman, 2004). En 
viktig del i detta är att sjuksköterskan tillsammans med familjen identifierar och 
använder sig av befintliga resurser i omvårdnaden (Benzein et al., 2010). 
 
Benzein et al. (2010) beskriver att det finns 3 områden som ses som utgångspunkter 
inom FFO, dessa är: människans föreställningar om verkligheten, reflektion som en 
väg till förändring av föreställningar och relationen mellan familj och sjuksköterska. 
Genom hälsofrämjande samtal inom familjen kan ett sammanhang för förändring, 
stöd för att skapa nya föreställningar, idéer och möjlighet till utveckling inom 
familjens relationer skapas (ibid.). Andersen (2003) beskriver vidare att inom FFO 
eftersträvas möjliggörandet av reflekterande processer genom växelspel av lyssnande 
och talande inom familjen.  
 
Wright et al. (2002) beskriver att en familjs livsvärld aldrig blir så ifrågasatt och hotad 
som när sjukdom och/eller ohälsa uppstår inom familjen. Sjukdom eller ohälsa 
upplevs olika och påverkar föreställningar, beteenden och känslor. När nya 
upplevelser (motgångar eller medgångar) upplevs påverkar detta uppfattningen av 
sjukdom och ohälsa. Sjuksköterskan kan hjälpa familjen genom att förstå familjens 
upplevelser och synsätt och därmed hjälpa till att skapa nya uppfattningar om 
sjukdom och ohälsa genom att ändra deras synsätt (ibid.). Benzein, Hagberg och 
Saveman (2008) berättar vidare att ett grundläggande synsätt inom FFO är att 
sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar den övriga familjen och dess 
medlemmar enskilt men även i helhet som familj. 
 

Problemformulering 
Att vara förälder till ett sjukt barn och att vårda sitt barn i livets slutskede är en stor 
påfrestning och innefattar många olika känslor och tankar kring svåra beslut. Att 
förlora sitt barn är en stor sorg och påverkar föräldrarnas liv och familjesituation både 
före och efter barnets död. Det är därför av stor vikt för sjuksköterskan att ha 
förståelse och kunskap om dessa tankar och känslor så att hon kan ge föräldrarna och 
barnet rätt stöd och bidra till barnets goda vård.  
 

Syfte 
Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn palliativt.  

 

Metod 
En strukturerad sökning och insamling av vetenskapliga artiklar, kvalitetsgranskning 
och sammanställning till artikelöversikter gjordes enligt Forsberg och Wengström 
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(2013) för att utforska föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn palliativt (ibid.). För 
att uppnå litteraturstudiens syfte användes Fribergs (2012) modell för systematisk 
litteraturöversikt. 

Datainsamling 
Inledande gjordes en förberedande, osystematisk litteratursökning för att få en 
överblick av vad som fanns skrivet inom det valda ämnet: föräldrars upplevelse av att 
vårda sitt barn palliativt (Östlund, 2012). Därefter gjordes en systematisk litteratur-
undersökning för att finna material som svarade till studiens syfte och för att skapa 
struktur i sökningen. Sökningar genomfördes i databaserna CINHAL, PubMed och 
Psycinfo då dessa databaser var lämpliga för att finna omvårdnadsinriktad forskning 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen i Psycinfo resulterade dock enbart i 
dubbletter och irrelevanta artiklar, varav denna sökning inte redovisas. 

Valet av sökord baserades på litteraturstudiens syfte och problemformulering. 
Sökorden valdes först ut på svenska för att sedan översättas till engelska 
motsvarigheter. Sökorden var Palliativ vård, förälder och erfarenhet. De engelska 
motsvarigheterna blev: Palliative Care, Terminal Care, Parent* och Experience* 
(Bilaga A). Enligt Östlundh (2012) användes trunkering (*) vid de två senare 
sökorden för att få med alla olika typer av grammatiska böjningar av dessa ord, detta 
för att inga relevanta artiklar skulle falla bort (ibid.). I CINAHL gjordes den inledande 
sökningen med CINAHL-Heading Terminal Care i kombination med parent*, sedan 
gjordes en andra sökning med CINAHL-Heading Palliative Care kombinerat med 
parent* och även en tredje sökning gjordes med CINAHL-Heading Terminal Care i 
kombination med parent* och experience*. I PubMed gjordes en sökning 
med MeSH-termen Terminal care, i kombination med palliative care och parent* 
(Bilaga B). Boolesk söklogik användes för att få ett samband mellan de utvalda 
sökorden, vilket innebar att operatorerna AND och OR användes för att binda ihop 
sökorden (Östlundh, 2012). För att sökningarna i databaserna skulle bli så effektiva 
och precisa som möjligt togs högskolans bibliotekarie till som hjälp. Enligt Forsberg 
och Wengström (2013) användes MeSH-termer i sökningen i PubMed och CINAHL 
Headings i sökningen i CINAHL för att få ett mer snävt och precist resultat, även för 
att få med förgreningar av begreppen för att återigen inte gå miste om användbara 
artiklar. 
 
Inklussionskriterier för sökningen var att artiklarna skulle utgå ifrån föräldrarnas 
perspektiv och erfarenheter, att de skulle handla om palliativ vård av barn, det vill 
säga personer mellan 0-18 år och att artiklarna skulle vara max sex år gamla. 
Exklussionskriterierna i sökningen var att artiklarna inte skulle utgå ifrån patientens 
(barnets) eller sjuksköterskans/vårdpersonals perspektiv. Begränsningarna (Östlundh, 
2012) som användes i sökningen i CINAHL var: 2009-2015, research article och age 
group: all child. I sökningen i PubMed användes begränsningarna: 5 years och child: 
birth-18 years.  
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Sökningarna i CINAHL gav flest relevanta och användbara artiklar medan sökningen 
i PubMed gav många dubbletter och irrelevanta artiklar för arbetets syfte.  
Sökningarna som gav resultatartiklar redovisas i Bilaga B. Dubbletter valdes dock att 
inte redovisas i sökhistoriken. Samtliga artiklars titlar som uppkom vid alla sökningar 
lästes och utifrån dessa lästes abstrakt på de titlar som verkade ha relevans för arbetets 
syfte. Totalt lästes 89 abstract enskilt och utifrån dessa valdes 23 artiklar ut som 
verkade ha relevans för syftet. Dessa 23 artiklar granskades sedan gemensamt och 
resulterade i elva resultatartiklar som hade direkt relevans för litteraturstudiens syfte. 
Av dessa elva artiklar var åtta av kvalitativ metod, två av kvantitativ metod och en av 
mixad-metod.  

De elva artiklarna som valdes ut till resultatet granskades sedan enligt Wallengren och 
Henricson (2012) med hjälp av termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
och överförbarhet då det gällde de kvalitativa artiklarna. Vid granskningen av de 
kvantitativa artiklarna användes termerna intern validitet, extern validitet, reliabilitet 
och frågeformulärens validitet och reliabilitet. I artikeln som hade mixad-metod 
användes även termerna för kvantitativ granskning, då det i huvudsak var det 
kvantitativa materialet som användes och granskades. Vid granskning ansågs alla elva 
artiklar vara av sådan kvalitet att de ansågs kunna användas i resultatet.  

Databearbetning 
Inledande i databearbetningen diskuterades författarnas förförståelse av det valda 
ämnet. Det är av stor vikt för att kunna identifiera aspekter som kan påverka 
tolkningen av resultatet och att kunna behålla en objektivitet vid analysen. Alla 
artiklarna numrerades och markerades med vilken databas de hämtats ifrån. Artiklarna 
lästes först individuellt för att sedan utföra artikelöversikter för varje artikel 
gemensamt för att kunna redovisa artiklarnas innehåll (bilaga C) (Forsberg & 
Wengstöm, 2013).  

Artiklarnas resultat översattes först till svenska, för att få en lättare överblick över 
innehållet. Sedan bearbetades resultaten utifrån litteraturstudiens syfte och 
frågeställningar. Vid analys av data användes mallen för metasyntes enligt Forsberg 
och Wengström (2013). Artiklarnas resultat lästes gemensamt igenom upprepade 
gånger för att hitta skillnader, likheter och gemensamma nämnare i artiklarna som 
kunde bilda flera sammanfattande teman. Utifrån dessa skapade teman granskades 
alla artiklars resultat noggrant. Vid denna granskning underströks viktiga meningar 
som var relevanta för syftet, för att sedan placeras ut i de olika temana där 
meningarna passade in. Slutligen samanställdes antalet teman till fyra övergripande 
teman. Dessa var: att fungera som förälder och familj efter det tuffa beskedet, att 
bibehålla föräldrarollen i barnets vård, att skydda barnet och att vara förälder när 
barnets död närmar sig. 
 

 8 



 

Forskningsetiska överväganden 
All vetenskaplig forskning kräver god etik för att skydda deltagarna i forskningen. 
Därför bör varje studie söka etiskt tillstånd från en etisk kommitté innan forskningen 
påbörjas. Forskaren måste överväga etiska aspekter genomgående i forskning och 
vara noggrann då han/hon redovisar resultatet (SFS 2003:460). Deltagarnas 
personuppgifter ska behandlas konfidentiellt för att skydda deltagarnas integritet (SFS 
1998:204). I nio av de elva resultatartiklarna angavs det att de fått etiskt godkännande 
från en eller flera etiska nämnder. Efter reflektion valdes trots de två icke godkända 
artiklarna att användas i resultatet på grund av deras relevanta fakta till 
litteraturstudiens syfte. Flera av studierna beskriver hur deltagarna fått både muntlig 
och skriftlig information om studien och möjligheten att avsluta deltagandet i studien 
när som helst. Ett par av studierna beskriver även att föräldrarna har lämnat sitt 
skriftliga godkännande till att vara med i studien. Några av studierna beskriver även 
behovet av att vara känslig i utförandet av studien på grund av de valda ämnena. 

 
Resultat 
 
Att fungera som förälder och familj efter det tuffa beskedet  
Det första stadiet föräldrarna beskrev att de gick igenom då de vårdade sitt barn 
palliativt handlade om att de skulle bli medvetna om barnets oundvikliga död (Kars, 
Grypdonck & van Delden, 2011). Första steget för att uppnå detta var att läkaren 
berättade att barnet inte kunde botas. Föräldrarna beskrev att det då plötsligt stod klart 
för dem att de var tvungna att förbereda sig på det värsta, att de hade ”korsat gränsen 
och befann sig på fel sida”. Oavsett om föräldrarna var beredda på de dåliga 
nyheterna eller inte så upplevde de den kommande döden som att deras föräldraskap 
kollapsade. Föräldrarna kände att de var tvungna att skjuta upp sin egen sorg till ett 
senare stadie eller till och med till efter barnets död, för att helt kunna fokusera på 
barnets mående (ibid.). 

Föräldrarna beskrev att deras och barnets resa mot döden var lång och fylld med upp 
och nedgångar, kristider och tider av stabilitet. När barnet mådde bra såg föräldrarna 
detta som en våg av frisk luft, en tid då familjen kunde slappna av och slippa vara på 
sin vakt (Knapp, Madden, Curtis, Sloyer & Shenkman, 2010; Rallyson & Raffin-
Bouchal 2013). Föräldrarna berättar att en känsla av kontroll måste behållas mitt i det 
upplevda kaoset. Från det att barnet insjuknar och får en diagnos samt att föräldrarna 
får en bekräftelse på att barnet kan dö uppstår en känsla av djup osäkerhet i 
familjelivet (Price, Jordan, Prior & Parkes, 2011). Föräldrarna beskriver vidare att de 
förlorade sitt framtidsperspektiv. Barnen var menade att leva längre än sina föräldrar 
och troligtvis få egna barn och där med göra föräldrarna till mor- och farföräldrar. 
Föräldrarna kände därför att de var på väg att förlora en viktig del av sig själva (Kars 
et al., 2011). Förädlarna kände också att hoppet om det framtida familjelivet 
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riskerades när de fick beskedet om barnets kommande död (Kars et al., 2011; 
Rallyson & Raffin-Bouchal, 2013). Ett barn som dog innan sin förälder sågs inte som 
acceptabelt av människor runt föräldrarna. Föräldrarna kände att andra människor inte 
kunde förstå hur föräldrarna kunde handskas med denna situation (Rallyson & Raffin-
Bouchal 2013). För att kunna fortsätta kämpa krävdes ofta en positiv anda och 
inställning från föräldrarnas sida och personerna i deras närhet. Föräldrarna kände 
behovet att distansera sig från de personer som inte kunde dela denna positiva anda 
med familjen eller behandlade familjen speciellt på grund av barnets sjukdom (Kars et 
al., 2011; Knapp et al., 2010). 

