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Sammanfattning 

Vårdpersonalens kunskap och medvetenhet kring föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av palliativ vård av barn bör ökas då även barn är i behov av denna typ 

av vård. Syftet med denna studie var därför att belysa föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av palliativ vård av barn. Studien genomfördes som en litteraturstudie 

med systematiska sökningar där sökorden grundades på syftet. Vid granskning och 

analys av resultatartiklarna identifierades fem teman. Resultatet visar att många 

föräldrar upplevde övergången till palliativ vård som fruktansvärd och identisk med 

att låta barnet ge upp och dö. För att skapa en trygg och säker vård sågs relationen 

mellan vårdpersonal och familj som en viktig byggsten. Relationen skapades genom 

kontinuitet, tillit samt visad empati och resulterade i en rak och ärlig kommunikation 

som sågs som A och O i den palliativa vården för barn. Familjecentrerad vård bör 

således bedrivas för att skapa god vårdkvalitet för såväl barnet som för föräldrarna. 

En mer omfattande forskning krävs kring ämnet för att vårdpersonal skall kunna ha 

kunskap kring föräldrars upplevelser och erfarenheter vid palliativ vård av barn. Det 

hade varit av vidare intresse att undersöka hur sjuksköterskan uppfattar föräldrars 

upplevelser och erfarenheter av den palliativa vården av barn. Det kan även vara 

intressant att undersöka hur sjuksköterskan själv uppfattar den palliativa vården av 

barn. 
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Abstract 

Healthcare professional’s knowledge and awareness of parents' experiences of 

pediatric palliative care should be increased when even children are in need of this 

type of care. The purpose of this study was to illustrate parents' experiences of 

palliative care for children. The study was conducted as a literature systematic 

research based on the purpose of the study. After the analysis of results articles, five 

themes where identified. The result shows that many parents experienced the 

transition to palliative care as terrible and identical to let the child give up and die. To 

create a safe and secure care was the relationship between healthcare professionals 

and family seen as an important part. The relationship was created through continuity, 

trust and shown empathy and resulted in a direct and honest communication that was 

seen as the most important parts of pediatric palliative care. Family-centered care 

should therefore be conducted to create good quality care for the child as well as for 

the parents. A more extensive research is needed on the subject for healthcare 

professionals to have the right knowledge about parents' experiences in pediatric 

palliative care. It is of further interest to investigate how nurses perceive parents' 

perceptions and experiences of pediatric palliative care. It may also be interesting to 

examine how the nurse herself perceive pediatric palliative care. 
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Inledning 

Idag är det 2.1 miljoner barn världen över som är i behov av palliativ vård där de 

vanligaste orsakerna är HIV/AIDS, hjärt-kärlsjukdomar och cancer (World Health 

Organization, 2015). År 2010 var cirka 560 barn i Sverige i behov av palliativ vård 

varav hälften dog under sitt första levnadsår (Socialstyrelsen, 2012). Syftet med 

palliativ vård av barn är att lindra lidande, bromsa sjukdomsförloppet, bibehålla 

barnets livskvalitet och att involvera barnets föräldrar i vården (World Health 

Organization, 2014). För att involvera föräldrarna är det viktigt att erbjuda stöd och 

stöttning så att alla inblandade samarbetar genom de svårigheter som uppkommer i 

samband med svår sjukdom (Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 2008). 

Många föräldrar upplever att de i övergången till palliativ vård känner sig övergivna 

och förbisedda av vården. För att undvika detta scenario är det viktigt att 

vårdpersonalen samarbetar över professionsgränserna för att finna fungerande vägar 

för kommunikation och det stöd varje unik familj kan tänkas behöva (Epelman, 

2012). 

Vid den palliativa vården av barn skall familjecentrerad vård tillämpas där de 

viktigaste komponenterna är en trygg och tillförlitlig relation mellan barn, föräldrar 

och vårdpersonal (Mastro, Flynn & Preuster, 2014). Relationen baseras på en öppen 

och ärlig kommunikation med respekt för hela familjen där sjuksköterskan får en 

inblick i familjens problem och prioriteringar vilket skapar möjligheten till en god 

vård för hela familjen (Hutchfield, 1999).  I den familjecentrerade vården skall 

autonomin bevaras och i omvårdnaden skall sjuksköterskan ha hela familjens 

välbefinnande i centrum. Vårdpersonalen skall respektera att det är föräldrarna som 

har den största kunskapen om sitt barn och att det är de som är den fasta trygga 

punkten i barnets liv (Hutchfield, 1999). Att vara förälder, föräldraskap, bygger på att 

skydda barnet från fysisk och psykisk skada vilket pågår fram tills barnet fyllt 18 år 

(Nuss, 2014). När en förälder förlorar sitt barn i någon typ av sjukdom utmanas 

föräldraskapet då oförmågan att försvara sitt barn mot allt ont tydliggörs (Lewis-

Newby & Randall-Curtis, 2013).  

Bakgrund 

Palliativ vård av barn 

Palliativ vård, vård i livets slutskede, tillämpas när kurativ vård inte längre har effekt 

(Lorentsen & Grov, 2011) och målet är nu att stötta och hjälpa barnet till bästa 

tänkbara livskvalitet (Pastrana et al., 2008). Den fokuserar på att lindra fysiskt och 

psykiskt lidande hos både barn och föräldrar (Youngblut & Brooten, 2012). För att 

palliativ vård av barn skall bedrivas med kvalitet krävs ett engagemang från barnets 

föräldrar samt ett samarbete mellan olika professioner inom vården (World Health 

Organization, 2014). I omvårdnaden skall sjuksköterskan respektera de mänskliga 
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rättigheterna och den enskilde individens värderingar och trosuppfattningar. 

Sjuksköterskan skall agera lyhört, visa respekt, värna för individens integritet och 

agera på ett trovärdigt vis (International Council of Nurses, 2012). Många föräldrar 

beskriver att emotionellt stöd med inslag av humor, hopp, tröst, ärlighet och försäkran 

är viktiga delar i den palliativa vården av barn (Heinze & Nolan, 2012). 

Sjuksköterskan skall vara medveten om att barns lidande kan yttra sig på olika sätt 

exempelvis genom oro, sorg, svårigheter att prata om döden samt rädsla för ensamhet. 

Optimal palliativ vård skall därför innefatta vård av alla dessa känslor och symtom 

(Epelman, 2012). När svåra besked och beslut skall lämnas uttrycker många föräldrar 

vikten av att detta skall lämnas av personal med stark relation till dem (Stevenson, 

Achille & Lugasi, 2013). När tiden är kommen att fatta beslutet att övergå till palliativ 

vård väljer trots allt många föräldrar att fortsätta med aggressiv behandling då detta 

alternativ genererar mer tid tillsammans med barnet. De föräldrar som väljer att 

övergå till den palliativa vården beskriver att de gör det utifrån barnets egen önskan 

(Heinze et al., 2012) och det är viktigt att vårdpersonalen respekterar dessa etiska 

beslut (Youngblut et al., 2012). Vårdpersonalen skall även agera respektfullt gentemot 

familjens tankar, känslor, värderingar, åsikter (Epelman, 2012) och bemöta 

föräldrarna utifrån hela livsperspektivet (Heinze & Nolan, 2012). 

I den palliativa vården av barn är kontinuitet en viktig del där både barn och föräldrar 

belyser vikten av en kontinuerlig relation mellan dem och vårdpersonalen. De önskar 

att vårdpersonalen visar empati, professionalitet samt sensitivitet vid all typ av 

interaktion (Stevenson et al., 2013). De flesta föräldrar anser att ärlig, rak och tydlig 

kommunikation är en viktig del i den palliativa vården och en del värdesätter när 

vårdpersonalen använder egna upplevda erfarenheter för att beskriva olika skeenden 

inom det palliativa förloppet. Information angående barnets sjukdom, 

sjukdomsförlopp samt behandling skall vara så konkret och tillförlitlig som möjligt 

(Heinze & Nolan, 2012). Det är upp till sjuksköterskan att familjen erhåller korrekt 

och tillräcklig information för att de skall kunna ge samtycke till omvårdnad och 

behandling (ICN, 2012). 

Många föräldrar vill vara medvetna om både positiva och negativa effekter samt 

möjligheter av behandlingen för att kunna ta rätt beslut kring vården av deras barn 

(Heinze & Nolan, 2012). En del föräldrar beskriver trots detta känslan av att bli 

undanhållna information och att informationen många gånger kan uppfattas som 

förvirrande (Stevenson et al., 2013). Kommunikation mellan föräldrar och 

vårdpersonal kan vara problematisk i de komplexa situationer som uppstår i samband 

med palliativ vård av barn. Föräldrar som inte behärskar det aktuella språket i det land 

de befinner sig i upplever att de mister möjligheten att vara delaktiga i vården. 

Föräldrarna beskriver också att de inte får tillräckligt med information på grund av 
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språket vilket många gånger resulterar i ökad oro, ilska och stress (Youngblut et al., 

2012).  

Att se sitt döende barn lida och att inte kunna prata och få kontakt med sitt barn 

beskriver många föräldrar som påfrestande och stressande (Youngblut et al., 2012). 

För att föräldrar skall klara av den komplexa situation de befinner sig i beskriver en 

del vikten av att behålla den förälder-barn relationen som skapats under barnets 

livstid. De belyser vikten av att denna relation skall bestå genom hela sjukdomstiden 

och att den skall finnas kvar efter att barnet avlidit. Många föräldrar försöker finna en 

mening med barnets bortgång och finna anledningar till att fortsätta leva (Stevenson 

et al., 2013).  

Föräldraskap 

Föräldraskap definieras som att aktivt handla och bete sig som en förälder genom 

uppfostran och väl omhändertagande av sitt barn. Begreppet fokuserar mer på ett 

föräldraperspektiv än på barnets perspektiv och startar redan innan barnet är fött 

(Spiteri, Xuereb, Carrick-Sen, Kaner & Martin, 2013). Från den stund de blivande 

föräldrarna bestämmer sig för att försöka bli gravida startar en stor förändring i deras 

liv. Förändringen innebär bland annat att ha ansvar för en annan individ och kan ske 

på många olika plan (Spiteri et al., 2013). 

Förr i tiden sågs familjen som en enhet där fadern var familjens ledare och arbetade 

utanför hemmet. Modern skötte hushållet och ansvarade för att uppfostra och 

förbereda barnen för det kommande vuxenlivet (Spiteri et al., 2013). Idag kan 

familjekonstellationen se ut på olika sätt till exempel genom adoptivföräldrar, 

samkönade föräldrar, ensamstående föräldrar samt varannan-vecka föräldrar. Trots 

detta är normen fortfarande en familj med mamma, pappa och ett eller flera barn. 

(Spiteri et al., 2013).  

När föräldrar får beskedet att deras barn kommer att dö får föräldraskapet en ny 

innebörd och de inser att de inte kan skydda sitt barn från allt ont. Föräldrarna tvingas 

hitta andra sätt att skydda sitt barn från oro och rädsla och de tvingas förbereda både 

sig själva och barnet inför den kommande döden (Nuss, 2014). Vid palliativ vård av 

barn vill många föräldrar bevara det normala i barnets liv så som eventuell skolgång, 

kompisar och aktiviteter. De vill att barnets liv ska vara så händelserikt som möjligt 

under den sista tiden och de belyser vikten av att barnet ska uppleva vissa saker innan 

hen avlider som till exempel att besöka speciella platser och träffa släkt och vänner 

(Nuss, 2014). 



 

4 

 

Familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård definieras som en metod för planering, utvärdering samt 

utförande av vården och ligger till grund för ett ömsesidigt och fördelaktigt samarbete 

mellan barn, föräldrar och vårdpersonal. I familjecentrerad vård skapas ett samarbete 

mellan barn, föräldrar och vårdpersonal istället för att vårdpersonalen arbetar för barn 

och föräldrar (Mastro et al., 2014). Familjecentrerad vård innebär support och respekt 

för föräldrars deltagande i barnets vård där en relation mellan barn, föräldrar och 

vårdpersonal är viktig och karaktäriseras av kommunikation, respekt och samarbete. 

Samarbete är en process där relationen tar tid att utveckla som ligger till grund för att 

kunna skapa en individualiserad vård (Cartagena, Noorthoek, Wagner & McGrath, 

2012). Viktiga begrepp i denna relation är tillit, värdighet, omtanke, respekt, 

engagemang samt informationsutbyte. Informationsutbytet sker när sjuksköterskan 

visar sin kunskap om hälsa och sjukdom samtidigt som barnet med föräldrar får 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter av sjukdomen, värderingar och tro (Mastro 

et al., 2014). 

Vid familjecentrerad vård skall vårdpersonalen försäkra föräldrarna om att det är de 

som utgör störst skillnad för barnet. Det är också föräldrarna som har den största 

kunskapen om sitt barn och den största rollen i barnets liv (Cartagena et al., 2012). 

Barnet och föräldrarnas perspektiv på situationen skall uppmärksammas och 

sjuksköterskan skall lyssna och skapa möjligheten till full närvaro (Mastro et al., 

2014). Den familjecentrerade vården kräver en öppen omgivning där varken barn eller 

föräldrar döms. I den svåra situation barnet lever i är föräldrarna trots allt den fasta 

och trygga punkt som finns och skall därför tas i beaktande av vårdpersonal 

(Cartagena et al., 2012). Familjer som spenderat mycket tid på sjukhus upplever 

många gånger en känsla av hjälplöshet (Cartagena et al., 2012). För att minska denna 

känsla är det viktigt att barn och föräldrar känner tillit till vårdpersonalen och detta 

kan skapas genom att tala klarspråk på ett empatiskt sätt och genom att presentera sig 

med namn och yrkesroll (Mastro et al., 2014). 

Majoriteten av föräldrarna beskriver viljan av att vara delaktiga i vården och när 

beslut skall fattas (Cartagena et al., 2012), för att öka barnet och föräldrarnas 

delaktighet och engagemang kan vårdpersonalen tillämpa bedside-rapporter (Mastro 

et al., 2014). Vid denna typ av rapport skapas möjligheten att ställa frågor och komma 

med förslag på åtgärder. Genom delaktighet ökas föräldrarnas makt vilket är 

nödvändigt för att de skall kunna delta genom hela vårdförloppet. Sjuksköterskan 

skall neutralisera sin makt och bjuda in föräldrarna till samarbete när beslut skall 

fattas (Mastro et al., 2014). Andra sätt att öka föräldrarnas engagemang kan vara att 

som vårdpersonal använda sig av multidisciplinära ronder och familjecentrerad 

kommunikation. Kommunikationen kan bland annat bestå av att visa empati, humor 

samt att lyssna aktivt (Mastro et al., 2014). En öppen kommunikation mellan föräldrar 
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och vårdpersonal har betydelse för att kunna utföra bästa tänkbara vård (Cartagena et 

al., 2012). 

Systemteorin 

Genom systemteorin kan fokus på den enskilda individens symtom, diagnos och 

egenskaper ändras till fokus på de mellanmänskliga relationerna. Familjen ses som en 

enhet med olika delar och när en del blir utsatt för någon form av förändring resulterar 

detta i konsekvenser för hela enheten. En familj kan enligt denna teori delas in i olika 

system där det övergripande systemet kallas för ett suprasystem vilket är familjen som 

helhet. I familjen ingår ett antal subsystem så som förälder- barnrelation eller 

syskonrelationen.  Eftersom familjen ses som en enhet är denna teori därför viktig att 

ha i åtanke som sjuksköterska vid all typ av omvårdnad av barn (Stromsnes Ekern, 

2003).  

Kommunikation och relation är centrala begrepp i denna teori då den fokuserar på 

samspelet mellan människor. En relation kan utspela sig på både ett känslomässigt- 

och socialt plan och överallt i olika sociala sammanhang. Som sjuksköterska är det 

även viktigt att tänka på att relationer kan förändras över tid vilket kan ske när någon 

del i familjen blir sjuk. Kommunikation är ett redskap som används för att förmedla 

kunskap, uppfattningar och upplevelser. Den är subjektiv vilket innebär att den kan 

vara sann och osann och speglas av individens egna tolkningar (Stromsnes Ekern, 

2003). 

Problemformulering 

Ämnet bör belysas då även barn är i behov av palliativ vård och föräldrarna riskerar 

att bli lidande på grund av okunskap och osäkerhet hos sjuksköterskan kring hur hen 

skall bemöta föräldrarna i denna komplexa situation. För öka kvaliteten på 

omvårdnaden krävs större kunskap hos sjuksköterskan kring hur föräldrar upplever 

och erfar palliativ vård av barn.  

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelser och erfarenheter av 

palliativ vård av barn. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie vilket innebär att identifiera, värdera och 

analysera relevant forskning i det aktuella ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Artiklar av både kvalitativ- och kvantitativ ansats inkluderades och artiklarnas 
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vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. 

Datainsamling 

En inledande ostrukturerad sökning genomfördes i Cinahl för att erhålla en överblick 

kring det aktuella forskningsläget (Friberg, 2012). I sökningen användes sökorden: 

pediatric nursing, pediatric oncology, palliative care, pediatric palliative care, end of 

life, pediatric end of life, experience, parents samt children i olika kombinationer för 

att undersöka forskningsläget. I den inledande sökningen urskiljdes sökorden: 

pediatric palliative care, pediatric end of life care, parents, experience samt 

perspectives som sedan användes i de systematiska sökningarna (Tabell 1). De 

systematiska sökningarna genomfördes som fritextsökning i databaserna Cinahl, 

PubMed samt i PsycInfo då de innehöll relevant omvårdnadsforskning (Tabell 2) och 

operatorn AND användes för att specificera och begränsa sökningarna till relevant 

data (Forsberg & Wengström, 2013). Vid samtliga sökningar lästes alla titlar igenom 

och de titlar som inte svarade mot syftet exkluderades. Av de titlar som upplevdes 

intressanta lästes samtliga abstract igenom och de som inte svarade mot syftet valdes 

bort. De artiklar som exkluderades efter granskning svarade inte heller mot studiens 

syfte då de tog upp sjuksköterskans eller barnets upplevelser. 

Artiklar som inkluderades var artiklar som tog upp föräldrars upplevelser av palliativ 

vård av barn (0-18 år). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara 

publicerade inom tidsbegränsningen år 2005-2015 (Forsberg & Wengström, 2013). 

De skulle även uppnå minst grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Mallen är uppbyggd som ett bedömningsformulär baserat på en 

vetenskaplig artikels olika avsnitt så som exempelvis inledning, syfte och resultat. 

Med hjälp av poängsättning bedöms relevanta avsnitt som bör vara med i en 

vetenskaplig artikel för att denna skall vara av hög vetenskaplig kvalitet. 

Poängsättningen visar om artikeln är av vetenskaplig grad I, II eller III där grad I är av 

hög vetenskaplig kvalitet och grad III är av låg vetenskaplig kvalitet. När den 

vetenskapliga kvaliteten graderats skrevs artikelöversikter på samtliga resultatartiklar 

(Tabell 3). 

Artikelsökning Cinahl 

Inledande ostrukturerade sökningar genomfördes i denna databas för att erhålla ökad 

kunskap kring det aktuella forskningsläget (Friberg, 2012). Dessa sökningar 

genererade två artiklar som sparades då de ansågs relevanta för studien med hopp om 

att dessa skulle framkomma i de systematiska sökningarna. Då artiklarna inte uppkom 

genomfördes en manuell sökning med hopp om att få träff på dessa två artiklar. I den 

manuella sökningen användes sökordskombinationen: palliative care AND 
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experience AND nurs* AND children och de två önskade artiklarna framkom och 

användes slutligen i resultatet. 