Det var viktigt för föräldrarna att försöka bevara och underhålla funktionen, roller och 
sammanhållningen i familjen (Price et al., 2011; Zelcer, Catuadella, Cairney & 
Bannister, 2010). De normala familjefunktionerna förändrades och nya sätt att hantera 
situationer möjliggjordes (Price et al., 2011). De dagliga aktiviteterna fortsatte, så som 
att äta och att ta hand om de andra barnen, vilket utgjorde en bas för stabilitet (Kars et 
al., 2011). Olika stödmekanismer var nödvändiga för att föräldrarna skulle klara av att 
behålla familjefunktionen. Dessa stödmekanismer kunde vara ett nätverk av mor- och 
farföräldrar eller släktingar som till exempel hjälpte till med syskonen så att 
föräldrarna kunde lägga sin fulla uppmärksamhet på det sjuka barnet (Price et al., 
2011). Föräldrarna kände att de inte hade mycket tid över till de andra familje-
medlemmarna efter att de tagit hand om sitt sjuka barn (Knapp et al., 2010). 
Föräldrarna såg även möjligheten till avlösning som ett stöd för att kunna vila upp sig 
eller umgås med sina andra barn. Föräldrarna kände att familjelivet inte längre 
existerade (Price et al., 2011). Föräldrarna riktade mycket uppmärksamhet åt att få 
barnet att återgå till vardagslivet så som att återansluta sig till familjen, kompisarna 
och skolan så att en slags balans utvecklades. Det uppstod ofta situationer som 
föräldrarna normalt sätt skulle sagt nej till som de nu tillät barnen att göra, då de ville 
ta vara på varje dag. Oftast kunde barnet fortsätta sitt deltagande i det normala livet, 
vilket gav upplevelsen av att barnet inte var speciellt sjuk (Kars et al., 2011). Familjen 
kunde göra saker som de brukade göra och njuta av tiden som en familj. Föräldrarna 
kände tacksamhet under denna tid, men också en osäkerhet om hur länge denna 
stabilitet skulle hålla i (Rallyson & Raffin-Bouchal, 2013). Även om föräldrarna 
kände att de inte hade kontroll eller förståelse av situationen så krävdes det ändå att de 
fattade beslut, så som hur syskonen till barnet skulle behandlas och hur familjen 
skulle hålla ekonomin stadig (Price et al., 2011). Många familjer beskrev att de ofta 
var tvungna att ändra sina planer och ge upp saker på grund av barnets sjukdom 
(Knapp et al., 2010). 

Föräldrarna var ofta så fokuserade på sitt sjuka barn att de ofta gick ut över deras egen 
hälsa (Price et al., 2011). Barnets eget kämpande gav energi åt föräldrarna att också 
orka fortsätta kämpa (Kars et al., 2011). Ofta var det överväldigande för föräldrarna 
hur de skulle klara av allt kring barnet. Trots det så kände föräldrarna att de till slut 
bara vande sig vid situationen (Price et al., 2011). En stor andel av föräldrar som 
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vårdade sitt barn palliativt kände dock att de hade problem med utmattning (Knapp et 
al., 2010). Föräldrarna sysselsatte sig med praktiska saker, så som att planera 
begravningen för att inte fokusera på sina egna känslor och sorg, för att kunna vara 
stabila för barnets skull och fortsätta kämpa. Känslor av förlust utlöstes ofta av 
vardagliga situationer då föräldrarna fick känslor av att de gjorde en specifik sak för 
sista gången, till exempel att vara på lekplatsen för sista gången (Kars et al., 2011). 
Föräldrarna kände vikten av relevant professionellt stöd vilket gav både fysiskt och 
känslomässigt stöd för de utmaningar de stod inför (Price et al., 2011). Några 
föräldrar fick extra stöd i form av ett palliativt vårdteam. De flesta kände att de fick 
emotionellt stöd, omtänksamhet och stöttning i beslut från detta team under hela 
vårdtiden (Sheetz & Sontag Bowman, 2012). 

Remember the first year you would get a wee bit resentful I mean you had this 
life and then it gets taken away from you because you’ve got a sick child but 
then you want to give the child everything but ((interviewee very upset)) you 
love him but part of you wanted your old life back I mean you’d be lying if you 
said you didn’t (Price et al., 2011, s. 1387). 

 
Andlighet och religion sågs som en viktig del i barnets vård (Hexem, Mollen, Carroll, 
Lanctot & Feudtner, 2011; Hinds et al., 2009; Rallyson & Raffin-Bouchal 2013; 
Weidner, Cameron, Lee, McBride, Mathias & Byczkowski, 2011). Föräldrarna såg 
det som angeläget för att kunna söka efter mening, samhörighet och energi (Rallyson 
& Raffin-Bouchal 2013). Föräldrar som hade en religion eller annan livsfilosofi kände 
att det som hände inte stod i deras makt, att det låg i Guds händer eller att allt hände 
för en anledning. Trots detta betydde det inte att det var lätt för föräldrarna att hantera 
och acceptera barnets öde, dock såg föräldrarna det som en gåva varje dag de fick ha 
kvar sitt barn i deras liv (Hexem et al., 2011). Det sågs också som angeläget att låta 
barnet veta att föräldrarna bad för honom/henne varje dag (Hexem et al., 2011; Hinds 
et al, 2009). Föräldrarna märkte att deras tro hjälpte dem att möta och leva med vad 
som kom i deras och barnets väg under barnets livs slutskede (Hexem et al., 2011; 
Rallyson & Raffin-Bouchal 2013). Föräldrarna kunde ibland känna en kontrast mellan 
sin andlighet och den medicinska tron. Då de medicinska faktorerna sade emot 
föräldrarnas tro såg de fortfarande en förenlighet mellan dessa. De kunde känna en 
ilska mot Gud, men fortfarande tro på Gud. Några föräldrar kände behovet att ta 
avstånd från sin tro när barnet blev sjukt då de kände ett visst motstånd gentemot 
denna tro (Hexem et al., 2011).  

Att bibehålla föräldrarollen i barnets vård  
För att kunna reflektera över och fatta beslut behövdes adekvat information och 
verktyg så att en känsla av kompetens och nya färdigheter uppstod. Tillsammans gav 
detta en balans av olika vårdande roller som kunde hjälpa föräldrarna att navigera i 
det stora utbudet av svåra situationer och utmaningar (Price et al., 2011; Weidner et 
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al., 2011). Om föräldrarna däremot kände att de fick otillräcklig eller information på 
ett okänsligt sätt från vårdpersonalen kände de sig hjälplösa och detta äventyrade 
deras förmåga att klara av förvirringen som uppstod (Price et al., 2011). Föräldrarna 
berättade att de tyckte att det var viktigt att de fick ärlig och saklig information om 
barnets tillstånd och att vårdpersonalen var öppna mot föräldrarna (Weidner et al., 
2011). En del föräldrar kände att läkaren som hade huvudansvaret för barnet ofta var 
sämre på att ge bra information och stöd medan sjuksköterskorna ofta tog sig mer tid, 
förklarade mer detaljerat och försäkrade sig om att föräldrarna hade förstått (Abib El 
Halal et al., 2013; Weidner et al., 2011). Många föräldrar kände också att utlämnandet 
av information kring barnets tillstånd borde göras med rätt timing och med medkänsla 
från vårdpersonalen (Weidner et al., 2011). De föräldrar som fått extrastöd i form av 
ett palliativt vårdteam kände att de fick bra stöd i form av ”utbildning” från detta 
team. Denna utbildning innefattade aspekter som beslutsfattande, dödsprocessen och 
aspekter av vårdsystemet (Sheetz & Sontag Bowman, 2012). En viktig del i detta var 
att få hjälp med att översätta medicinska termer till en lättare nivå av förståelse som 
inte skapade förvirring (Abib El Halal et al., 2013; Hinds et al., 2009; Sheetz & 
Sontag Bowman, 2012; Weidner et al., 2011).  

Många föräldrar visade sig söka efter konkreta detaljer, så som: Hur mycket tid finns 
kvar? Finns det något vi fortfarande kan göra? Föräldrarna skulle inte kunna förlåta 
sig själva om de inte hade gjort allt för att rädda sitt barn (Kars et al., 2011). Några 
föräldrar hade även erfarenheter av att känna en viss spänning mellan deras egen 
önskan att förlänga barnets liv och det som sågs som deras ansvar, att försäkra barnets 
bästa och välbefinnande under livets slutskede (Hinds et al., 2009; Kars et al, 2011; 
Weidner et al., 2011). Det sistnämna, att försäkra barnets bästa och välbefinnande, 
sågs som att vara en bra förälder, att ta osjälviska beslut för barnets bästa (Hinds et 
al., 2009). Föräldrarna kände sig som en förespråkare för barnets behov, som 
förmedlade och involverade personalen i dessa behov (Hinds et al., 2009; Weidner et 
al., 2011). När föräldrar väl hade satt upp mål för sitt barns vård kände de flesta 
vikten av att deras mål och åsikter möttes och uppfylldes av vårdpersonalen samt att 
de respekterade föräldrarnas roll i barnets vård (Hinds et al., 2009; Sheetz & Sontag 
Bowman, 2012; Weidner et al., 2011).”We´re the ones tat know her best, so it is best 
to do hands-on and understand her care so you can speak for her when she can´t” 
(Weidner et al., 2011, s.281). De ville även att vårdpersonalen skulle se deras barn 
som en unik individ med tillhörande familj och inte bara som en sjukdom (Hinds et 
al., 2009; Weidner et al., 2011). Föräldrarna uppskattade också när vårdpersonalen 
inkluderade och pratade direkt till barnet i diskussioner som involverade 
honom/henne (Hinds et al., 2009).  

När ett botemedel fortfarande var aktuellt kände föräldrarna tillit till läkaren och 
behandlingsplanen (Abib El Halal et al., 2013; Kars et al., 2011). När syftet inte 
längre var att bota barnet fick föräldrarna en känsla av att återigen bli inbjudna till att 
delta i och återfick ansvaret för barnets vård. Föräldrarna kände då att de kunde ta 
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något avstånd från vårdpersonalen och prioritera sina egna önskemål. Att få höra att 
deras barn inte kunde botas verkade nästan stärka föräldrarnas styrka att kämpa vidare 
(Kars et al., 2011). Föräldrarna utmanades med att försöka navigera sig igenom flera 
skiftande situationer i vårdandet av sitt barn och den efterföljande döden (Price et al., 
2011). Detta fick föräldrarna hantera själva utan den tidigare guidningen de fått av 
barnets läkare som de nu kände att de saknade. Istället blev nyuppsatta mål deras nya 
fasta punkt att stå på (Kars et al., 2011). Föräldrar som fått extra stödinsatser i form av 
ett palliativt vårdteam upplevde att de fick hjälp av detta team att fatta beslut och sätta 
upp mål för barnets fortsatta vård (Sheetz & Sontag Bowman, 2012). Föräldrarna 
kände också att det stödet de ville ha från vårdpersonalen innebar medkänsla uttryckt i 
övergripande fysiska och psykiska handlingar som visade på att de brydde sig, att de 
tog sig tid och att vårdpersonalen helt enkelt bara fanns där för föräldrarna och barnet 
(Weidner et al., 2011). Föräldrarna uppskattade när personalen visade känslor, 
uppriktig omsorg och en positiv anda inför barnet och föräldrarna (Hinds et al., 2009). 
Föräldrarna uppskattade även när vårdpersonalen gav föräldrarna ensamtid med sitt 
barn, utan att vårdpersonalen kom in och störde. De flesta föräldrarna hade erfarenhet 
av att vårdpersonalen förstod och uppmuntrade denna önskan (Weidner et al., 2011). 
Några få föräldrar upplevde dock brist på privatliv under barnets vårdperiod genom 
att vårdpersonalen gick in och ut ur rummet utan att ta hänsyn till att föräldrarna fanns 
där (Abib El Halal et al., 2003). 

Att skydda barnet  
Känslan av ”att skydda” var det som genomsyrade föräldrarnas orubbliga 
beslutsamhet i omhändertagande av sitt barn. Plikten att få barnet att känna säkerhet 
och att vara deras förespråkare uppstod genom föräldrarnas villkorslösa kärlek för 
barnet (Price et al., 2011). Föräldrarna satte upp mål för barnets välmående, så som att 
de skulle kunna känna livskvalitet, meningsfullhet och lycka då detta sågs som ett gott 
föräldraskap och gav glädje åt föräldrarna (Hinds et al., 2009; Kars et al., 2011). I 
slutändan av barnets levnadstid kunde föräldrarnas insatser att skydda barnet bli mer 
intensiva, till exempel gjorde försök att söka upp ”mirakelkurer” och att skydda sitt 
sjuka barn från kunskapen om döden (Price et al., 2011).  