Samtliga sökningar i denna databas genomfördes som fritextsökning. I den första 

systematiska sökningen användes sökordskombinationen: pediatric palliative care 

AND experience AND parents. Sökningen resulterade i 22 träffar där 10 abstract 

lästes igenom och sex artiklar sparades till granskning varav två slutligen användes i 

resultatet. I den andra sökningen användes sökordskombinationen: pediatric end of 

life care AND parents. Sökningen resulterade i 34 träffar där 11 abstract lästes 

igenom och tre artiklar sparades till granskning och användes sedan i resultatet. Den 

tredje sökningen i Cinahl resulterade inte i några nya relevanta artiklar att använda i 

resultatet, därför redovisas inte denna sökning i Tabell 2. Från Cinahl användes sju 

artiklar i resultatet, se sökhistorik i Tabell 2.  

Artikelsökning PubMed 

Samtliga sökningar i denna databas genomfördes som fritextsökning. I databasen 

PubMed genomfördes tre systematiska sökningar där den första genomfördes med 

sökordskombinationen: pediatric palliative care AND experience AND parents. 

Sökningen resulterade i 58 träffar där 20 abstract lästes igenom och fyra artiklar 

sparades till granskning varav två slutligen användes i resultatet. I den andra 

sökningen användes sökordskombinationen: pediatric end of life care AND parents. 

Sökningen resulterade i 282 träffar där 45 abstract lästes igenom och två artiklar 

sparades till granskning som sedan användes i resultatet. I den tredje sökningen 

användes sökordskombinationen: pediatric palliative care AND parents AND 

perspectives. Sökningen resulterade i 29 träffar där 13 abstract lästes igenom och en 

artikel sparades till granskning som sedan användes i resultatet. Från PubMed 

användes fem artiklar i resultatet, se sökhistorik i Tabell 2. 

Artikelsökning PsycInfo 

Samtliga sökningar i denna databas genomfördes som fritextsökning. I databasen 

PsycInfo genomfördes tre systematiska sökningar där den första sökningen 

genomfördes med sökordskombinationen: pediatric palliative care AND experience 

AND parents. Sökningen resulterade i 69 träffar där 20 abstract lästes igenom och 

fyra artiklar sparades till granskning varav tre artiklar slutligen användes i resultatet. 

De två resterande sökningarna i PsycInfo resulterade inte i några nya relevanta 

artiklar att använda i resultatet. Dessa sökningar redovisas inte i Tabell 2. I PsycInfo 

användes två artiklar i resultatet, se sökhistorik i Tabell 2.  
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Sammanfattning artikelsökning 

En kontrollsökning genomfördes för att kontrollera att inga relevanta artiklar missats 

och att sökningen genomförts korrekt. Denna sökning resulterade inte i några nya 

relevanta artiklar att inkludera och redovisas därför inte i Tabell 2. Totalt lästes 119 

abstract (inklusive dubbletter) igenom där 20 artiklar granskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Slutligen användes 15 artiklar i litteraturstudiens 

resultat.  

Databearbetning 

Efter de systematiskt genomförda sökningarna mot syftet lästes samtliga 

resultatartiklar igenom och relevant data markerades gemensamt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Därefter lästes återigen alla artiklars resultatavsnitt för att 

försäkras om att relevant data uppfattats. Relevant data antecknades och översattes 

gemensamt artikel för artikel och därefter genomfördes en gemensam analys av 

antecknad data utifrån empirin för att identifiera likheter och skillnader (Forsberg & 

Wengström, 2013). Analysen resulterade i fem teman som var: Existentiella 

upplevelser och erfarenheter, Upplevelser och erfarenheter av stöd, Upplevelser och 

erfarenheter av delaktighet, Upplevelser och erfarenheter av kontinuitet samt 

Upplevelser och erfarenheter av kommunikation.  

Forskningsetiska överväganden 

Före en studie inleds skall den godkännas av en etisk kommitté och målet med all 

medicinsk forskning är att den skall generera någon form av ny kunskap. Det är 

forskarens skyldighet att alltid skydda individens värdighet, integritet och 

konfidentialitet. Deltagarna i studien skall frivilligt ge informerat samtycke till 

deltagande, trots detta skall forskaren göra allt i sin makt för att skydda den enskilda 

individen (World Medical Association, 2013). Vid en litteraturstudie bör bland annat 

tillstånd från etisk kommitté finnas med eller att etiska överväganden noggrant 

genomgåtts (Forsberg & Wengström, 2013).  Elva vetenskapliga resultatartiklar utav 

15 var godkända av en etisk kommitté. De resultatartiklar som saknade godkännandet 

diskuterade etiska aspekter på ett trovärdigt vis vilket resulterade i att dessa artiklar 

inkluderades i litteraturstudien. 

Resultat 

Existentiella upplevelser och erfarenheter 

När föräldrar för första gången fick höra att deras barn inte kunde botas blev det 

plötsligt verklighet att de skulle förlora sitt barn och de blev tvungna att förbereda sig 

inför detta (Kars, Grypdonck & van Delden, 2011; Zelcer, Caudella, Cairney & 

Bannisteret, 2010). För att förbereda sig inför livets slutskede ville många föräldrar 
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veta vad som skulle hända fysiskt med barnet och vad som skulle komma att bli nästa 

steg i sjukdomsprocessen (Weidner et al., 2011). Att övergå från kurativ vård till 

palliativ vård såg många föräldrar som att övergå från att göra allt till att inte göra 

något alls. Det upplevdes som fruktansvärt och identiskt med att ge upp och låta 

barnet dö (Monterosso & Kristjansson, 2008; Kars et al., 2011). Många föräldrar 

upplevde att den behandlande vården hade misslyckats (Kars et al., 2011; Zelcer et 

al., 2010) och att någon bokstavligen slet upp ett öppet sår, döden var nu oundviklig 

(Kars et al., 2011).  

De flesta föräldrar upplevde rädsla, osäkerhet och sorg som ständigt närvarande där 

rädslan och osäkerheten var starkast direkt efter sjukdomsbeskedet. När föräldrarna 

hade fått veta att barnet skulle gå bort minskade rädslan tack vare kunskapen om vad 

som skulle ske (Steele& Davies, 2006). Trots detta konkreta besked lyste hoppet hos 

många föräldrar om att finna bot och att familjen skulle få en så bra sista tid 

tillsammans som möjligt (Kars et al., 2011; Zelcer et al., 2010). De föräldrar som såg 

allvaret tidigt i sjukdomsförloppet kunde många gånger hantera tiden kring döden på 

ett bättre sätt (Tan, Docherty, Barfield & Brandon, 2012) och en del föräldrar valde 

att inte fokusera på döden i sig utan de lade fokus på att barnet fortfarande fanns kvar 

hos dem (Kars et al., 2011). När stunden var kommen att berätta för barnet att hen 

skulle dö kände en del föräldrar sig maktlösa över att de inte längre kunde påverka 

situationen och att de hade förlorat förmågan att vara barnets trygga punkt (Kars et 

al., 2011).  

För att ta sig igenom den känslomässiga stormen och för att finna en mening i barnets 

bortgång så var begreppen tro, hopp och kärlek alltid närvarande (Robinson et al., 

2006). Hoppet sågs som en viktig komponent för att kunna behålla styrka och mod 

hos både barn och föräldrar (Zelcer et al., 2010). Många föräldrar brottades med 

tanken om varför barnet egentligen skulle dö, vem som bar skulden för detta och 

varför just deras barn skulle drabbas (Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006; Steele et 

al., 2006). Andra tankar som dök upp hos en del föräldrar kunde vara tankar om 

föräldraskap och vilka förändringar som väntade efter barnets bortgång. Många 

föräldrars framtidsdrömmar så som att bli mor- och farföräldrar fanns inte längre kvar 

och de skulle nu förlora en stor del av sig själva (Kars et al., 2011). 

Upplevelser och erfarenheter av stöd 

Många föräldrar uppfattade palliativ vård som att skapa välbefinnande hos barnet 

(Monterosso et al., 2008) och de ansåg att den palliativa vården borde inriktas på att 

stötta hela familjen och inte endast med inriktning på barnet (Monterosso et al., 2008; 

Brosig, Pierucci, Kupst & Leuthner, 2007). Att ta beslutet att övergå till palliativ vård 

upplevdes som påfrestande för många föräldrar och det var viktigt med stöd från 

vårdpersonalen där föräldrarna fick ta beslutet i lugnt och ro (Weidner, Cameron, Lee, 
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McBride, Mathias & Byczkowski, 2011). Många föräldrar önskade att vårdpersonalen 

skulle lära sig så mycket som möjligt om familjens aktuella situation. Genom detta 

kunde vårdpersonalen visa empati och ge ett ökat stöd (Steele et al., 2006). Föräldrar 

upplevde att stöd från resterande familjemedlemmar var en viktig del och de ville 

också rådgöra med dem innan viktiga beslut skulle fattas (Brosig et al., 2007). 

De flesta föräldrar kände behovet av fysisk kontakt med barnet (Meyer et al., 2006) 

och bara genom att visa närvaro och agera stöttande vid livets slutskede kände en del 

att det var lättare att släppa taget när barnet väl somnat in (Monterosso et al, 2008). 

En del föräldrar ansåg det viktigt att stötta och hjälpa sitt barn så mycket som möjligt 

i vården och i det dagliga livet (Kars, Grypdonck, De Bock& van Delden, 2015; 

Monterosso et al., 2008; Kars et al., 2011). Det viktigaste för de flesta var att barnet 

fick ordentlig smärtlindring, hade så lite ångest som möjligt, att barnet fick emotionell 

stöttning av alla inblandade (Weidner et al., 2011) och att barnet skulle dö utan smärta 

och lidande (Kars et al., 2011; Tan et al., 2012). Föräldrarna ville tillbringa så mycket 

tid som möjligt tillsammans med barnet och de gjorde allt som stod i deras makt för 

att bibehålla barnets välbefinnande (Kars et al., 2015; Monterosso et al., 2008; Kars et 

al., 2011). Trots att en del föräldrar kämpade med sitt eget lidande uttryckte de vikten 

av att vara tillgängliga och visa stabilitet för barnet. När de såg sitt barn lida som mest 

kände de behovet av att visa närvaro och att inte lämna barnet ensamt i sitt lidande 

(Kars et al., 2011).  Hur mycket föräldrarna än ville hjälpa barnet genom döden var 

barnet i slutändan tvungen att gå över till andra sidan själv. När döden väl var nära var 

de flesta föräldrarna redo att släppa taget och stötta sitt barn (Kars et al., 2011; Tan et 

al., 2012).  

Att ha religiös tro under barnets sista tid i livet upplevdes som en trygghet och ett stöd 

för många föräldrar. Vid kristen tro upplevdes tillgången till präster som viktigt och 

de önskade att vårdpersonalen skulle föreslå att tillkalla en präst när barnets sista tid 

närmade sig (Robinson, Thiel, Backus & Meyer, 2006). Tron sågs som betydelsefull 

då den kunde ge mening med situationen och agera vägvisande när beslut skulle fattas 

(Meyer et al., 2006). Att be till Gud hjälpte och guidade en del föräldrar på rätt väg 

samtidigt som andra föräldrars tro sattes på prov (Meyer et al., 2006; Steele et al., 

2006).   

Upplevelser och erfarenheter av delaktighet 

De flesta föräldrar ville vara delaktiga när beslut skulle fattas kring barnets vård 

(Zelcer et al., 2010; Brosig et al., 2007; van der Geest, Darlington, Streng, Michiels, 

Pieters & van den Heuvel-Eibrink, 2014) och de ville ha den information som krävdes 

för att de skulle kunna ta rätt beslut och det var viktigt att vårdpersonalen 

respekterade detta (Weidner et al., 2011). Trots viljan till delaktighet när beslut skulle 

fattas var många föräldrar rädda att förlora sin föräldraroll (Zelcer et al., 2010). De 
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föräldrar som erhöll ärlig och tydlig information och fick möjligheten till att vara 

delaktiga i den palliativa vården upplevde den i efterhand många gånger som 

välfungerande och värdefull (Brosig et al., 2007). 

Majoriteten av föräldrarna upplevde sig själva vara de som bäst kunde ta hand om sitt 

barn samt erbjuda trygghet och komfort (Kars et al., 2011). De ansåg att det var de 

som förstod barnets fysiska och psykiska tillstånd bäst (Kars et al., 2015; van der 

Geest, 2014) och de ville att vårdpersonalen skulle acceptera detta (Weidner et al., 

2011). Många föräldrar värderade att vårda sitt barn hemma vid livets slutskede 

(Weidner et al., 2011; Zelcer et al., 2010). Anledningar till detta kunde vara att de 

ville att barnet skulle dö med sina nära och kära runt sig och att föräldrarna ville vara 

de som vårdade barnet till slutet (Zelcer et al., 2010). För att kunna genomföra detta 

behövde föräldrarna få kunskap om hur det skulle gå till och hjälp att samordna de 

medicintekniska momenten (Weidner et al., 2011).  

För föräldrar var det viktigt och betydelsefullt att veta att de gjort allt för sitt barn i 

den döende fasen och det var viktigt att hedra barnets eventuella önskningar. Genom 

barnets glädje kände många sig tillfredsställda och kunde glömma bort verkligheten 

för en stund. Alla aktiviteter och saker föräldrarna gjorde för och tillsammans med sitt 

barn skulle bli fina minnen när barnet väl somnat in samtidigt som det kunde vara en 

påminnelse om hur svår förlusten skulle komma att bli (Kars et al., 2011).  

Upplevelser och erfarenheter av kontinuitet 

Många föräldrar upplevde att kontinuitet var en viktig byggsten för att skapa en bra 

relation mellan barn, föräldrar och vårdpersonal. Den vårdpersonal som var delaktig 

från dag ett fram till slutet sågs som nyckelpersoner för att skapa en god vårdkvalitet 

(Heller, Solomon & Initiative for Pediatric Palliative Care (IPPC) Investigator Team, 

2005; Tan et al., 2012). De flesta föräldrarna ansåg att läkaren var den viktigaste 

personen i vårdteamet för att skapa trygghet samt kontinuitet (Heller et al., 2005) och 

de ville att hen skulle vara närvarande genom hela sjukdomstiden (Brosig et al., 

2007). De ville att läkaren skulle ge noggrann och ärlig information genom faserna i 

det palliativa förloppet (Brosig et al., 2007).   

De flesta föräldrar värdesatte en trygg relation med vårdpersonalen där tilliten ansågs 

som extra viktig. För att skapa en trygg relation krävdes ett kontinuerligt samarbete 

med vårdpersonal som visade intresse, empati och kärlek (Robert, Zhukovsky, 

Mauricio, Gilmore, Morrison & Palos, 2012). Många föräldrar uppskattade 

vårdpersonalens vänlighet och medkänsla som uttrycktes både verbalt och genom 

deras bemötande (Meyer et al., 2006). De upplevde att genom små gester av vänlighet 

från vårdpersonalen skapades en bättre relation och gjorde det också enklare att 

behålla och skapa positiva minnen av sjukhusvistelsen (Monterosso et al., 2008). En 
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del föräldrar värdesatte också vårdpersonalens närvaro som en källa för information 

men också för att de ingav en känsla av trygghet och tillit (Meyer et al., 2006).  

När döden närmade sig blev kontinuiteten allt viktigare (Robert et al., 2012) och 

frustration skapades i samband med den personalrotation som finns idag där 

vårdpersonalen ständigt byter av varandra (Tan et al., 2012). Känslor som då kunde 

uppkomma var känslan av övergivenhet och att integriteten hos en del föräldrar 

hotades (Tan et al., 2012). Många föräldrar värdesatte en person som agerade som 

någon form av kontaktperson som kontrollerade allt som hade med barnets vård att 

göra (Heller et al., 2005; van der Geest et al., 2014).  

Den viktigaste förmågan hos vårdpersonalen var enligt en del föräldrar att kunna visa 

respekt samt viljan att lära känna barnet (Monterosso et al., 2008). När 

vårdpersonalen ingav känslan av att de kände familjen upplevde en del att de kunde 

lämna barnet i trygga händer för att spendera tid med syskon samt att utföra 

vardagssysslor (Heller et al., 2005). Många föräldrar värdesatte sjuksköterskan då hen 

ingav känslan av tillit vid omvårdnad av barnet och gav dem möjlighet att lämna 

sjukhuset (Brosig et al., 2007).  

Många föräldrar upplevde svårigheter med att balansera sina egna liv med 

vardagssysslor och att vårda sitt sjuka barn samtidigt som de brottades med sina egna 

känslor (Zelcer et al., 2010). De belyste vikten av att fortsätta leva ett så normalt liv 

som möjligt trots den komplexa situation familjen levde i (Zelcer et al., 2010; Steele 

et al., 2006; Kars et al., 2011).  

Upplevelser och erfarenheter av kommunikation 

När den kurativa vården inte längre fungerade och en palliativ vård blev nödvändig 

önskade de flesta föräldrar att en öppen och rak kommunikation skulle användas 

(Monterosso et al., 2008; Weidner et al., 2011). De önskade en mer tydlig information 

om vad palliativ vård egentligen innebar och om vem som utförde denna typ av vård 

(Monterosso et al., 2008). Det ansågs viktigt att information förmedlades på ett 

känslomässigt sätt och att ett medicinskt språk som familjen behärskade användes 

(Weidner et al., 2011). De ville att information om barnets vård skulle vara ärlig 

oavsett vad den innebar och de blev frustrerade när de upplevde att vårdpersonalen 

undanhöll dem viktig information (Brosig et al., 2007). För att kunna se situationen på 

ett realistiskt sätt ville de flesta få ärlig information kring hela sjukdomsbilden från 

start istället för att vårdpersonalen ingav falskt hopp som sedan kunde resultera i 

besvikelse och sorg (Monterosso et al., 2008; Meyer et al., 2006).  

En del föräldrar var missnöjda med vårdens bemötande och de ansåg att det berodde 

på dålig kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal där vårdpersonalen 
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agerade okänsligt och att de inte tog föräldrarnas upplevda oro på allvar (Widger & 

Picot, 2008). När kommunikationen var problematisk kunde föräldrarna tappa 

förtroendet för vården (Meyer et al., 2006). Förtroendet kunde även minskas vid ett 

bristande informationsutbyte mellan vårdpersonalen vilket resulterade i upplevelsen 

att behöva överta vården av sitt barn (Heller et al., 2005). En del föräldrar upplevde 

att de inte hade möjligheten att fråga vårdpersonalen när de inte förstod informationen 

de fick. De upplevde även att de inte blev bemötta med respekt och kände sig 

övergivna (Widger et al., 2008). Trots detta upplevde de flesta föräldrar att de fick 

relevant och rak information när de så önskade och de kände att de hade möjligheten 

att fråga vårdpersonalen vid behov och att de blev bemötta med respekt (Widger et 

al., 2008; van der Geest et al., 2014).  

Att tala för barnet var något som föll sig naturligt genom att exempelvis diskutera 

olika behandlingsalternativ och att föra fram barnets symtom och lidande (Kars et al., 

2015). Många föräldrar önskade att barnet skulle ha kontroll över diskussionerna 

kring sin egna palliativa vård och få möjlighet att prata om den vid behov (Robert et 

al., 2012). 