Det sågs som en stor börda för föräldrarna att tala sanning för sitt barn (Price et al., 
2011). De flesta barnen informerades dock ändå om att de inte kunde botas av 
antingen föräldrarna eller läkare. Några föräldrar hade bevittnat barnets lugn vid dessa 
tillfällen medan andra hade erfarenheter av barnets totala nedbrytning (Kars et al., 
2011). De föräldrar som inte hade pratat med sitt barn om döden ångrade detta i 
efterhand. Anledningen till att de inte pratat med sina barn om den kommande döden 
var en slags förnekelse och en vilja att inte förstöra hoppet om ett botemedel (Zelcer 
et al., 2010). Föräldrarna fick uppmuntran från vårdpersonalen om att vara öppna och 
ärliga mot barnet (Kars et al., 2011). Föräldrarna behövde samtidigt ta hänsyn till 
barnets mognadsnivå i hur de borde berätta för barnet om den kommande döden (Kars 
et al., 2011; Price et al., 2011; Zelcer et al., 2010). Att anpassa informationen till 
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barnets mognadsnivå kunde innebära att bygga upp en positiv bild kring den 
kommande döden. Till exempel berättade en mamma för sin fyraåriga son att han 
skulle åka till en stjärna där det fanns en stor lekplats då han dog eller en mamma som 
byggde upp bilden av att hennes dotter fortfarande kunna se sin familj och att familjen 
fortfarande kunde känna av hennes närvaro. Några föräldrar byggde upp bilden av att 
barnen skulle bli kärleksfullt mottagna av bortgångna släktingar (Kars et al., 2011). 
De föräldrar som hade någon slags tro framställde ofta bilden av att barnet skulle 
komma till ”en bättre plats”, ”himlen” eller ett nytt liv efter döden. Detta hjälpte även 
föräldrarna att inte vara rädda för sitt barns död (Hexem et al., 2011). Att vara ”för 
ärliga” och att diskutera livets slutskede med barnet kunde ibland leda till förlust av 
barnets förtroende. Samtidigt uttryckte föräldrarna behovet av att diskutera specifika 
saker med barnet, till exempel den stundande begravningen för att säkerställa att 
barnens önskemål uppfylldes. Detta fick föräldrarna att känna sig extra ansvarfulla för 
att hedra barnets sista önskningar (Kars et al., 2011).  

Föräldrarna upplevde ofta att barnets tillstånd var skört men samtidigt relativt stabilt. 
Behandlingar, symtom och komplikationer var oftast hanterbara. Föräldrar riktade 
därför sin energi åt situationer där barnets identitet kunde uttryckas då detta sågs som 
potentiellt fina minnen efter att barnet gått bort. Energin riktades också åt att få barnet 
att fortsätta och behålla det tillstånd de befann sig i nu, eftersom att ge upp sågs som 
ett potentiellt påskyndande av döendet (Kars et al., 2011). Det fanns många sätt för 
föräldrarna att göra detta, till exempel genom att bevara ett framtidsperspektiv, som 
att planera saker, att involvera barnet i en ny kurs i skolan eller att fortsätta umgås 
med vänner (Kars et al., 2011; Zelcer et al., 2010). Sådana saker sågs dock som ett 
slags dubbelspel av några föräldrar, då det ibland planerades för saker som kanske 
aldrig skulle inträffa. Föräldrarna till några barn upplevde att deras barn ofta 
planerade längre in i framtiden än vad barnen förväntades leva. Detta fick föräldrarna 
att känna sig obekväma, trots det rättade de inte barnen. Till exempel beskrev en 
mamma att hennes dotter planerade sin utbildning fler månader framåt, då hon 
egentligen borde pratat om de nästkommande veckorna (Kars et al., 2011). Några 
föräldrar ansåg att de fick leva dag för dag, även om det ville blicka framåt. Att blicka 
framåt sågs som svårt, något föräldrarna inte vågade, då framtiden var så oviss 
(Hexem et al., 2011; Rallyson & Raffin-Bouchal 2013).   

Det skiljer en del på mammornas och pappornas sätt att ge barnet stöd. Mammornas 
fokus låg på att ge fysiskt och känslomässig stöd till sitt barn samtidigt som att bevara 
vardagslivet. Självklart brydde sig papporna också om barnet och ville ta hand om 
honom/henne. Papporna tänkte dock lite mer på rent praktiska saker än vad 
mammorna gjorde, så som att säkerställa den ekonomiska delen i familjen, eftersom 
de insåg att livet runt omkring dem fortsatte. Att tänka mer praktiskt i dessa 
situationer framkallade ofta skuldkänslor hos papporna (Price et al., 2011).  De flesta 
männen jobbade fortfarande heltid under barnets sjukdomsperiod medan det enbart 
var ett fåtal kvinnor som behöll sin heltidsanställning under denna period (Schneider, 
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Steele, Cadell & Hemsworth, 2011). Lika fokuserade som mammorna var på att 
skydda och vårda sitt barn, lika fokuserade var papporna på att skydda sin partner, 
vilket ofta resulterade i att de fattade beslut där de satte sin partners behov före sitt 
eget (Price et al., 2011). Föräldrarna lade olika mycket tid per vecka när det gällde att 
ta hand om sitt sjuka barn. I genomsnitt lade mammorna 68 timmar per vecka och 
papporna 37 timmar per vecka på att vårda sitt barn. En annan skillnad som sågs 
mellan kvinnor och männen i vårdandet av sitt barn var att en högre andel av kvinnor 
upplevde symtom som kunde kopplas till depression (Schneider et al., 2011). Dock 
upplevde de flesta föräldrar som befann sig i dessa situationer många depressiva 
symtom överlag (Knapp et al., 2010). Männen upplevde sig vara mer optimistiskt 
inställda än vad kvinnor var. Hos både männen och kvinnorna kunde paralleller dras 
mellan de upplevda symtomen av depression, upplevd högre belastning och/eller 
börda (Schneider et al., 2011). 

We both cared and wanted to care for Sam but in some you know after the first 
after the first few weeks we had to get back to some sort of normality because 
you know you still need to pay bills (Price et al., 2011, s.1387). 

Att vara förälder när barnets död närmar sig  
När döden närmade sig upplevde föräldrarna tillfällen då barnet tog avstånd från dem 
och vände sig inåt. De flesta föräldrarna förstod reaktionen, då döden uppfattades som 
en oundviklig process som barnet behövde gå igenom ensamma (Kars et al., 2011). 
Alla föräldrars önskan var att deras barn skulle kunna dö fridfullt och med värdighet, 
utan smärta och lidande (Hinds et al., 2009; Kars et al., 2011; Rallyson & Raffin-
Bouchal 2013; Weidner et al., 2011). Föräldrarna önskade att barnet skulle befinna sig 
i en balans mellan smärtfrihet och medvetenhet när döden närmade sig (Weidner et 
al., 2011). Trots detta utvärderade föräldrarna barnens död som ett svårt lidande med 
omöjliga symtom att lindra, så som smärta, rastlöshet, kippande andning och 
ångestkänslor (Kars et al., 2011; Sheetz & Sontag Bowman, 2012; Weidner et al., 
2011). När detta lidande infann sig uppstod det blandade känslor hos föräldrarna, de 
ville dels att slutet skulle komma snabbt, så att barnet slapp lida onödigt länge, men 
att de samtidigt inte ville förlora sitt barn (Kars et al, 2011; Rallyson & Raffin-
Bouchal 2013). En annan viktig aspekt för föräldrarna när barnets död närmade sig 
var att barnet skulle vara bekvämt. Föräldrarnas dagar fylldes därför med att ordna 
kring barnets bekvämlighet och välbefinnande (Kars et al., 2011). Många föräldrars 
förhoppning var också att få ta hem barnet så att han/hon kunde få dö i hemmet, där 
barnet kände sig bekvämt (Rallyson & Raffin-Bouchal 2013; Zelcer et al., 2010; 
Weidner et al., 2011). Föräldrarna tänkte att barnet skulle känna kärlek och 
tillhörighet i en situation som är fylld av smärta och ångest genom att befinna sig i 
hemmet. Att barnen skulle ligga på sjukhuset och vara uppkopplad till många olika 
apparater gav föräldrarna känslan av att barnen inte skulle kunna vara bekvämt 
(Rallyson & Raffin-Bouchal 2013; Zelcer et al., 2010). När föräldrarna, i ett senare 
skede, märkte att barnet led stärktes behovet av att finnas där för barnet. Den 
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gränslösa kärleken omvandlades då till ovillkorlig närvaro och omhändertagande 
(Kars et al., 2011; Zelcer et al., 2010). Drivkraften i det hela var att få någon slags 
respons från sitt barn, oftast i form av kontakt eller kärlek (Kars et al., 2011).   

Föräldrarna kände att en av de värsta sakerna med barnets försämring var förlusten av 
barnets fysiska och kognitiva förmågor (Rallyson & Raffin-Bouchal 2013; Zelcer et 
al., 2010). Föräldrarna upplevde barnets försämring genom brist på energi och att de 
inte längre kunna delta i det dagliga livet (Kars et al., 2011). Föräldrarna tyckte det 
var särskilt svårt att se att barnet var medveten om sin försämring (Zelcer et al., 
2010). Försämringen skedde oftast gradvis och hanterades efterhand av föräldrarna, 
vilket gjorde att de inte alltid märkte av försämringen. Därför upplevde föräldrarna 
ibland en oväntad och snabb försämring av barnet. Föräldrarna förlorade ofta också 
kommunikationen med barnet, antingen av sjukdomsförloppets naturliga väg eller av 
behandling (Kars et al., 2011). Detta innebar att ömsesidigheten i relationen mellan 
föräldrarna och barnet förlorades (Kars et al., 2011; Zelcer et al., 2010). Det var 
speciellt svårt för föräldrarna att inte kunna förstå barnets önskemål och behov 
(Zelcer et al., 2010).  
 
Även om föräldrarna inte kunde skydda sitt barn från att dö i slutändan så sågs det 
som en nödvändighet att vara där vid tidpunkten för döden (Hinds et al., 2009; Price 
et al., 2011). Att inte vara där provocerade djup skuld och känsla av misslyckande 
(Price et al., 2011). När barnet närmade sig döden var det även viktigt för föräldrarna 
att få förklarat för sig vad de kunde förvänta sig och vilka fysiska förändringar barnet 
skulle gå igenom, så föräldrarna visste vad de skulle förvänta sig (Weidner et al., 
2011). Många föräldrar berättade också för barnet att det var okej att släppa taget vid 
dödstillfället. Detta fick föräldrarna att känna att det fortfarande gett stöd och tröst till 
barnet (Kars et al., 2011). Föräldrarna hoppades att barnet haft en stark känsla av att 
familjen varit nära och av kärlek när de dog (Rallyson & Raffin-Bouchal 2013; Zelcer 
et al., 2010). 

I think it was the first time that I actually did have a sound sleep… never had 
it at night when she wasn’t as bad if she got up to the bathroom or moved in 
the bed I would hear her. But that night I had the alarm and everything set 
and I was in the same room as her but I didn’t hear my alarm going off until 
about 15 minutes later and I walked over to her and she was gone (Price et al., 
2011, s. 1388). 

Efter barnets död belyste föräldrarna vikten av att bevara det döda barnets närvaro i 
familjelivet. Föräldrarna fann det särskilt svårt att hitta sätt att fylla den tid de tidigare 
ägnat åt att vårda sitt sjuka barn. Att hitta ett syfte till livet efter barnets död är svårt 
men de andra barnen i familjen blir viktiga delar för att föräldrarna ska kunna hitta 
orsaker till att fortsätta livet efter barnets död (Price et al., 2011). Medan de föräldrar 
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som inte hade fler barn kände känslan av inte vara förälder längre (Kars et al, 2011). 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion   
Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser 
valdes då de ses som några av de största databaserna innehållande 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Totalt gjordes fem sökningar i 
dessa tre databaserna, detta ses som en styrka då sökningarna innefattade tre relativt 
breda forskningsområden. Inga resultat relaterade till syftet uppkom i sökningen i 
PsycInfo, som därför inte redovisas i sökhistoriken.  