Många föräldrar upplevde svårigheter med att berätta för barnet att hen skulle dö då 

föräldrarna själva inte accepterat detta faktum och att de levde i förnekelse (van der 

Geest et al., 2015; Zelcer et al., 2010). Andra orsaker kunde vara rädslan av att förlora 

hoppet (Zelcer et al., 2010), barnets ålder, trötthet hos barnet och att föräldrarna inte 

ville orsaka mer lidande (van der Geest et al., 2015). En del tog inte upp ämnet för att 

de visste att barnet redan var medvetet om vad som skulle hända eller för att hoppet 

fortfarande fanns kvar om att finna bot mot sjukdomen. Några föräldrar ansåg att det 

var opassande att berätta för barnet att hen var döende och de ville inte heller att 

läkaren skulle berätta det oundvikliga (van der Geest et al., 2015). En del föräldrar 

kände sig oroliga över att ta upp vård i livets slutskede med sitt barn då de var rädda 

att barnet skulle tappa förtroendet för dem och att det skulle slita dem isär (Kars et al., 

2011). Detta resulterade i att när föräldrarna tillslut kände sig redo att prata om döden 

hade barnet avlidit och det var för sent (van der Geest et al., 2015). 

De flesta föräldrar som valde att prata om döden använde sig av metaforer för att 

hjälpa barnet att förstå. De beskrev döden som något vackert för att undvika att barnet 

skulle bryta samman och ge upp (van der Geest et al., 2015; Kars et al., 2011). Att 

kommunicera öppet om ett liv efter döden ansåg många föräldrar vara ett sätt att 

minska oro och att underlätta för barnet (Zelcer et al., 2010). Det fanns också de som 

använde sig av rak och ärlig kommunikation om döden samtidigt som en del endast 

svarade på barnets frågor om sitt tillstånd och om döden. Genom en öppen dialog 

kunde barnet och föräldrarnas relation växa sig starkare (van der Geest et al., 2015). 

När livets slutskede närmade sig och föräldrarna inte längre kunde kommunicera med 
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sitt barn (Zelcer et al., 2010; Kars et al., 2011) på grund av naturliga orsaker i 

sjukdomsförloppet eller av olika medicineringar uppstod känslan av att förlora en del 

i föräldrarollen (Kars et al., 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

De systematiska sökningarna genomfördes i databaserna: Cinahl, PubMed och 

PsycInfo där samtliga databaser ansågs innehålla relevant omvårdnadsforskning 

(Forsberg & Wengström, 2013) vilket svarade mot syftet och ökar studiens 

trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). Den inledande ostrukturerade 

sökningen genererade i att två artiklar som svarade bra mot syftet sparades som senare 

inte uppkom i de systematiska sökningarna. Detta kan ses som en svaghet då en 

kompletterande manuell sökning krävdes och eftersom två av resultatartiklarna inte 

uppkom i de systematiska sökningarna kan även andra relevanta artiklar missats. De 

systematiska sökningarna genomfördes endast som fritextsökning då relevant data 

uppkom direkt. Ämnesord ansågs inte nödvändigt då ytterligare avgränsning av 

sökningarna inte ansågs behövas. Om trunkering använts hade resultatet eventuellt 

blivit annorlunda och sökningarna kunde resulterat i fler antal träffar (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

En styrka i studien är att syftet är brett och kan innefatta olika typer av sjukdomar, 

barn i olika åldrar och föräldrars upplevelser och erfarenheter i olika faser i det 

palliativa förloppet vilket stärker studiens överförbarhet (Wallengren & Henricson, 

2012). Svårigheten med ett brett syfte kan vara att definiera föräldrars upplevelser 

som kan skiljas åt vid barns olika sjukdomstillstånd, påverkas av barnets ålder och 

kan variera beroende på vilken fas barnet befinner sig i, i den palliativa vården.  

I studien inkluderas artiklar med kvalitativ- och kvantitativ ansats då de anses 

representera föräldrars upplevelser och erfarenheter på ett önskvärt vis då samtliga 

resultatartiklar baseras på olika former av intervjuer och frågeformulär (Henricson & 

Billhult, 2012) vilket styrker trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Endast 

en artikel av kvantitativ ansats och en av mixad metod inkluderades och resterande 13 

artiklar var av kvalitativ ansats. Hade resultatartiklarna varit jämt fördelade över 

metodalternativen hade resultatet eventuellt fått en annan utgång. Trots denna 

snedfördelning belyste de inkluderade artiklarna i de flesta fall samma upplevelser i 

olika kontext vilket återigen stärker litteraturstudiens trovärdighet. Resultatartiklarnas 

respektive resultatavsnitt visar inga skillnader på liknande upplevelser och tankar 

vilket stärker litteraturstudiens resultat. 
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Resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten. En svaghet med denna 

bedömningsmall är att poängsättningen kan dölja somliga svagheter i 

resultatartiklarna då det är den totala poängsumman som räknas. Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall användes då den bedömer samtliga delar i resultatartiklarna. 

Artiklar av vetenskaplig grad I- II inkluderades då de bedömdes innehålla relevant 

forskning kring ämnet och ansågs trovärdiga. Om andra granskningsmetoder använts 

hade eventuellt utgången på de valda resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet ändrats 

vilket kan diskuteras som en svaghet. De artiklar som var av vetenskaplig grad II hade 

en hög procentsats vilket innebär att om en annan bedömningsmall använts hade 

utgången eventuellt blivit annorlunda och de klassats med högre vetenskaplig kvalitet.   

Den vetenskapliga kvaliteten ökas genom att samtliga resultatartiklar är godkända av 

en etisk kommitté eller efter noggranna etiska överväganden (Wallengren & 

Henricson, 2012) och av de 15 inkluderade resultatartiklarna var 11 godkända av en 

etisk kommitté. I de fyra resterande artiklarna diskuterades etiska överväganden 

noggrant så som att intervjuerna skulle äga rum en viss tid efter barnets bortgång för 

att minska den psykiska påfrestningen för föräldrarna. Deltagarna erhöll även bland 

annat tydlig information kring studiernas syfte och innehåll, den behandlade läkaren 

skulle ge sitt godkännande innan föräldrarna blev tillfrågade samt att informerat 

samtycke skulle ges. Allt detta styrker litteraturstudiens trovärdighet (Wallengren & 

Henricson, 2012). 

Resultatartiklarna bygger på studier från USA (7), Kanada (2), Australien (1), 

Nederländerna(3), Tyskland (1) samt England (1). Det som styrker trovärdigheten är 

att resultatet bygger på data från flertalet olika länder inom västerländsk kultur vilken 

kan ses som en styrka för dessa länder. Svårigheter kan uppkomma med 

överförbarheten då resultatet kan vara svårt att överföra till länder med annan kultur 

och standard (Wallengren & Henricson, 2012). Det bör även tas i beaktande att 

föräldrars subjektiva upplevelser aldrig helt och hållet kan överföras till andra 

individer oavsett kultur eller bakgrund. 

Samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska vilket innebär att misstolkningar kan 

uppkomma vid kodning och analysering av resultatet. För undvika detta scenario 

genomfördes gemensamma analyser av samtliga resultatartiklar för att försäkras om 

att tolkningarna är likvärdiga vilket ökar studiens trovärdighet. Trovärdigheten stärks 

även då skilda upplevelser inkluderas hos föräldrar vars barn lidit av olika sjukdomar 

och varit i olika åldrar under den palliativa fasen. För att stärka trovärdigheten 

ytterligare användes critical friends som hjälp för att få andra synvinklar och 

perspektiv på innehållet, vilket även stärker bekräftelsebarheten. För att öka 

pålitligheten har samtliga moment från datainsamling till färdigt resultat genomförts 
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gemensamt för att undvika missförstånd och misstolkningar. För att stärka 

bekräftelsebarheten ytterligare är datainsamlingen och urvalet tydligt beskrivet och 

svarar mot syftet (Wallengren & Henricson, 2012). 

I resultatartiklarna diskuterades olika former av vårdpersonal så som sjuksköterskan, 

läkaren och vårdpersonal som generellt begrepp. De olika formerna av vårdpersonal 

presenteras i litteraturstudien så som de beskrivs i resultatartiklarna. Att använda 

vårdpersonal som ett generellt begrepp var inte aktuellt då litteraturstudiens syfte 

inriktar sig på föräldrars subjektiva upplevelser och tar resultatartiklarna upp en 

specifik vårdpersonal så som läkare eller sjuksköterska bör detta även lyftas upp i 

litteraturstudiens resultatavsnitt.  

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien identifierades fem teman som beskriver föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av palliativ vård av barn. De fem identifierade teman var: Existentiella 

upplevelser och erfarenheter, Upplevelser och erfarenheter av stöd, Upplevelser och 

erfarenheter av delaktighet, Upplevelser och erfarenheter av kontinuitet samt 

Upplevelser och erfarenheter av kommunikation. Många föräldrar upplevde att 

övergången till palliativ vård var som att övergå från att göra allt till att tillslut inte 

göra något (Monterosso et al., 2008; Kars et al., 2011). De kände sig maktlösa (Kars 

et al., 2011) och de upplevde att den behandlade vården hade misslyckats (Kars et al., 

2011; Zelcer et al., 2010). Majoriteten av föräldrarna uttryckte viljan av att vara 

delaktiga när beslut skulle fattas (Zelcer et al., 2010; Brosig et al., 2007; van der 

Geest et al., 2014) då de ansågs sig själva vara de som hade bäst kunskap om sitt barn 

och kunde fatta de bästa besluten (Kars et al., 2011). En viktig byggsten i den 

palliativa vården av barn var en god relation mellan barn, föräldrar och vårdpersonal 

som bland annat skapades genom kontinuitet (Heller et al., 2005; Tan et al., 2012) 

samt rak och ärlig kommunikation från vårdpersonalen (Monterosso et al., 2008; 

Weidner et al., 2011).  

I resultatet framkommer det tydligt att föräldrar visar på viljan att vara delaktiga i 

vården av sitt barn (Zelcer et al., 2010; Brosig et al., 2007; van der Geest et al., 2014), 

de ville ha tydlig information (Monterosso et al., 2008; Weidner et al., 2011) och de 

beskrev önskan om att upprätthålla en god relation mellan dem och vårdpersonalen 

(Heller et al., 2005; Tan et al., 2012). För att tillgodose föräldrarnas önskemål bör en 

familjecentrerad vård bedrivas där ett samarbete skapas mellan vårdpersonalen och 

familjen (Mastro et al., 2014). Detta stärks även av systemteorin som menar att 

familjen är en enhet där alla delar är beroende av varandra för att enheten skall vara 

komplett (Stromsnes Ekern, 2003). Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

skall vårdpersonalen värna om familjens integritet och visa respekt för deras 

självbestämmanderätt. Detta kan upprätthållas genom en trygg och tillförlitlig relation 
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som baseras på öppen och ärlig kommunikation mellan familj och vårdpersonal vilket 

ses som byggstenarna för den familjecentrerade vården (Mastro et al., 2014). Det är 

upp till sjuksköterskan att värna om den skapade relationen för att kunna erbjuda 

bästa tänkbara omvårdnad vilket i de flesta fall för barn är familjecentrerad vård. För 

att denna vårdform skall vara möjlig skall sjuksköterskan bjuda in föräldrarna i 

omvårdnaden (Hutchfield, 1999). Litteraturstudiens resultatartiklar har inte benämnt 

begreppet familjecentrerad vård, däremot tas föräldrars vilja och möjligheten till 

delaktighet upp vilket i alla fall tyder på att familjecentrerad vård bedrivits.    

När stunden var kommen att berätta för barnet att hen skulle dö upplevde en del 

föräldrar känslan av maktlöshet då de inte längre kunde påverka situationen och de 

hade förlorat förmågan att vara barnets trygga punkt (Kars et al., 2011). Nu får 

föräldraskapet en ny innebörd och föräldrarna tvingas inse att de inte längre kan 

skydda barnet mot allt ont (Nuss et al., 2014). Som sjuksköterska är det viktigt att 

bemöta dessa känslor med lyhördhet, medkänsla och respekt för att erbjuda bästa 

tänkbara omvårdnad (ICN, 2012). 

En återkommande komponent för stöd är den religiösa tron som ses som viktig och 

betydelsefull då den kan agera stöttande och inge trygghet (Robinson et al., 2006). I 

litteraturstudiens resultatartiklar diskuteras främst den kristna trosuppfattningen där 

bönen anses spela stor roll för de troende föräldrarna (Meyer et al., 2006; Steele et al., 

2006). Om en annan religiös övertygelse undersökts hade resultatet i denna kontext 

eventuellt blivit annorlunda och andra faktorer hade belysts. Oavsett religiös 

trosuppfattning skall sjuksköterskan visa respekt och agera stöttande för hela familjen 

(ICN, 2012). I tidigare forskning beskrivs föräldrars önskan om att finna mening med 

barnets bortgång genom att till exempel försöka se barnets godhet och vad hen hade 

gjort för andra människor (Stevenson et al., 2013). I resultatet framkom det att 

föräldrar frågade sig om varför just deras barn hade drabbats och om vem som bar 

skulden för att just deras barn skulle dö (Steele et al., 2006; Meyer et al., 2006). Här 

är det återigen viktigt att som sjuksköterska inte glömma bort föräldrarna utan att hen 

skall se hela familjen och dess unika behov (Hutchfield, 1999).  

I resultatet framkommer föräldrars starka önskan till delaktighet vid palliativ vård av 

barn (Brosig et al., 2007; van der Geest et al., 2014; Zelcer et al., 2010) och de ville 

ha rättvis information för att de skulle kunna ta rätt beslut kring behandling och 

omvårdnad (Weidner et al., 2011). Detta kan kopplas både till den familjecentrerade 

vården och till systemteorin där familjen beskrivs som en enhet som består av olika 

delar som alla är lika viktiga för att upprätthålla ett fungerande system inom familjen 

(Stromsnes Ekern, 2003). Det är därför är viktigt att som sjuksköterska värna om hela 

familjen och dess relationer för att en god omvårdnad skall kunna bedrivas. 
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Kontinuitet skall prioriteras då patientens behov av kontinuitet skall tillgodoses och 

det är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) viktigt att skapa goda 

kontakter mellan patient och vårdpersonal. Resultatet visar att kontinuitet och en god 

relation är beroende av varandra då en god relation skapas genom kontinuitet (Heller 

et al., 2005; Tan et al., 2012). Föräldrar upplevde en stark och trygg relation till 

vårdpersonalen som värdefull (Robert et al., 2012) och genom en god relation kunde 

föräldrar känna tillit till sjuksköterskan och de kunde känna att barnet var i trygga 

händer (Brosig et al., 2007). Med den personalrotation som finns idag blir 

kontinuiteten lidande och föräldrarna kan känna sig övergivna (Tan et al., 2012). Här 

måste sjuksköterskan arbeta hårdare för att skapa en relation och upprätthålla tilliten.  

Föräldrar önskade att information skulle förmedlas på ett känslomässigt sätt och på ett 

språk som familjen behärskade (Weidner et al., 2011). De ville få en tillförlitlig och 

konkret information om positiva och negativa effekter av behandlingen för att kunna 

ta rätt beslut kring barnets vård (Heinze & Nolan, 2012). Resultatet visar på att 

föräldrar vill ha god information om vad palliativ vård egentligen innebär och de vill 

hellre ha rak och ärlig information istället för att vårdpersonalen inger falskt hopp 

(Monterosso et al., 2008). Sjuksköterskan ansvarar för att alla inblandade får den 

information de behöver och att informationen är förståelig för barnet och föräldrar 

(ICN, 2012). De föräldrar som upplevde att de blev undanhållna information kunde 

istället bli förvirrade (Stevenson et al., 2013) vilket innebär att sjuksköterskan har 

misslyckats med uppgiften att värna om hela familjens välbefinnande (ICN, 2012). 

I litteraturstudiens resultat framkommer inga nya upptäckter kring föräldrars 

upplevelser och erfarenheter av palliativ vård av barn utan styrks av tidigare 

forskning. Sjuksköterskan har möjligheten att påverka alla potentiella problem som 

kan uppstå vid behov av stöd, delaktighet, kontinuitet och kommunikation genom att 

framförallt ha hela familjens välbefinnande i centrum. Hen skall värna om familjens 

integritet och självbestämmanderätt för att kunna erbjuda bästa tänkbara vård. 

Sjuksköterskan skall ge fullgod information, stötta och respektera föräldrarna i svåra 

beslut, hen skall arbeta för att skapa en god kontinuitet och kämpa för att skapa och 

upprätthålla en trygg relation till hela familjen.  

Konklusion och implikation 

Att övergå till palliativ vård upplevdes av de flesta föräldrar som fruktansvärt och 

identiskt med att låta barnet ge upp och dö. Föräldrarna ansåg att den behandlande 

vården hade misslyckats och de brottades med tankar om varför just deras barn skulle 

dö. Föräldrar kunde finna stöd från andra familjemedlemmar, genom religiös tro och 

genom sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Det var även viktigt att ge barnet det 

individuella stöd som hen behövde. Majoriteten av föräldrarna beskrev viljan till 

delaktighet när beslut skulle fattas och i barnets vård. Det var därför inte ovanligt att 
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föräldrar valde att vårda sitt barn i hemmet vid livets slutskede. De flesta föräldrar 

värderade en trygg relation till vårdpersonalen som främst skapades genom 

kontinuitet, respekt, rak och ärlig kommunikation. Många föräldrar upplevde 

svårigheten att prata om döden med sitt sjuka barn då de inte ville orsaka mer lidande, 

att de själva levde i förnekelse eller att de var rädda att förlora hoppet om de 

accepterade döden. När föräldrarna väl hade accepterat det faktum att barnet skulle 

avlida försvann en stor del av rädslan och nu låg fokus istället på att få en bra sista tid 

tillsammans.  

I litteraturstudien framkommer det att vid palliativ vård för barn blir föräldrar lidande 

på grund av osäkerhet och bristande kunskap hos vårdpersonal kring hur de skall 

bemöta föräldrarna. En mer omfattande forskning krävs kring ämnet för att 

vårdpersonal skall kunna ha rätt kunskap kring föräldrars upplevelser och erfarenheter 

vid palliativ vård av barn. Har vårdpersonalen en större kunskapsbank kring föräldrars 

upplevelser i samband med palliativ vård av barn blir de trygga och kan ge ett gott 

bemötande som leder till ökad trygghet för barn och föräldrar. Genom denna studie 

hade det vart av vidare intresse att undersöka hur sjuksköterskan uppfattar föräldrars 

upplevelser och erfarenheter av den palliativa vården av barn. Det kan också vara 

intressant att undersöka hur sjuksköterskan själv uppfattar den palliativa vården av 

barn. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Barn Children (fritext)   

Föräldrar Parents (fritext) Parents (fritext) Parents (fritext) 

Palliativ vård Palliative care (fritext)   

Palliativ vård för barn 
Pediatric palliative care 

(fritext) 

Pediatric palliative care 

(fritext) 

Pediatric palliative care 

(fritext) 

Perspektiv Perspectives (fritext) Perspectives (fritext) Perspectives (fritext) 

Sjuksköterska Nurs* (fritext)   

Upplevelse Experience (fritext) Experience (fritext) Experience (fritext) 

Vård i livets slutskede för 

barn 

Pediatric end of life care 

(fritext) 

Pediatric end of life care 

(fritext) 

Pediatric end of life care 

(fritext) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

*Dubbletter 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

151012 Cinahl 

Sökord: Palliative care AND 

Experience AND Nurs* AND 

children (fritext) 

Limits: English language;  

Published date from: 2005-2015 68 30 7 2 

151014 Cinahl 

Sökord: Pediatric palliative care 

AND experience AND parents 

(fritext) 

Limits: English language;  

Published date from: 2005-2015 22 10 6 2 

151014 Cinahl 

Sökord: Pediatric end of life care 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Infant end of life care: The parents' perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Brosig, C. L., Pierucci, R. L., Kupst, M. J., & Leuthner, S. R. (2007). Infant end-of-life care: the 

parents' perspective. Journal of Perinatology, 27(8), 510-516. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera faktorer som är viktiga för föräldrar vid vård i livets 

slutskede av små barn. 