Sökningarna gjordes enbart med CINAHL-Headings i CINAHL och med MeSH-
termer i PubMed medan sökningen i PsycInfo gjordes i fritext (Forsberg & 
Wengström, 2013). Då sökningarna i CINAHL och PubMed ofta genererade i 
dubbletter sågs de valda sökorden som tillräckliga och relevanta. Fritextsökningen i 
PsycInfo gav också enbart dubbletter eller genererade inte till nya relevanta artiklar, 
vilket också styrker att de få valda sökorden som användes i de andra sökningarna var 
tillräckliga. Ingen redovisning av dubbletter förekommer i sökhistoriken vilken kan 
ses som en svaghet då läsaren inte kan följa hur pass artiklarna återkommer i 
sökningarna. Detta kan relateras till att läsaren inte helt och hållet kan följa 
sökningarna i vägen till de valda resultatartiklarna. Litteraturstudiens inklusions-, 
exklusionskriterierna och avgränsningar valdes för att avgränsa arbete på ett sådant 
sätt som matchade litteraturstudiens syfte (Östlundh, 2012). Åldersavgränsning valdes 
att användas i sökningarna istället för att skriva in sökord för ”barn” i sökfälten. Detta 
gjordes för att avgränsa resultatet på ett mer specifikt sätt. 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt de vetenskapliga begreppen för 
kvalitativ och kvantitativ forskning. Begreppen för kvalitativ forskning var: 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Begreppen för 
kvantitativ forskning var: intern validitet, extern validitet, reliabilitet och 
frågeformulärets validitet och reliabilitet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Trovärdigheten, pålitligheten, bekräftelsebarheten och överförbarheten i 
resultatartiklarna sågs överlag som hög. Överförbarheten i några av artiklarna sågs 
som bristfällig då de ofta handlade om specifika vårdinrättningar, specifika program 
eller specifika vårdteam. Palliativ vård av barn är en snäv inriktning av omvårdnad 
och kan därför vara svår att överföra till annan sjukvård som inte involverar palliativt 
vårdande av barn. Artiklarnas metod, urval och bortfall beskrivs bra överlag i 
artiklarna. I många av artiklarna ses ett högt bortfall, detta kan förklaras med det 
känsliga ämnet som diskuteras i studierna. Alla artiklarnas syfte hade direkt relevans 
för litteraturstudien. 
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De flesta valda resultatartiklarna var av kvalitativ metod, då denna metod innebär att 
tolka och beskriva ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2013), det vill säga 
föräldrarnas upplevelse av att vårda sitt barn palliativt. Två artiklar med kvantitativ 
metod och en artikel med mixad metod användes dock i resultatet, då dessa artiklar 
ansågs innehålla relevant och användbar information till litteraturstudiens syfte. Det 
är en styrka att de flesta av resultatartiklarna är av kvalitativ metod då syftet var att 
beskriva en upplevelse. Det kan ses både som en styrka och svaghet att tre av 
artiklarna inte var av kvalitativ metod. Fenomenet ”upplevelsen av att vårda sitt barn 
palliativt” ses ur olika perspektiv samtidigt som det kan vara svårt att utläsa 
upplevelser ur kvantitativ forskning.  

Det sågs inte som helt lätt att hitta vetenskapliga artiklar som svarade direkt till 
litteraturstudiens syfte, vilket kan bero på att ämnet är bristfälligt beforskat. De 23 
resultatartiklarna som granskades inför valet av resultatartiklarna var i det stora hela 
de enda artiklarna som helt svarade till syftet som hittades i sökningarna. Detta kan 
ses som en svaghet då forskningsområdet är så pass smalt. Det relativt magra utbudet 
av artiklarna kan relateras till det känsliga ämnet. Artiklarna söktes endast sex år 
tillbaka i tiden för att få ett så relevant och aktuellt resultat som möjligt. Sökningen 
hade kunnat utökas till att söka artiklar tio år tillbaka i tiden för att få fram ännu 
bredare resultat, men då sågs också resultatet som mindre aktuellt.  

Resultatartiklarna kom från flera olika länder. Dessa länder var USA (5), Kanada (3), 
Storbritannien (1), Nederländerna (1) och Brasilien (1). Det breda spannet av länder i 
artiklarna ses som en styrka då många olika aspekter och kulturer tas med i resultatet. 
Resultatet ses även som överförbart till svensk sjukvård då vi i Sverige har många 
olika folkslag och kulturer och att nästintill alla länderna som representeras i 
artiklarna har samma slags samhällsstruktur och levnadsvillkor som vi har i Sverige. 
Artikeln från Brasilien ses som mindre överförbar än de resterande artiklarna, då 
denna beskriver en annan slags sjukvård i ett annat slags samhälle. Artikeln valdes 
dock att tas med i resultatet då den fortfarande gav viktig och relevant information till 
resultatet. Inga artiklar från Sverige eller övriga Norden, som sågs ha direkt relevans 
för litteraturstudiens syfte, återfanns i sökningarna. Detta ses som en svaghet då 
studien inte har något resultat som är direkt överförbart till svensk sjukvård. 
Resultatartiklarna innehöll däremot både kvinnor och mäns upplevelser av att vårda 
sitt barn i livets slutskede, vilket sågs som en styrka.  

En av litteraturstudiens inklussionskriterier var att deltagarna skulle vara barn (0-18 
år). Ett fåtal av artiklarna i studien innehåller dock deltagare vars barn var upp till 21 
år gamla. Dessa artiklar valdes trots det att tas med i resultatet då de innehöll relevant 
information relaterat till litteraturstudiens syfte. Specifik information syftad till unga 
vuxna (18-21 år) togs inte med som resultat i studien.  
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Databearbetning genomfördes genom skapande av teman och därefter placering av 
faktan i dessa teman (Forsberg & Wengström, 2013), för att få en överblick över 
litteraturstudiens teman i början av databearbetningen. Detta gjordes istället för 
färgkodning av data för att sedan skapa teman utifrån de olika grupperingarna. Detta 
arbetssätt gav en helhetssyn av resultatet redan från början, vilken underlättade och 
sågs som positivt. Det negativa med detta arbetssätt kan vara att viss fakta inte fick 
samma struktur och analys i förhållande till resterande fakta som de kunde fått 
igenom ett annat arbetssätt. 

Resultatdiskussion 
Resultatet som framkom var fyra olika teman som beskriver föräldrars upplevelse av 
att vårda sitt barn palliativt. De fyra temana var: att fungera som förälder och familj 
efter det tuffa beskedet, att bibehålla föräldrarollen i barnets vård, att skydda barnet 
och att vara förälder när barnets död närmar sig. Tolkningen av vad som var mest 
centralt i resultatet var att föräldrarna tyckte det var viktigt att bevara 
familjefunktionen och vardagslivet, men också ett behov av att få stöd, antingen av 
sin tro eller från andra personer i sin närhet, samt att finnas för och skydda sitt barn 
under vårdperioden.  

Det första temat: att fortsätta livet efter det tuffa beskedet, beskriver hur föräldrarna 
kämpade med att fortsätta livet efter att de fått beskedet om sitt barns obotliga 
sjukdom. Föräldrarna kämpade med sin egen sorg och sina egna tankar samtidigt som 
de behövde åsidosättas för att få ihop vardagen och för att kunna fortsätta kämpa för 
barnets skull. Kars et al. (2011) beskriver hur föräldrarna fick skjuta upp sin egen sorg 
till ett senare stadie eller till efter barnets död, för att helt kunna fokusera på barnets 
mående och att få livet att gå ihop. Price et al (2011) och Zelcer et al. (2010) beskriver 
att föräldrarna tyckte det var viktigt och kämpade för att bevara familjefunktionerna, 
sammanhållning i familjen och vardagslivet. Price et al. (2011) beskriver vidare att 
familjefunktionen dock ändrades och att nya sätt att hantera situationen uppstod. Här 
visar föräldrarna på en kämparglöd för sitt barns skull, där de sätter familjefunktionen 
och barnets mående i första rum och skjuter undan sin egen sorg och egna tankar. 
Hopia et al. (2005) beskriver att barn som tas ur sin vardagskontext då de blir sjuka, 
kan utveckla annorlunda beteendemönster än vad de normalt har om de inte får 
fortsätta sitt vardagsliv som de brukade. Detta ger ytterligare anledning för 
föräldrarna att kämpa för att få ihop familjelivet och låta barnet fortsätta gå kvar i 
skolan, sporta och umgås med sina kompisar i den mån det går. Föräldrarnas 
kämpande för barnets skull och åsidosatte sina egna tankar så pass att det kunde gå ut 
över deras eget mående (Price et al., 2011). Cancerfonden (2014) beskriver hur 
föräldrar ofta sätter sitt barns behov före sina egna så pass att föräldrarna glömmer 
bort sina egna behov och sitt eget mående. I slutändan kan detta leda till föräldrarnas 
psykiska påfrestning blir ännu större och överväldigande (ibid.). Det är därför extremt 
viktigt för sjuksköterskan att fånga upp och se föräldrarnas behov och ge stöttning så 
att föräldrarna orkar kämpa vidare för sitt barns skull (Gerger & Fridegren, 2013). 
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Många föräldrar kände att andligheten och deras tro var en viktig del och stöttning för 
deras ork att fortsätta kämpa (Rallyson & Raffin-Bouchal 2013). Pearson (2010) 
beskriver att vårdpersonal måste se och förstå barnets och familjens andliga tro för att 
kunna stötta och ge en så bra vård som möjligt. Hopia et al. (2005) beskriver att varje 
familj är unik (ibid.). Det är därför som sjuksköterska viktigt att lyssna på och lära 
känna familjen för att få reda på vilket sätt de bäst kan hjälpa och stötta familjen 
genom barnets palliativa vård.   

Det andra temat: att bibehålla föräldrarollen i barnets vård, speglar föräldrarnas 
svårigheter att kunna behålla föräldrarollen samtidigt som att vara den primära 
vårdgivaren. Rallyson och Raffin-Bouchal (2013) beskriver att behålla föräldrarollen 
var en viktig del för att kunna känna sig som en familj och kunna njuta av tiden som 
en ”vanlig” familj emellanåt (ibid.). För att kunna vara barnets primära vårdgivare 
behövdes mycket information och kunskap om barnets sjukdom. Detta för att 
föräldrarna skulle kunna känna kompetens att kunna vara en vårdgivare för sitt barn 
(Price et al., 2011; Weidner et al., 2011).  Detta styrks av Svensk 
sjuksköterskeförening (2012) som beskriver att ett av sjuksköterskans 
ansvarsområden är att ge information till barnets och familjen på ett sätt som är 
tydligt och lämpligt för föräldrarna och barnet själv (ibid.). För samtidigt som 
föräldrarna ville vara involverade så ville de också att barnet skulle få ta del av sin 
egen vård i den mån det gick (Hinds et al., 2009). De uppskattade när vårdpersonalen 
pratade direkt till barnet och såg barnet som en egen person och inte bara ett sjukt 
barn och även såg familjen som helhet (Weidner et al., 2011). Här blir det tydligt att 
familjen är en enhet som inte kan delas när ett barn blir sjukt. Familjefokuserad 
omvårdnad är ett synsätt och en strategi för vårdpersonalen när de vårdar familjer som 
har en sjuk familjemedlem, att se hela familjen. Eftersom en familjemedlems sjukdom 
påverkar hela familjen och hela familjens livsvärld blir hotad måste patienten ses ur 
ett holistiskt perspektiv med hela sin omgivande miljö (Benzein et al., 2010). Att se 
patienten ur ett holistiskt perspektiv och ge barnet en holistisk vård är något som 
Pearson (2010) även tar upp i sin studie. Sjuksköterskan kan hjälpa familjen genom 
att förstå och hjälpa familjen att se sin livsvärld ur andra perspektiv och på så sätt 
stötta dem (Wright et al., 2002). I resultatet framkommer även att föräldrarna hade ett 
stort behov av stöd. Detta kan tolkas som att föräldrarna tyckte att ett familjefokuserat 
omvårdnadsperspektiv var något att sträva efter och något de tyckte var viktigt från 
vårdpersonalen när deras barn vårdades. Det ses därför av stor vikt för sjuksköterskan 
att ha kunskap om familjefokuserad omvårdnad vid palliativ vård av barn och deras 
tillhörande familjer för att kunna stötta på bästa sätt. Weidner et al. (2011) beskriver 
hur föräldrarna såg det som viktigt att vårdpersonalen fanns till för och stöttade både 
föräldrarna och deras sjuka barn genom att visa medkänsla både genom fysiska och 
psykiska handlingar och att de helt enkelt bara tog sig tid att bara finnas där för 
familjen. Detta styrks av Friberts (2009) och Glimelius (2012) tidigare forskning om 
att medkänsla från personalen till såväl den sjuka patienten som dennes tillhörande 
familj inom palliativ vård är en av de viktigaste delarna i sjuksköterskans arbete 
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(ibid.). Det var viktigt för föräldrarna att få medicinska termer förklarade för sig för 
att kunna förstå innebörden av informationen som var en viktig del i stöttningen 
(Sheetz & Sontag Bowman, 2012). Abib El Halal et al. (2013) och Weidner et al. 
(2011) beskriver att många föräldrar kände att läkaren som hade ansvaret för deras 
barn ofta var sämre på att ge bra information och stöd. Föräldrarna kände dock att 
sjuksköterskorna var de som tog sig mest tid att förklara till exempel medicinska 
termer och försäkra sig om att föräldrarna hade förstått (ibid.). Detta kan tolkas som 
att sjuksköterskor i dagens läge uppfyller kraven med stöttning av familjer och det 
sjuka barnet och att det är viktigt att det upprätthålls och reflekteras över.  

Det tredje temat som framkom i resultatet var att skydda sitt barn, visar på att 
föräldrarna kände ett strakt behov av att skydda och finnas för sitt barn. Att göra allt 
för sitt barn för att han/hon skulle ha det så bra som möjligt även när det var tufft och 
svårt. Det var också viktigt för föräldrarna att vara ärliga mot barnet. Price et al., 
(2011) beskrev att föräldrarna kände det som en stor börda att behöva prata med sina 
barn om döden, men att de flesta ändå gjorde det. Tidigare forskning av Tveiten 
(2000) beskriver dock att föräldrar upplever det som att många barn vet om att de ska 
dö trots att ingen har berättat det för dem. Barnen visade att de visste mer än vad 
föräldrarna trodde (ibid.). Men även om föräldrarna uppfattade det som att barnen 
förstod så ville de ändå prata om döden med sina barn för att kunna bygga upp det till 
en positiv bild kring den kommande döden och för att kunna ta del av barnens tankar 
och åsikter kring döden (Kars et al., 2011). Detta hjälpte även föräldrarna att inte vara 
så rädda inför sitt barns död (Hexem et al., 2011). De föräldrar som inte pratade om 
döden med sina barn ångrade detta i efterhand. Anledningen till att föräldrarna inte 
berättat för sina barn att de skulle dö var för att de inte ville förstöra hoppet om att de 
kanske fanns ett botemedel (Zelcer et al., 2010). Enligt barnkonventionen (Unicef, 
2009) har alla barn rätt till att få information och att bli lyssnad på. Att inte berätta för 
sitt barn om den kommande döden ses därför inte som meningsfullt, då barnet oftast 
ändå vet om att han/hon kommer dö eller att något är på gång. Genom att inte ge 
barnet information och därmed inte heller rätten att ventilera sina egna tankar och 
känslor kan det ses som att föräldrarna på sätt och vis går emot Barnkonventionen. 
Några föräldrar angav att anledningen till att de inte gav sina barn rätt information 
och informerade om döden var att de inte ville tappa barnets tillit (Kars et al., 2011). 
Detta kan ses som nyttig information för sjuksköterskan, som de kan informera 
föräldrarna om.  
 
Det tredje temat visar också på föräldrarnas olika sätt att stötta och skydda barnet. Vid 
jämförelse av mammors och pappors sätt att hantera att deras barn skulle dö och att 
stötta sitt barn låg mammornas största fokus på att ge barnet fysiskt och känslomässigt 
stöd. Papporna inriktade sin uppmärksamhet lite mer åt det praktiska hållet och insåg 
att livet runt omkring fortsatte, så som att se behovet av att ekonomin behövdes tas 
hand om. Att tänka på detta mer praktiska sätt gav ofta papporna skuldkänslor (Price 
et al., 2011). Papporna hade även en tendens att vara mer inriktade åt det optimistiska 
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hållet i allmänhet än vad mammorna var (Schneider et al., 2011). Hinds et al. (2005) 
tar upp i tidigare forskning att det finns könsskillnader i sorgeprocessen och i sättet att 
hantera sitt barns kommande död. Det tas också upp att föräldrarna måste vara 
medvetna om dessa eventuella skillnader för att minska risken för missförstånd som 
ofta leder till ytterligare ångest för och mellan föräldrarna. Gerger et al. (2013) 
beskriver i tidigare forskning att vårdpersonal måste vara försiktig då de dömer 
föräldrarnas beteende och ha förståelse för att vissa föräldrar behöver mer stöd än 
andra (ibid.). Det ses därför som viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om att 
föräldrar kan hantera situationen av att vårda sitt barn palliativt väldigt olika, för att 
kunna stötta och stödja föräldrarna på bästa sätt.  
 
Det fjärde temat: att vara förälder när barnets död närmar sig, skildrar föräldrarnas 
erfarenheter av barnets reaktioner samt föräldrarnas egna förhoppningar och 
önskningar när barnets död var nära. Det tar också upp hur föräldrarna känner och 
upplever tiden efter att barnet dött.   
En av de viktigaste aspekterna som föräldrar kände i samband med deras barns död 
var att de ville att barnet skulle dö fridfullt och med värdighet, utan smärta och 
lidande (Hinds et al., 2009; Kars et al., 2011; Rallyson & Raffin-Bouchal 2013; 
Weidner et al., 2011). Föräldrarna upplevde dock att barnets död ändå var ett svårt 
lidande med svårlindrade symtom (Kars et al., 2011; Sheetz & Sontag Bowman, 
2012; Weidner et al., 2011).  
WHO (u.å.) definierar och har satt upp mål för palliativ vård i form av en helhetsvård 
för att lindra lidande vilket också Fosters et al. (2010) tidigare forskning visar på. 
Cancercentrum (2012) och SOU (2001) beskriver vidare att palliativ vård också 
handlar om att värna om patientens behov av trygghet (ibid.). En sjuksköterska med 
goda kunskaper kring palliativ vård ser ett av huvudmålen med palliativ vård som att 
lindra patientens lidande. Detta sågs som sagt också som en av de viktigaste delarna 
av vården för föräldrarna. Trots att detta är en definition och ett huvudmål för palliativ 
vård, så sågs det som näst intill omöjligt av föräldrarna att barnet skulle kunna dö 
fridfullt och utan lidande. En tanke som väcks då är om dagens palliativa vård 
verkligen är tillräcklig för att täcka huvudmålen med vården? 

 
Konklusion   
Att vårda sitt barn i ett palliativt skede såg som en komplex situation. Det var som 
förälder svårt att åsidosätta sin egen sorg och sina egna tankar om barnets kommande 
död när de samtidigt försökte upprätthålla vardagslivet för barnets och familjens skull. 
Föräldrarna såg det som sin huvuduppgift att ta hand om, skydda och finnas för sitt 
barn, samtidigt som det blev svårare att få ihop rollerna som förälder och barnets 
vårdgivare. De flesta föräldrarna såg det som nödvändigt, men utmanade att prata 
med sina barn om deras kommande död. När barnets död närmade sig var det absolut 
viktigast för föräldrarna att barnet hade det bekvämt, dog med värdighet och fritt från 
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lidande. För att klara av denna svåra situation behövde föräldrarna stöd, som de fann 
hos sin familj, sin tro och/eller från vårdpersonalen. Stödet från vårdpersonalen bestod 
främst i ärlig och konkret information om barnets tillstånd som kunde hjälpa 
föräldrarna att fatta de svåra besluten de behövde ta i barnets vård.  

Implikation   
Vidare forskning om föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn palliativt är viktigt 
för att kunna utveckla och förbättra möjligheterna till den evidensbaserade 
omvårdnaden inom ämnet. Genom att lära sig mer om föräldrarnas upplevelse och 
vad som är viktigt för dem kan sjuksköterskan lära sig mer om hur de ska stötta 
föräldrarna och hur de på bästa sätt ger omvårdnad åt föräldrarna och barnet. Det ses 
därför som relevant och viktigt att undervisning i någon form av palliativ vård finns i 
sjuksköterskeprogrammet. Sannolikheten är stor att en sjuksköterska någon gång 
under sitt yrkesliv möter en patient i palliativ vård, antingen ett barn eller en vuxen. 
Därför är det viktigt att sjuksköterskan vet hur hon på bästa sätt tar hand om 
patienten, för att kunna bevara hans/hennes livskvalitet och samtidigt stötta patientens 
familj. Vidare forskning är även viktig för föräldrar som befinner sig i dessa 
situationer för att kunna förstå sin egen situation och reaktion på ett bättre sätt.  
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed  

Palliativ vård  
Palliative Care 
Terminal Care 

Palliative Care 
Terminal Care 

 

Förälder Parent Parent  

Upplevelse Experience   

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-05 PubMed 

(”Terminal Care” (MeSH)) OR 
(”Palliative Care” (MeSH)) AND 
parent*  
 
Limits: 5 years, child: birth-18 
years 264 43 8 1 

2015-03-05 CINAHL 

(MH ”Terminal Care+”) AND 
parent* (fritext) AND experience* 
(fritext) 
  
Limits: 2009-2015, research 
article, age group: all child 41 5 1 1 

2015-03-05 CINAHL 

(MH ”Palliative Care”) AND 
parent* (fritext) 
 
Limits: 2009-2015, research 
article, age group: all child 88 13 2 1 

2015-03-05 CINAHL 

(MH ”Terminal Care+”) AND 
parent* (fritext) 
 
Limits: 2009-2015, research 
article, age group: all child. 127 28 12 8 

Totalt   520 89 23 11 

 



 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Abib El Halal, G. MC., Piva, J.P., Lago, P.M., El Halal, M. GS., Cabral, F. C., Nilson, C., … 
(2013). Parents’ perspectives on the deaths of their children in two Brazilian paeiatric intensive 
care units. International journal of palliative Nursing 19 (10) 495-502. 

Land  
Databas 

Brasilien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska föräldrars perspektiv på kvaliteten av den vården de fick under deras dödligt 
sjuka barns sista dagar i livet på två brasilianska barnintensivvårdsavdelningar. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. Två sjukhus i Brasilien som hade vars en barnintensivvårdsavdelning valdes ut. 
Journaler från 38 barn samlades in under 2010. Alla dessa barn hade dött på en av de två 
avdelningarna. 15 föräldrar till 9 barn deltog i studien. 9 av föräldrarna var kvinnor och 6 var män. 
Föräldrarna var mellan 27-45 år gamla. 

Datainsamling Forskarna kontaktade föräldrarna och bestämde när intervjuerna skulle ske. Först fick föräldrarna 
prata med en läkarassistent till läkaren som ansvaret om barnet då han/hon dog för att diskutera 
alla medicinska frågor, om barnets diagnos och behandling. Dessa intervjuer pågick i cirka 30 
minuter. Sedan intervjuades föräldrarna av en av forskarna. Intervjun var semi-strukturerad med 
10 öppna frågor. Intervjun spelades in transkriberades. Två av frågorna som ställdes var: ”Innan 
ditt barn dog, fick du då all information gällande prognos av barnets sjukdom?”, ”Tog läkaren 
hänsyn till ditt deltagande i beslutsfattande? 

Dataanalys Materialet organiserades och utforskades utifrån 3 kronologiska stadier: föranalys, utforskning av 
materialet och behandling, slutledning och tolkning av resultatet, för att objektivt söka och 
systematiskt kategorisera delar av materialet för att sedan se samband och slutsatser som 
representerar materialet. 

Bortfall Föräldrar till 25 barn kunde inte nås då de ändrat kontaktuppgifter. Enbart föräldrar till 10 barn 
kom till mötestillfället, sedan hoppade ytterligare en förälder av då han inte kände sig bekväm. 

Slutsats Resultatet delades in i 6 olika kategorier, varav 3 redovisas i denna studie. Det första temat var: 
quality of communication in the pediatric intensive care unit (PICU) som innehöll föräldrarnas 
erfarenheter, så som att de fick svårförstådd information med mycket medicinska termer. Det 
andra temat var: parents’ participation in the descinion-making process som innehöll föräldrarnas 
upplevelser av att de fick information men inte fick medverka i beslutsfattandet om barnets vård. 
Gällande diskussion kring livsuppehållande åtgärder gavs ej klar information från vårdpersonalen. 
Det tredje temat var: the moments surrounding the death innehöll föräldrarnas upplevelse av brist 
på egentid med barnen i de sista stunderna och brist på fridfull omgivning och miljö. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svara väl an till syftet med relevant information och många citat. Att 
veta vem som analyserat resultatet hade öka trovärdigheten. Forskarna beskriver att endast 3 av 6 
teman presenteras i resultatet, men ingen vidare diskussion kring detta, vilket ses som en svaghet.  
Pålitlighet: Forskarnas bakgrund beskrivs medan deras förförståelse inte beskrivs.  
Bekräftelsebarhet: Urval, datainsamling och dataanalys var väl beskrivna, studien bör därför vara 
repeterbar. En viss metoddiskussion finns även, vilket ses som en styrka.  
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten ses generellt som starka i 
studien och bör därför vara överförbar. Forskarna diskuterar studiens svagheter såväl som dess 
överförbarhet, då studien endast inkluderar två specifika sjukhus i Brasilien men att man kan se 

 



 

 

 

liknande resultat i andra studier och att det därför bör vara överförbart. Författarna beskriver själva 
överförbarheten som god för sjuksköterskor, för att kunna ge lämpligt stöd. Överförbarhet till 
föräldrar i liknande och andra situationer då barnet inte är dödligt sjuk. 