Metod:  

Design 

Mixad Metod 

Ej angiven 

Urval   I studien deltog 19 familjer vars barn mindre än ett år avlidit. 

Datainsamling Data samlades in genom 19 intervjuer och genom frågeformuläret RGEI. Samtliga intervjuer 

spelades in på band.  

Dataanalys Data transkriberades ordagrant där både kvalitativ och kvantitativ data noterades. Intervjuaren. två 

forskare och en psykolog analyserade intervjuerna och rankade föräldrarna enligt Post-Death 

Adaptation Scale (PDAS) som är en skala som visar hur föräldrar hanterar tiden efter att barnet 

avlidit. Forskarna kategoriserade intervjuerna för att finna gemensamma teman genom att använda 

QSR N6 software. Åtta teman uppkom som presenteras i 16 mindre kategorier. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats De 16 mindre teman som uppkom var: Uppriktighet, Stärkande beslutsfattning, föräldravård, 

omgivning, förtroende i omvårdnaden, läkarens närvaro, stöttning från annan vårdpersonal, att 

hantera situation, familjesupport, att hålla minnet vid liv, spiritualitet och tro, altruism, ny 

fokusering på livet och värdering av beslut.  

Vårdpersonalen kan göra mycket för att stötta föräldrarna vid vård i livets slutskede genom öppen 

och rak information om barnets tillstånd och möjlighet till deltagande när beslut skall fattas.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 77% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Continuity of care and caring: what matters to parents of children with life-

threatening conditions 

 

 

Referens Heller, K. S., Solomon, M. Z., & Initiative for Pediatric Palliative Care (IPPC) Investigator 

Team. (2005). Continuity of care and caring: what matters to parents of children with life-

threatening conditions. Journal of Pediatric Nursing, 20(5), 335-346. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att förstå vad sörjande föräldrar identifierade som deras största behov vid 

livets slutskede och hur sjukvårdspersonal bäst kunde hjälpa dem.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Ej angivet 

Urval I studien genomfördes 36 intervjuer med föräldrar vars barn dött tre till tio månader före att 

författarna kontaktat dem. Föräldrarna var tvungna att prata och förstå engelska.  

Datainsamling Data samlades in via telefonintervjuer. Intervjuerna ägde rum år 2000. Författarna använde sig av 

ett speciellt protokoll med öppna frågor vars syfte var att ta reda på barn med familjers behov 

och hur dessa har förändrats under sjukdomstiden. Intervjuerna spelades in på band.  

Dataanalys Data transkriberades och analyserades av två stycken kodare. Genom analys och diskussion 

nåddes konsensus och fem teman identifierades.  

Bortfall Ett bortfall är noterat där föräldern inte ansågs lämplig för studien. 

Slutsats De teman som identifierades var: (1) kontinuitet bygger relation och förespråkar vård, (2) 

föräldrar vill att läkarna skall lära känna dem och deras barn som individer. Att vara igenkänd 

ökar förtroendet för vårdkvaliteten och kanske kan reducera vaksamhet.(3) Kontinuitet 

uppmuntrar till delad kunskap och information om barnet.(4) Dålig kontinuitet av vården mellan 

personalbyte ger en förvirring och frustration.  (5) att vara där genom barnets död och föräldrars 

sörjande ger bra trygghet. Kontinuitet i relationer betyder mycket för föräldrarna, inte bara för 

vården i sin helhet utan också för att få rätt information vilket resulterar i bättre kvalitet på 

vården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 79,1 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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The parents’ ability to attend to the “voice of their child” with incurable cancer 

during the palliative phase 

 

 

Referens Kars, M. C., Grypdonck, M. H., de Bock, L. C., & van Delden, J. J. (2015). The parents’ ability 

to attend to the “voice of their child” with incurable cancer during the palliative phase. Health 

Psychology, 34(4), 446-452. 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet med denna subanalys var att beskriva och få fram en förklaring till föräldrars agerande i att 

uttrycka och att prata för deras barn.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Tematisk Analys 

Urval I studien deltog 34 föräldrar till barn med någon typ av cancer som vårdas palliativt i hemmet. 

Datainsamling Data insamlades genom individuellt djupgående intervjuer med varje förälder. Tre av föräldrarna 

deltog även i en andra intervju. En barnsjuksköterska höll i 33 av intervjuerna och de andra 4 

hölls av en sjuksköterska. Intervjuerna genomfördes mellan augusti 2005 och november 2007 

och varade i en till två timmar. Alla intervjuer spelades in på band. 

Dataanalys Data transkriberades ordagrant och analyserades med två olika metoder; kodning och teoretiskt 

tänkande. Tre forskare läste transkriberingen för att få förståelse för intervjuns innehåll. I 

dataanalysen identifierades tre teman.  

Bortfall Det externa bortfallet var 10 stycken då dessa föräldrar inte kunde intervjuas förrän efter barnets 

bortgång.  

Slutsats Analysen identifierade tre teman som var: kontexten där föräldrar hade möjlighet att tala för sitt 

barn, strategier för att förstå barnets inre perspektiv och att ha med barnets perspektiv i 

beräkningen. Det som framkommer i denna studie är föräldrars svårigheter att förstå barnets inre 

tankar och vilja. En av de största rädslor som identifierades hos föräldrarna var att barnet skulle 

ge upp.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 89,3 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Being a parent of a child with cancer throughout the end-of-life course 

 

 

Referens Kars, M. C., Grypdonck, M. H., & van Delden, J. J. (2011). Being a parent of a child with cancer 

throughout the end-of-life course. Oncology Nursing Forum, 38(4), E260-E271. 

Land  

Databas 

Tyskland 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att vårda sitt barn med obotlig cancer 

hemma och att visa hur föräldrars upplevelser är meningsfulla i samband med livets slutskede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Induktiv tematisk analys 

Urval I studien deltog 42 stycken föräldrar. Inklusionskriterier var att de var tvungna att ha ett barn 

med obotlig cancer som var 16 år eller yngre samt att hen vårdades i hemmet. Föräldrarna var 

tvungna att prata och förstå tyska. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom individuella öppna intervjuer med föräldrarna i hemmet. I 

sju av fallen genomfördes en andra intervju samt i ett fall genomfördes även en tredje intervju. 

Datainsamlingen genomfördes mellan augusti 2005 och november 2007. Intervjuerna varade 

mellan en till två timmar. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Data transkriberades ordagrant och därefter användes Giogris dataanalysmetod och fyra forskare 

läste igenom transkriberingen för att identifiera ett sammanhang mellan berättelserna som 

resulterade i fyra teman.  

Bortfall Externt bortfall är redovisat. I tre fall valde föräldrar att inte delta då de ser deltagandet som en 

för tung börda. Inget internt bortfall förekommer. 

Slutsats Författarna identifierar fyra olika faser i livet slutskede: Bli medveten om den ofrånkomliga 

döden, göra barnets liv glädjefyllt och bra, klara av förändringen mot det värsta samt att vara 

närvarande för sitt döende barn. I slutsatsen framkommer det att föräldrar som förlorar ett barn 

hamnar i en existentiell kris. Föräldrarna ser det som sin uppgift att ge sitt barn en så bra sista tid 

i livet som möjligt.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 93,7% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 

 



BILAGA C  

 

 

Improving the quality of end-of-life care in the pediatric intensive care unit: 

parents' priorities and recommendations 

 

 

Referens Meyer, E. C., Ritholz, M. D., Burns, J. P., & Truog, R. D. (2006). Improving the quality of end-

of-life care in the pediatric intensive care unit: parents' priorities and recommendations. 

Pediatrics, 117(3), 649-657. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera och beskriva prioriteringar och rekommendationer för vård i 

livets slutskede och kommunikation utifrån föräldrarnas perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval I studien deltog 56 föräldrar till barn som avlidit på intensivvårdsavdelningen efter 

livsuppehållande behandling. De avlidna barnen var i åldrarna mellan nyfödd till 18 år. Barnen 

led av olika typer av sjukdomar. 

Datainsamling Data samlades in via frågeformulär med öppna frågor. Frågeformuläret mailades hem till 

föräldrarna och de bads att svara på formuläret individuellt.  

Dataanalys Data lästes och kodades individuellt av första och andra författaren. I dataanalysen identifierades 

sex teman. Kodningarna jämfördes och de gick igenom materialitet igen för att nå konsensus. 

Bortfall Frågeformuläret skickades ut till 96 hushåll där 56 föräldrar svarade och på så vis deltog i 

studien. Inget internt bortfall förekom.  

Slutsats I analysen identifierades sex teman som var: ärlig och fullgod information, god tillgång till 

personal, kommunikation och vårdkoordination, emotionellt uttryck och stöd från personal, 

bevarande av integritet av förälder-barnrelationen samt tro. Dessa teman bör prioriteras inom 

vård av palliativt sjuka barn med familjer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 87,5 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Supportive and palliative care needs of families of children who die from cancer: 

An Australian study 

 

 

Referens Monterosso, L., & Kristjansson, L-J. (2008) Supportive and palliative care needs of families of 

children who die from cancer: An Australian study. Palliative Medicine, 22. 59-69. Doi: 

10.1177/0269216307084608. 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att få feedback av föräldrar vars barn avlidit i cancer samt att undersöka 

deras förståelse och upplevelser av palliativ och stöttande vård.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Tematisk analys 

Urval I studien deltog 24 föräldrar vars barn (2-17 år) hade dött i cancer. 

Datainsamling Data insamlingen genomfördes genom face to face eller via telefonintervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med semistrukturerade frågor och hölls av två forskarassistenter med erfarenhet av 

barncancervård. Intervjuerna varade i ca en timma. Alla intervjuer spelades in på band.  

Dataanalys Data transkriberades ordagrant av professionell transkribtör som sedan importerade data i ett 

analysprogram. Data genomlästes av en forskare och två assistenter för att koda texten. Data 

lästes igenom tills inga nya teman hittades och konsensus hade uppnåtts. Två huvudteman 

uppkom.  