 



 

Artikel 2 

Referens Hexem, K. R., Mollen, C. J., Carroll, K., Lanctot, D. A., Feudtner, C. (2011). How Parents of 
Children Receiving Pediatric Palliative Care Use Religion, Spirituality, or Life Philosophy in 
Tough Times. Journal of Palliative Medicine 14 (1) 39-44. doi:10.1089/jpm.2010.0256 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att klargöra och illustrera betydelsen av religion, andlighet eller livsfilosofi hos föräldrar 
till barn som vårdades palliativt.    

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Prospektiv kohort studie, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. Deltagarna i studien var föräldrar till barn som medverkat i en annan studie; 
”Decision Making in Pediatric Palliative Care”. Totalt deltog 73 föräldrar till 50 barn. 

Datainsamling De flesta intervjuerna genomfördes genom samtal, men 17 stycken genomfördes över telefon.  
Intervjun gick ut på att följande fråga ställdes: ”Många människor har en religion, andlighet eller 
livsfilosofi som hjälper till att vägleda i svåra tider och situationer, har ni någon sådan?”. 
Kompletterande frågor för att klargöra, förtydliga eller utveckla ställdes. Demografiska frågor 
ställdes också. Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan till skrift. 

Dataanalys Informationen kodades och organiserades tematiskt. Intervjuerna valdes och lästes i randomiserad 
ordning och kodades individuellt av alla forskarna. Forskarna träffades med jämna mellanrum för 
att diskutera uppkomna teman, likheter och eventuella skillnader tills konsensus uppnåtts.  
Datorprogrammet Atlas.to (5.2.0) användes vid analys av texten för att organisera och analysera 
ytterligare. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats De sjuka barnen var mellan 0-24 år, de flesta var under 4 år gamla och de flesta av barnens 
kognitiva funktioner sågs som låga. Föräldrarna var mellan 21-66 år gamla och 71 % av 
föräldrarna var gifta. Föräldrarna delades in i 3 olika grupper, de som hade en religion, de som 
hade någon form av spiritualitet eller livsfilosofi men ingen religion och de som inte hade eller 
inte ville diskutera religion, spiritualitet och livsfilosofi.  
Analysen av informationen resulterade i 7 olika huvudteman med egna underteman, dessa var: 
Modest of response, common aphorisms, Relating to the child, Practices, Perspectives, Positive 
Outcomes och Difficulties. Vid analys uppkom dessa 7 huvudteman, som innefattade tankar kring 
bland annat tankar kring religion, spiritualitet, livsfilosofi, att ”allt händer för en anledning”, 
människans godhet, människans kapacitet, vikten av stöd, tankar kring ”ett liv efter döden” och 
vikten av stöd i svåra situationer med mera. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl an till syftet, mycket rik information med många olika 
aspekter. Forskarna har individuellt analyserat resultatet för att sedan gemensamt komma till en 
slutsats, vilket styrker studien. Resultatet kunde ha visats för föräldrarna för att godkännas för 
ytterligare styrka.  
Pålitlighet: Forskarnas förförståelse och bakgrund beskrivs inte. Ingen metoddiskussion återfinns 
eller någon djupare diskussion kring dataanalysen.   
Bekräftelsebarhet: Urval, datainsamling och dataanalysen är väl beskrivna vilket gör att studien 
bör ha en god transparens och repeterbarhet.  
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten ses som relativt stark. 
Forskarna diskuterar inte kring överförbarheten själva. 

 



 

Artikel 3 

Referens Hinds, P.S., Oakes, L. L., Hicks, J., Powell, B., Srivastava, D .K., Spunt, S .L., Parker, J., Baker, J. 
N., … (2009). ”Trying to Be a Good Parent” As Definied By Interviews With Parent Who Made 
Phase I, Terminal Care, and Resuscitation Decisions for Their Children. Journal of Clinical 
Oncology 27 (35) 5979-5985. doi:10.1200/JCO.2008.20.0204 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var ett försök att hitta en definition på begreppet ”att vara en bra förälder till ett barn med 
obotlig cancer”. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. Studien ägde rum på St. Judes Children’s Research Hospital. Föräldrarna 
identifierades genom läkare på sjukhuset, även barnets läkare och familjen psykolog tillfrågades 
om föräldrarnas lämplighet för medverkan i studien. Inklussionskriterier: engelsktalande personer, 
att föräldrarna hade gjort ett val om palliativ vård inom de senaste 72 timmarna (vid tidpunkten då 
de tillfrågades) för sitt barn och föräldrar som hade gjort ett av följande tre val: skrivit in sig i en 
fas I studie, tagit beslut om icke-återupplivning och att avsluta all sjukdomsinriktad vård. 62 
föräldrar (4 par) till 58 barn medverkade i studien, varav 53 var mammor och 5 var pappor till 
barnen. Föräldrarna var i åldrarna 19-55 år. Barnen var i åldrarna 6 månader-21 år. 

Datainsamling Intervjuer gjordes med deltagarna, där öppna frågor ställdes. Intervjuernas svar skrevs ner av 
intervjuaren som sedan läste svaret högt för föräldrarnas bekräftelse (3 föräldrar korrigerade sina 
intervjuer). Intervjuerna varade olika länge, medelvärdet på tiden för intervjuer var 31 minuter. 
Föräldrarna fick själv välja platsen där intervjun skulle äga rum, dock ägde de flesta intervjuerna 
rum på sjukhuset eller i föräldrarnas hem och en intervju genomfördes per telefon. Två par ville 
genomföra intervjun tillsammans, medan resten av deltagarna intervjuades enskilt. 

Dataanalys Två av forskarna som genomförde studien analyserade de 4 första intervjuerna och kodade 
meningsfulla stycken, för att fånga dess innebörd. Sedan utgick 3 andra personer, 1 palliativ vård-
läkare och 2 sjuksköterskeforskare, från dessa 4 intervjuer för att sedan kunna genomföra 
resterande intervjuer själva. Intervjuernas stycken kodades och jämfördes med föräldrarnas 
berättelser för att sedan omvandlas till sammanfattande definitioner som sedan sammanställdes. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats 8 olika teman identifierades i området ”att vara en bra förälder till sitt döende barn” med sina egna 
olika definitioner. Dessa teman var: att göra rätt för sitt barn, att vara där för mitt barn, förmedla 
kärlek till mitt barn, att vara en bra förebild, att vara en förespråkare för sitt barn, att låta Gud 
leda, att inte låta barnet lida och få barnet att må så bra som möjligt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl an till syftet med mycket relevant information som 
föräldrarna själva har bekräftat. 3 utomstående personer har använts vid analys av resultatet, vilket 
kan ses som både en styrka och en svaghet.   
Pålitlighet: En kort metoddiskussion förs och författarna diskuterar studiens styrkor och 
svagheter. Författarnas förförståelse och bakgrund beskrivs inte.  
Bekräftelsebarhet: Studiens urval, datainsamling och dataanalys är väl beskrivna och bör därför 
ha en god transparent och bör vara repeterbar.   
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten ses som starka i studien. 
Ingen vidare diskussion kring överförbarheten förs av forskare. 

 



 

Artikel 4 

Referens Kars, M.C., Grypdonck, M. H.F., & van Delden, J. J.M. (2011). Being a Parent of a Child With 
Cancer Throughout the End-of-Life Course. Oncology nursing forum 38 (4) 260-271.   

Land  
Databas 

Nederländerna 
CINAHL 

Syfte Syftet var att kartlägga föräldrars upplevelse vid vård i hemmet av sitt obotligt cancersjuka barn 
och hur de finner mening i barnets palliativa period. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. Föräldrarna rekryterades från 5 stycken barnonkologicenter, då barnens onkolog 
kontaktade föräldrarna. Inklussionskriterier var att föräldrarna skulle prata holländska, att barnen 
vårdades i hemmet, att barnen var mellan 0-16 år gamla och hade någon slags obotlig 
cancerdiagnos. Exklusionskriterierna var föräldrar till barn som förväntades dö inom en vecka 
eller vid kommunikationsbrist. 42 föräldrar till 22 barn deltog i studien, varav 22 stycken var 
mammor och 20 stycken vad pappor. 

Datainsamling Individuella, djupgående intervjuer med öppna i föräldrarnas hem. 7 stycken gjorde en andra 
intervju med en eller båda föräldrarna och ett fall hade även en tredje intervju. Intervjuerna 
gjordes mellan 2005-2007. Intervjuerna varade i cirka 1-2 timmar och inträffade mellan 2 dagar 
till 1 år innan barnets död.10 föräldrar intervjuades efter barnets död. Totalt gjordes 55 intervjuer. 
I varje intervju togs en ämneslista från tidigare litteratur och studier fram för att se att alla 
områden hade diskuterats. Alla intervjuerna spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes genoms att först förstå innebörd, identifiera teman och mönster i 
berättelserna. Forskningsgruppens 4 medlemmar läste berättelserna för att få en helhetskänsla. 
Olika teman identifierades och gruppen diskuterade olika tolkningar och jämförelser för att nå 
konsensus genom triangulering. Datorprogrammet NVivo7 användes för att öka insikten i 
innehållet med återkommande teman. 

Bortfall 3 föräldrar deltog inte då de tyckte att studien var en börda eller inte höll med om resultatet. 

Slutsats Föräldrarna förklarade sin ståndpunkt genom att reflektera över sina erfarenheter och 
förväntningar. 4 stadier/teman identifierades ur föräldrarnas perspektiv: 1. Bli medveten om den 
oundvikliga döden, vilket innebar föräldrars upplevelse och förståelse om att deras barn skulle dö. 
2. Vad som gör barnets liv mer trivsamt, vilket innebar upplevelsen av vad föräldrarna kunde göra 
för att barnet skulle ha det så bra som möjligt. 3. Att hantera förändringar som är till det sämre, 
som innebar föräldrarnas upplevelse av att hantera situationer när deras barn blir sämre. 4. Att vara 
med det döende barnet, vilket innebar föräldrarnas upplevelse av att vara med barnet.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl an till syftet med mycket och rikt material. Det finns även 
små berättelser från föräldrar i studien. Det tolkas som att en fjärde person medverkat vid analys 
av materialet, som också tolkas som en utomstående person, detta styrker i sådana fall resultatet. 
Resultatet har även diskuterats med holländska onkologer, som är experter inom ämnet, detta ses 
också som en styrka. Informanterna fick möjlighet att få ta del av resultatet för att ”godkänna det”, 
för att styrka resultatet ytterligare.  
Pålitlighet: Forskarnas förförståelse och tidigare erfarenheter beskrivs. Metoddiskussion saknas.  
Bekräftelsebarhet: Studiens urval, datainsamling och dataanalys är väl beskriven och bör därför 
ha en god transparens och repeterbarhet.  
Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarheten bedöms som starka och 
forskarna beskriver själv överförbarheten till sjuksköterskor, då de kan lära mycket av föräldrarnas 
vårderfarenheter vid livs slutskede för deras barn. 

 



 

Artikel 5 

Referens Knapp, C. A., Madden, V. L., Curtis, C. M., Sloyer, P., & Shenkman, A. (2010). Family Support 
in Pediatric Palliative Care: How Are Families Inpacted by their Children’s Illnesses? Journal of 
Palliative Medicine 13 (4) 421-425. doi:10.1089/jpm.2009.0295 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva barns, som deltog i ett statligt finansierat pediatrisk palliativt program, 
dödliga sjukdomspåverkan på familjen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval Systematiskt kvoturval. Föräldrar till barn i åldrarna 1-21 år som blivit diagnostiserade med en 
potentiellt livshotande sjukdom och som nu var med i ett palliativt program. 

Datainsamling Ett brev om studien skickades ut till 269 föräldrar, som även blev uppringda för att genomföra 
frågeformuläret under hösten 2007. Detta samtal kunde genomföras på både engelska och spanska. 
Totalt slutfördes 85 frågeformulär, från en av föräldrarna från dessa 85 familjer.   
4 familjer hade mer än ett barn i detta palliativa program, de ombads att besvara frågeformuläret 
utifrån erfarenheten av vårdandet av ett av dessa barn. Frågeformuläret innehöll ”Impact of 
family” (IOF) skalan, vilket innehöll 15 olika variabler som handlade om social och personlig 
påfrestning. För varje variabel fanns 4 svarsalternativ, från ”håller verkligen inte med” till ”håller 
verkligen med”.  Frågeformuläret innehöll även frågor angående demografisk data. 

Dataanalys Resultaten från de 15 olika variablerna sammanställdes. Sedan sammanställdes även poängantalet 
från alla de 15 variablerna. Detta övergripande poängantal analyserades med ”least square 
regressions” för att se samband mellan den totala poängen och faktorer som påverkar familjen. 
Datorprogrammet STATA användes vid genomförandet av analyserna. P värdet sattes på <0.05, 
vilket innebär att resultatet bör vara signifikant. 

Bortfall Endast 85 av 269 familjer besvarade frågeformuläret, vilket innebär ett bortfall på 55 %. 

Slutsats 76 % av föräldrarna var barnets biologiska förälder, 60 % av föräldrarna levde och tog hand om 
barnet tillsammans, i 62% av hushållen fanns även ett syskon, föräldrarnas medelålder var 41.49 
år och 48 % av föräldrarna visade på någon form av symtom för depression. Resultatet av 
sammanställningen av frågeformulären visar på att näst intill alla 15 variabler stämde in på 
åtminstone hälften av föräldrarnas levda erfarenhet som då påverkar deras familjesituation. De 
variabler som stämde in mest hos föräldrarna var: ”att ibland behöva ställa in planer i sista 
minuten på grund av barnets sjukdom” (76 %), ”att behöva avstå ifrån speciella saker på grund 
av barnets sjukdom” (71 %) ”svårighet att hitta en pålitlig person som kan ta hand om barnet” 
(77 %) ”utmattning är ett problem för mig på grund av mitt barns sjukdom” (71 %) och ”ibland 
känns det som att vi lever i en konstant berg-och-dal-bana, att man är i kris när barnet mår som 
värst och mår okej när barnets hälsa är stabil”(90 %).    

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet besvaras av resultatet. Urval, metod och datainsamling beskrivs 
någorlunda. Dataanalysen är bra beskriven. Bortfallet redovisas, men diskuteras inte, detta ses som 
en svaghet. Studien är godkänd av en forskningsstyrelse.  
Extern validitet: Forskningens svagheter diskuteras i studien. Dock anser författarna att resultatet 
är användbart då det ger mycket information om familjer vars barn vårdas palliativt. 
Generaliserbarheten diskuteras inte.  
Reliabilitet: Forskarnas bakgrund eller förförståelse beskrivs inte. 
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret och dess skala beskrivs väl. 
Formuläret är specifikt och lättbesvarat. 

 



 

Artikel 6 

Referens Price, J., Jordan, J., Prior, L., & Parkes, J. (2011). Living through the death of a child: a qualitative 
study of bereaved parents’ experiences. International Journal of Nursing Studies 48 1384-1392. 

Land  
Databas 

Storbrittanien 
CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera brister i kunskap genom att utforska föräldrars upplevelse av att vårda 
barn med både maligna och benigna sjukdomar genom hela sjukdomsförloppet och efterföljande 
död. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Retrospektiv tvärsnittsstudie, induktiv 

Urval Strategiskt urval. Deltagarna var föräldrar som hade förlorat sitt barn till en dödlig sjukdom 
mellan 10-23 månader tidigare. Barnens ålder vid dödstillfället var 7 månader -16 år. 16 
deltagande familjer, varav 16 personer var mammor och 9 var pappor. Familjerna identifierades 
via ett barnsjukhus och via barnhospice i regionen. 

Datainsamling Datainsamling skedde vanligtvis i deltagarnas hem. De Intervjuades djupgående, med en semi-
strukturerad intervju-guide som innehöll allmänna frågor för att hjälpa till under intervjun. Alla 
intervjuer spelades in. 

Dataanalys Den första författaren läste de materialet var för sig och sedan jämfördes materialet med varandra. 
Gemensamma teman upptäcktes som sedan grupperades i uppenbara begrepp för att slutligen få 
fram en slags analytisk ram. Ett antal av de transkriberade intervjuerna delades till de resterande 
författarna för att få en djupare, analytisk förståelse. Dataprogrammet, NVIVO, användes för att 
underlätta utvecklandet av den analytiska ramen. 

Bortfall 12 tillfrågade familjer ville inte delta i studien. 

Slutsats 5 teman konstruerades. Dessa teman var: att navigera (piloting), att ge av sig själv (providing), att 
skydda (protecting) och att bevara (preserving).  
Att navigera (piloting) innefattade föräldrarnas sätt att ta sig igenom utmaningarna som uppstod 
under sjukdomsperioden. 
Att ge av sig själv (providing) innefattade föräldrarnas uppfattning av vad de själva behövde ”ge” 
psykiskt och fysiskt till barnet och resterande familjen under sjukdomsperioden.  
Att skydda (protecting) innefattade föräldrarnas upplevelse av att behöva skydda sitt barn och 
resterande familj för att skydda dem från ytterligare ont och skada under sjukdomsperioden.  
Att bevara (preserving) innefattade upplevelsen av vad de själva behövde göra för att bevara 
sammanhållningen i familjen under sjukdomsperioden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svara väl an till syftet med rikt material med många citat. Gemensam 
analys av några av berättelserna för att få en högre nivå av förståelse. Föräldrarna hade stor 
variation gällande tid sedan barnet gått bort, vilket ger flera olika aspekter.  
Pålitlighet: Förste-författaren genomförde samtliga intervjuer, detta ses som en styrka då inga 
andras tolkningar har tillkommit. Författarnas förförståelse är ej beskriven. Ingen 
metoddiskussion. 
Bekräftelsebarhet: Datainsamlingen är bristfälligt beskriven, studien ses därför inte som 
repeterbar, medan urval och dataanalys är bra beskrivet, därför bör studien vara transparent.  
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten ses som god överlag.  
Författarna beskriver själva överförbarheten som god för sjuksköterskor, för att kunna ge lämpligt 
stöd. Överförbarhet till föräldrar i liknande och andra situationer då barnet inte är dödligt sjuk. 

 



 

Artikel 7 

Referens Schneider, M., Steele, R., Cadell, S., & Hemsworth, D. (2011). Differences on Psychosocial 
Outcomes Between Male and Female Caregivers of Children With Life-Limiting-Illnesses. 
Journal of Pediatric Nursing 26 186-199. doi:10.1016/j.pedn.2010.01.007 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka psykosociala utfall hos föräldrar som vårdar sitt barn i livets slutskede för 
att avgöra om det finns skillnader mellan könen. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Icke-experimentell, fall-kontroll design 

Urval Systematiskt kvoturval. Deltagarna rekryterades genom uppsatta affischer på olika sjukhus och 
andra sjukdomsspecifika organisationer. Alla som var intresserade ombads att ringa för mer 
information. En forskningsassistent förklarade syftet för personerna som ringde. 
Inklussionskriterier: Förälder eller vårdnadshavare som vårdade ett barn i livets slutskede och 
engelsk- eller fransktalande personer. När föräldrarna godkände medverkan i studien skickades ett 
frågeformulär ut till dem. Föräldrarna/ vårdnadshavare fick även en ersättning på 20 dollar för att 
vara med i studien. 273 föräldrar eller vårdnadshavare deltog tillslut i studien. 

Datainsamling Svaren på frågeformulären samlades in under loppet av 16 månader. Frågeformuläret innehöll 
demografiska frågor såväl som två extrafrågor angående platsen av vårdandet av barnet.  
7 olika frågor angående psykisk hälsa och känslor som besvarades med hjälp av Likert skalan. 

Dataanalys All data skrevs in i Excel. Predicitve Analytics Software användes för statistisk analys. För 
jämförelse mellan könen användes chi-square tester, Mann-Witney tester, oberoende t-tester och 
Pearsons korrealationteori. P-värdet sattes på <0.5, alltså var resultatet statistiskt signifikant. 

Bortfall 12 personer fick inte medverka då deras barn redan gått bort, ytterligare 12 personer föll bort då 
forskningsassistenten inte fick kontakt med dem. 4 personer avböjde att vara med i studien. 339 
frågeformulär skickades ut, varav enbart 273 återkom rätt ifyllda. 

Slutsats Kvinnor hade generellt sätt en högre mängd timmar per vecka som de tog hand om barnet jämfört 
med männen. Under tiden barnet vårdades var lite mer än 50 % av kvinnorna tvungna att ändra sin 
anställning medan endast 14 % av männen gjorde detta. Risken för depression och skattning av 
allmän börda och samtidigt mindre skattning av optimism hos kvinnorna än vad männen skattade. 
Det fanns positiva korrelationer mellan självkänsla, optimism, andlighet i förhållande till den 
allmänna psykosociala situationen för kvinnor. Negativa korrelationer fanns mellan depression 
och börda för kvinnor, såväl som mellan spiritualitet och depression. Hos män fanns positiva 
korrelationer mellan meningen med vårdandet, spiritualitet och den allmänna psykosociala 
situationen. Självkänsla var positivt korrelerande med optimism och negativt korrelerande med 
depression och börda för männen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet besvaras väl av resultatet. Urval, metod och dataanalys och bortfall 
beskrivs tydligt. Studien är en andrahandsstudie och en omgjord (förbättrad) variant av den första 
studien, detta ses dock inte som något hinder för validiteten. Forskarna beskriver själva 
forskningens begränsningar och diskuterar väl kring detta.  
Extern validitet: Forskarna diskuterar något själva om överförbarheten till verkligheten, och ser 
forskningen som användbar, då det behövs allmänna kunskaper om könsskillnader. 
Reliabilitet: Det finns inte beskrivet något om forskarnas förförståelse eller bakgrund i studien.  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret är väl beskrivet med alla dess 
skalor, vilket gör att resultatet blir lättare att följa och förstå. De är även något omgjorda sedan 
förra studien för att få fram ett bättre resultat vilket ses som en styrka. 

 



 

Artikel 8 

Referens Sheetz, M.J., & Sontag Bowman, M-A. (2012). Parents’ Perceptions of a Pediatric Palliative 
Program. American journal of hospice & palliative medicine 30 (3) 291-296. 
doi:10.1177/1049909112449376 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att bedöma föräldrars uppfattningar, upplevelser och tillfredsställelse av ett pediatriskt 
palliativt vårdprogram. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Mixad, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. Föräldrar vars barn hade avlidit mellan februari 2007-oktober 2010, som hade 
haft kontakt med Rainbow Kids (det pediatriska, palliativa vårdprogrammet) kontaktades. 

Datainsamling Enkäter skickades ut till föräldrar till de avlidna barnen. 65 stycken ifyllda enkäter skickades 
tillbaka till forskarna. I enkäten fanns både slutna och öppna frågor som skulle besvaras. 

Dataanalys Svaren på de slutna frågorna har sammanställts och redovisas i artikeln. Analys av svaren på de 
öppna frågorna redovisas inte. 

Bortfall Bortfallet var 63 % av de tillfrågade. 192 enkäter skickades ut. 14 stycken kunde inte levereras 
och 113 valde att inte vara med i studien. 

Slutsats Alla föräldrar utom 3 kände att de fick hjälp med beslutsfattande angående deras barns vård av 
personalen i det palliativa vårdprogrammet. De flesta av föräldrarna tyckte även att de fick hjälp 
att sätta upp mål och upprätthålla dessa för barnets palliativa vård av personalen i det palliativa 
vårdprogrammet. Alla föräldrar utom 3 kände att de fick bra emotionellt stöd och stöd i valen de 
gjorde angående deras barns palliativa vård av personalen i det palliativa vårdprogrammet. Det var 
upp till 7 föräldrar som inte kände att deras barn fått adekvat behandling av antingen smärta eller 
andra stressgivande symtom under behandlingstiden. Det var ganska delade meningar bland 
föräldrarna angående om personalen från det palliativa vårdprogrammet hjälpt dem att 
kommunicera med varandra (63 % tyckte att det hjälpt, 24 % visste inte och 13 % tyckte inte att 
de hade hjälpt), merparten av föräldrarna tyckte dock att personalen från det palliativa 
vårdprogrammet hjälpte till med kommunicering till annan vårdpersonal. Merparten var även 
nöjda, överlag med stödet de fick av personalen från det palliativa vårdprogrammet och skulle 
rekommendera det till andra familjer vars barn har en dödlig sjukdom.  
 
Föräldrarna ställdes också frågan ” Vad gjorde det palliativa teamet för att hjälpa dig, din familj 
och ditt barn?”. Några av svaren på denna fråga var att de tyckte att teamet var hjälpfullt, stöttande 
och utbildande. Sedan ställdes också frågan ” Vad kunde det palliativa teamet gjort annorlunda?”, 
där de flesta svarade att de inte kunde gjort något annorlunda. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Intern validitet: Syftet besvaras väl i resultatet. Urval, metod och datainsamling beskrivs, medan 
dataanalys inte beskrivs. Bortfallet redovisas men diskuteras inte, detta kan ses som en svaghet. 
Studien är godkänd av två olika forskningsstyrelser.  
Extern validitet: Den externa validiteten diskuteras i artikeln och författarna anser att resultatet 
inte går att generalisera till liknande vårdinrättningar eftersom att studien är väldigt specifik till 
just detta palliativa program. Dock menar de på att en slags allmän kunskap om föräldrars 
upplevelse av deras barns palliativa vård kan utvinnas.  
Reliabilitet: Forskarnas bakgrund, utbildning eller förförståelse beskrivs inte.  
Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret redovisas inte. 

 



 

Artikel 9 

Referens Rallyson, L. B., & Raffin-Bouchal, S. (2013). Living in the In-Between: Families Caring for a 
Child With a Progressive Neurodegenerative Illness. Qualitiative Health Research 23 (2) 194-206. 
doi:10.1177/1049732312467232 

Land  
Databas 

Kanada 
CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska erfarenheten av familjer som lever med ett barn som har PNDI (Progressive 
Neurodegenerative Illness). 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
hermeneutisk fenomenologisk, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. Inklussionskriterier: Deltagarna var föräldrar, syskon (och ibland även barnet 
själv) till barn som blivit diagnostiserade med PNDI. Det sjuka barnet skulle vara 0-17 år. Minst 
en av föräldrarna skulle ha vårdat barnet. De skulle kunna kommunicera på engelska. Barn under 7 
år skulle ha föräldrars godkännande och även ge sitt eget samtycke. Exklusionskriterier: Familjer 
till barn som fått diagnos den senaste månaden eller familjer till barn som förväntades dö inom en 
månad. Familjerna rekryterades från en palliativ vårdenhet på ett sjukhus. Sjukvårdspersonalen 
tog kontakt med familjerna. Om föräldrarna ville delta tog sedan forskarna kontakt med 
familjerna. De gav sedan ett skriftligt godkännande av att vara med i studien. 27 
familjemedlemmar, till 6 sjuka barn medverkade. 

Datainsamling Under loppet av 7 månader gjordes 13 intervjuer (4 parintervjuer, 4 mammor självständigt, 2 
syskon, 1 sjukt barn och 2 övriga personer). Familjerna fick själv välja var intervjuerna skulle ske 
och om de ville intervjuas tillsammans, separat eller både och. Det sjuka barnet och andra 
minderåriga barn (syskon) observerades och filmades när forskarna tog kontakt med dem. Detta 
skedde vid åtta olika tillfällen och alla tillfällen spelades in. Ett barn med sjukdomen intervjuades 
dock. 9 intervjuer gjordes i familjernas hem, 1 på en restaurang och 2 på sjukhuset.  
Alla intervjuer spelades in och transkriberades sedan. 

Dataanalys De transkriberade texterna lästes upprepade gånger och tolkades i relation till varandra. 
Ljudinspelningarna lyssnades också på ett flertal gånger vid analysen, för att få med viktig 
nyansering av informationen. Forskarna använde sig av en hermeneutisk cirkelmetod för att 
studera och analyser informationen. Bland annat grekisk mytologi, buddistiska texter, judiska och 
kristna texter studerades i samband med analysen av texten för att förstår den mänskliga 
erfarenheten. Genom diskussioner utvecklades nya tolkningar som ledde till ny förståelse och 
insikter av de upplevelser familjerna hade. 

Bortfall Inget redovisat bortfall. 

Slutsats 3 huvudteman uppstod vid analys av informationen: upplevelsen av det förutsägbara och det 
oförutsägbara, komplexiteten och det svåra med att vårda i hemmet och familjens andliga resa.  
I temat upplevelsen av det förutsägbara och det oförutsägbara beskrivs bland annat föräldrarnas 
omställning från att nyss ha fått ett barn till att helt plötsligt behöva ta stora medicinska beslut, 
Rädslan att förlora sitt barn och att uppskatta kvaliteter i barnets liv. Temat komplexiteten och det 
svåra med att vårda i hemmet beskrev utmaningarna som familjer stod inför med att ha ett sjukt 
barn i hemmet, både fysiska och psykiska hinder. Det sista temat, familjens andliga resa, beskrev 
familjernas syn på livet och om familjen förändras i samband med barnets sjukdom. Vikten av tro 
och tillit till något tas upp som en viktig del i resan av vårdandet av barnet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Syftet besvaras väl i resultatet, med mycket information och många citat. Det 
beskrivs inte vem som utfört och analyserat intervjuerna. Ingen medbedömare har använts vid 
analys, vilket ses som både en styrka och en svaghet. För ökad trovärdighet hade informanterna 

 



 

 

 

kunnat få ta del av och godkänna resultatet innan publicering.  
Pålitlighet: Forskarnas förförståelse och bakgrund beskrivs tydligt, men dock inte att detta 
åsidosätts. Forskarna resonerar väl i analysdelen, men ingen metoddiskussion finns.  
Bekräftelsebarhet: Urval, metod och dataanalys är relativt bra beskrivna. Studien bör därför ha 
en god transparent och repeterbarhet.  
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten är starka i studien. Dock 
förs ingen diskussion om överförbarhet av författarna i studien. 

 



 

Artikel 10 

Referens Weidner, N. J., Cameron, M., Lee, R. C., McBride, J., Mathias, E. J., & Byczkowski, T. L. (2011). 
End-of-Life Care for the Dying Child: What matters most to parent. Journal of Palliative Care 27 
(4) 279-286. 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera olika dimensioner i pediatrisk palliativ vård som var viktigast för 
föräldrarna till barn som dog på sjukhus eller i hemmet under hospicevård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. 133 familjer vars barn dog mellan januari 2004 och juli 2005 som vårdadats på 
ett barnsjukhus i västra USA, identifierades genom sjukhusets register. Brev skickades till 99 
familjer av läkaren som hade kontakt med familjen, som gav info om studien. Slutligen 
intervjuades 29 föräldrar till 20 barn. Exklussionskriterier: Föräldrar till barn som dött av en 
olycka eller skada och föräldrar till barn som dött inom 6 månader innan studien påbörjades.   

Datainsamling Föräldrarna valde hur samtalen skulle genomföras; i fokusgrupper, enskilda intervjuer eller 
telefonintervju. 14 föräldrar intervjuades individuellt, 11 föräldrar intervjuades per telefon och 4 
stycken samtalade i fokusgrupp. Samtalen genomfördes mellan 2006-2007. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. En erfaren sjuksköterska inom forskning genomförde intervjuerna och en 
upplärd moderator från en utomstående organisation höll i fokusgruppen. Intervjuerna var 
semistrukturerade, föräldrarnas negativa och positiva upplevelser diskuterades och vad de tyckte 
var viktigt för barnet och familjen i vården. Sedan diskuterades föräldrarnas tolkning av andras 
aspekter av palliativ vård från tidigare litteratur för att få ny eller djupare kunskap i dessa aspekter. 

Dataanalys Analysen genomfördes av en grupp på fem personer, bestående av sjuksköterskor, läkare, 
socialarbetare och personer som såg till det psykiska hos familjen. De hade erfarenhet och var 
experter inom denna forskningsmetod. De läste först igenom materialet enskilt, kodade och hittade 
samband i textens olika delar. Sedan diskuterades gemensamt för att nå konsensus. 

Bortfall 133 familjer identifierades, enbart 99 kontaktades. Av de 99 familjerna svarade 10 att de inte ville 
medverka, 48 gick inte att få kontakt med och 19 familjer avböjde att vara med i studien senare. 

Slutsats Det uppstod 7 huvudteman i resultatet, tema 1: respect for the familys role in caring for their 
child, vilket innebar önskan om att sjukvårdspersonalen skulle respektera ta hänsyn till 
föräldrarnas roll i vårdandet. Tema 2 var: comfort, vilket innebar föräldrarnas önskan att 
vårdpersonalen skulle smärtlindra och ge emotionellt stöd i lagom mängd. Tema 3 var: spiritual 
care, som innebar föräldrarnas önskan och behov av spirituellt stöd. Tema 4 vad: access to care 
and resources, vilket innefattade föräldrarnas behov av olika resurser, till exempel ekonomiska 
resurser vid vård av barnet i hemmet. Tema 5 var: communication, vilket innebar vikten av 
kommunikation med vårdgivarna, vikten av att ge ärlig information och timingen när 
informationen gavs. Tema 6 var: support for parental decision making, vilket innefattade stödet 
och vägledningen föräldrarna kände att de behövde från vårdpersonalen. Det sista temat, tema 7: 
caring/ humanism, innebar vikten av omtänksamma gester och uttalanden från vårdpersonalen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svara mycket väl på syftet med relevant information och många citat. 
Trovärdigheten hade ytterligare kunnat styrkas om forskarna själv hade genomfört intervjuerna 
och analyserna. Dock styrks den då utomstående personer genomfört och analyserat.  
Pålitlighet: Forskarnas förförståelse och bakgrund beskrivs inte. De personer som analyserade 
resultatets erfarenheter beskrevs till viss del.  
Bekräftelsebarhet: Urval, metod och dataanalys är väl beskrivna, studien bör därför vara 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repeterbar och ha en god transparent.  
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten ses överlag som starka i 
forskningen och bör därför ha en hög grav av överförbarhet. Forskarna diskuterar inte 
överförbarheten, men forskningens brister diskuteras. 

 



 

Artikel 11  

Referens Zelcer, S., Catuadella, D., Cairney, A. E. L., & Bannister, S.L. (2010). Palliative Care of Children 
With Brain Tumors. Arch Pediatr Adolesc Med. 164 (3) 225-230. 

Land  
Databas 

Canada 
Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska den palliativa upplevelsen av barn med hjärntumör och deras familjer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk, induktiv design 

Urval Strategiskt urval. 47 potentiella familjer försökte nås för att delta i studien, dessa föräldrar hade 
haft barn som dött av en hjärntumör under tiden de vårdats på Children’s hospital i London, 
Canada, mellan 1996-2006. Dessa föräldrar kontaktades först via ett informationsbrev följt av ett 
telefonsamtal från forskagruppen. 17 familjer med 25 föräldrar var slutligen med i studien.  
Exklusionskriterierna: Om barnet hade dött inom det senaste året eller familjer som hade 
psykologiska hinder för att delta i studien (som identifierades av familjens onkolog). 

Datainsamling Föräldrarna delades in i 3 fokusgrupper med 8-10 deltagare i varje grupp. Varje fokusgrupp leddes 
av en forskare i studien och gruppsamtalen varade i ungefär 2 timmar var. Frågorna som 
diskuterades framställdes av forskarna och hade granskats innan av en av föräldrarna. Intervjuerna 
genomfördes på en speciell anläggning för fokusgrupper som tillhörde sjukhuset. Ytterligare 
demografiska frågor ställdes.  Fokusgruppernas samtal spelade in med video och iakttogs av de 
andra forskarna. Ett uppföljande telefonsamtal gjordes av forskarna. 

Dataanalys Materialet analyserades genom ett 6-stegsprogram. En tematisk analys identifierade 
återkommande teman och meningar genom att ”lära känna” materialet, leta efter teman, namnge 
teman och jämföra med varandra. Analysen genomfördes av två av forskarna för att sedan 
jämföras och kontrolleras av de andra forskarna. Datorprogrammet NVIVO7 användes även. 

Bortfall Av de 47 föräldrarna kunde endast 41 kontaktas, De återstående 23 familjerna kontaktades och 19 
stycken ville delta i studien. 2 familjer dök inte upp vid intervjutillfället. 

Slutsats 3 huvudteman uppkom vid analys av resultatet, dessa var: the dying trajectory, parental struggles 
och dying at home. Temat the dying trajectory hadlade om föräldrarnas upplevelse av att se på sitt 
barn medan han/hon sakta dör (när barnet förlorar kroppsfunktioner efter hand) och att samtidigt 
försöka hålla en normal balans i vardagen. Det andra temat parental struggle handlar om 
föräldrarnas erfarenheter av att kämpa igenom vardagen både psykiskt och fysiskt och allt vad det 
innebär. Det sista temat dying at home berättar föräldrarna om deras önskan att barnet ska få dö 
hemma i sällskap av nära och kära och upplevelserna av detta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar väl an till syftet med betydelsefullt innehåll, med många citat. 
Föräldrarna medverkade vid framställandet av frågorna som togs upp i fokusgrupperna, vilket 
ökar trovärdigheten. Alla forskarna medverkade/ observerade mer eller mindre med vid 
fokusgrupperna, detta ger en fördel vid analysen.  
Pålitlighet: Forskarna beskriver ingen förförståelse eller bakgrund om sig själva. Ingen 
metoddiskussion. Forskarna som genomförde studien transkriberade och analyserade resultatet, 
vilket ger en hög grad av pålitlighet.  
Bekräftelsebarhet: Urval, metod och dataanalys är väl beskrivna och studien bör därför vara 
repeterbar och ha en god transparens.  
Överförbarhet: Trovärdigheten, pålitligheten och bekräftelsebarheten ses som starka i 
forskningen och bör därför ha en hög grad av överförbarhet. Forskarna diskuterar inte 
överförbarheten. 
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