Bortfall Det externa bortfallet var 50 föräldrar som deltog i en inledande kvantitativ studie. Endast 24 

familjer valde att delta i den aktuella studien, ingen orsak angiven. Inget internt bortfall förekom. 

Slutsats De två huvudteman som framkom i dataanalysen var föräldrars förståelse av konceptet palliativ 

vård och praktiska aspekter av palliativ vård och prioriteringar i vård vid livets slutskede. 

Föräldrar anser att kommunikation är viktig vid palliativ vård av barn. Den bör vara ärlig, öppen 

och en god relation till vårdpersonalen är viktig.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 85,4 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Bereaved parents' perspectives on pediatric palliative care 

 

 

Referens Robert, R., Zhukovsky, D. S., Mauricio, R., Gilmore, K., Morrison, S., & Palos, G. R. (2012). 

Bereaved parents' perspectives on pediatric palliative care. Journal of Social Work in End-of-life 

& Palliative Care, 8(4), 316-338. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva och få förståelse för sörjande föräldrars upplevelser kring att 

ha förlorat ett barn i cancer som behandlats på ett cancercenter.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Fokusgruppsintervjuer 

Urval I studien deltog 14 föräldrar från nio familjer. Inklusionskriterier var att barnen skulle haft 

obotlig cancer och vårdats på ett cancercenter och varit minst 10 år vid dödsögonblicket.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes som fokusgruppsintervjuer och ägde rum mellan maj 2008 och 

juni 2009. Författarna använde sig av tre fokusgrupper som innehöll olika antal deltagare; två, sju 

och fem deltagare. I fokusgrupperna deltog forskarna tillsammans med en palliativ läkare, en 

barnpsykolog och en socialtjänsteman. Intervjuerna spelades in på band.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant av professionell transkribtör som utgjorde grunden för 

analysmetoden ATLAS.  Genom detta framkom fyra stycken huvudteman.  

Bortfall Föräldrar till 47 barn var berättigade att delta i studien där endast 25 föräldrar svarade. 9 tackade 

nej och sju stycken var positiva vid ett senare tillfälle. Slutligen deltog 14 föräldrar från nio 

familjer.  Inget internt bortfall förekom.  

Slutsats Genom dataanalysen framkom det fyra stycken huvudteman: vårdstandard, emotionellt vårdande, 

kommunikation och socialt stöd. Föräldrar ansåg det viktigt med en tillförlitlig relation till 

vårdgivaren. De belyste vikten av att träffa samma vårdgivare och team för att kunna bygga upp 

en stark relation med god kommunikation. Det sociala stödet från vårdpersonalen ansågs viktigt 

för att bygga en god och social relation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 81,2 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Matters of spirituality at the end of life in the pediatric intensive care unit  

 

 

Referens Robinson, M. R., Thiel, M. M., Backus, M. M., & Meyer, E. C. (2006). Matters of spirituality at 

the end of life in the pediatric intensive care unit. Pediatrics, 118(3), e719-e729. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka andlighetens och religionens betydelse vid vård i livets 

slutskede utifrån föräldrars perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys  

Urval I studien deltog 56 föräldrar till barn som avlidit på intensivvårdsavdelningen för barn efter 

livsuppehållande behandling. De avlidna barnen var i åldrar mellan nyfödda till 18 år. Barnen led 

av olika typer av sjukdomar.  

Datainsamling Data samlades in via ett frågeformulär som bestod av öppna och stängda frågor där föräldrar fick 

beskriva bland annat hur de tagit sig igenom den palliativa vårdtiden och livet efter barnets 

bortgång.  

Dataanalys Datainsamlingen analyserades av de två första författarna för att identifiera nyckelord och 

eventuella teman. Under analysen identifierades fyra teman. 

Bortfall Av 96 berättigade hushåll analyserades endast 56 frågeformulär från 56 föräldrar. Framkommer 

inte varför endast 56 frågeformulär analyserades. 

Slutsats I dataanalysen identifierades fyra olika teman som var: böner, tro, tillgång till och vård av präster 

samt tron på kvaliteten av förälder-barn relationen som består efter döden. Föräldrarna lutade sig 

tillbaka på andligheten för denna skulle guida dem i svåra beslutstaganden och för att hitta en 

mening med barnets död.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 83,3 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Impact on parents when a child has a progressive, life-threatening illness 

 

 

Referens Steele, R., & Davies, B. (2006). Impact on parents when a child has a progressive, life-

threatening illness. International Journal of Palliative Nursing, 12(12), 576-585. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att öka förståelsen av familjers upplevelser av att ha ett barn med 

neurodegenerativ livshotande sjukdom.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Grounded Theory 

Urval I studien deltog åtta familjer där det fanns tio barn som led av sjukdomen. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes genom bandinspelade intervjuer individuellt med föräldrarna samt 

tillsammans hela familjen. Intervjuerna genomfördes till datamättnad uppnåtts.  Det genomfördes 

även observationer. 

Dataanalys Dataanalysen genomfördes samtidigt som datainsamlingen. Kodning mellan datakällor 

resulterade i fyra kategorier. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Dataanalysen resulterade i fyra kategorier som var: emotionell påverkan, fysisk påverkan, 

finansiell påverkan samt spirituell påverkan. Rädsla, ovisshet och sorg var de tre dominerande 

känslorna som belystes. Dessa känslor var ständigt närvarande men med olika intensitet. 

Familjen önskar att vänner och vårdgivare skulle förstå deras situation genom visad empati.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 72,9 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Addressing parental bereavement support needs at the end of life for infants with 

complex chronic conditions 

 

 

 

 

 

 

Referens Tan, J-S., Docherty, S-H., Barfield, R., & Brandon, D-H. (2012). Addressing parental 

bereavement support needs at the end of life for infants with complex chronic conditions. Journal 

of Palliative Medicine 15 (5), 579-584. Doi: 10.1089/jpm.2011.0357. 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av sorg hos föräldrar genom barnets dödsprocess. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Longitudinell prospektiv design 

Urval I studien deltog 14 föräldrar vars barn avlidit av olika sjukdomar. Föräldrarna skulle vara 

biologiska föräldrar, vara minst 18 år och tala engelska. 

Datainsamling Narrativa intervjuer med föräldrarna som startade när barnets palliativa vård inleddes. Intervjuerna 

fortsatte kontinuerligt en gång per månad fram till barnets död. Totalt hölls 72 intervjuer som 

inriktades på det stadiet som barnet och föräldrarna befann sig i. Alla intervjuer spelades in på 

band. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lyssnades på en andra gång för att förstå innebörden. Författarna 

använde sig av kvalitativ innehållsanalys som metod för analysering av data. Analysprogrammet 

ATLAS användes för att koda data. Kodningen resulterade slutligen i fem kategorier med 

underteman. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats De teman som identifierades i analysen var: förväntningar, vårdkontinuitet, skapa minnen, socialt 

stöd och altruism. Föräldrar ansåg det viktigt med kontinuitet i vården. De hade förståelse för den 

personalrotation som finns men de kunde ändå uppleva en känsla av övergivenhet. 

Kommunikationen med vårdpersonalen var viktig för att kunna hantera och förstå barnets tillstånd 

men de upplevde också att kommunikation med andra föräldrar var betydelsefullt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 79,1% enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Parents' experiences of pediatric palliative care and the impact on long-term 

parental grief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens van der Geest, I. M., Darlington, A. S. E., Streng, I. C., Michiels, E. M., Pieters, R., & van den 

Heuvel-Eibrink, M. M. (2014). Parents' experiences of pediatric palliative care and the impact on 

long-term parental grief. Journal of Pain and Symptom Management, 47(6), 1043-1053. 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars uppfattning av interaktionen mellan vårdpersonal och 

föräldrar och symtomhantering under den palliativa fasen samt att undersöka sorgeprocessen hos 

föräldrar som har förlorat sitt barn i cancer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Retrospektiv tvärsnittsstudie 

Urval I studien deltog 89 föräldrar till 57 barn som gått bort i cancer mellan år 2000-2004.  

Datainsamling Datainsamlingen skedde genom två olika frågeformulär baserade på föräldrars sorgeprocess och 

föräldrars uppfattning kring interaktionen hos vårdpersonal. 

Dataanalys Kvantitativ analysmetod: Statistical package for the Social science v. 19.0 (SPSS, Inc., Chicago 

IL).  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats  I resultatet framkommer det att föräldrar värderade kontinuitet, kommunikation och att bli 

involverade i vården högt under den palliativa fasen. Genom en god kommunikation och 

kontinuitet var sorgeprocessen kortare än i de fall där kommunikationen och kontinuiteten brast. 

Kommunikation, kontinuitet och symtomhantering hos barn som dör i cancer är associerade med 

hur svår sorgeprocessen skulle bli.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 80,9 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Talking about Death with Children with Incurable Cancer: Perspectives from 

Parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens van der Geest, I. M., van den Heuvel-Eibrink, M. M., van Vliet, L. M., Pluijm, S. M., Streng, I. 

C., Michiels, E. M., ... & Darlington, A. S. E. (2015). Talking about Death with Children with 

Incurable Cancer: Perspectives from Parents. The Journal of Pediatrics. 

 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka rationaliteten och konsekvenserna av föräldrars beslut att 

prata om döden med sitt barn med obotlig cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Tematisk analys 

Urval I studien daltar 86 föräldrar. Inklusionskriterier var att de hade ett barn som gått bort i obotlig 

cancer mellan år 2000-2004. 

Datainsamling Frågeformulär skickades ut till deltagarna med både ja/nej frågor samt öppna frågor. Frågorna 

inriktade sig på om de pratade med sitt barn om döden. Varför Ja/nej? 

Dataanalys Kvalitativ analys gjordes för att analysera de öppna frågorna och identifiera teman. Data kodades 

av första författaren och kvalitetskontroll utfördes av en andra författare. Vid ovisshet mellan 

dessa diskuterades det med en tredje författare för att uppnå konsensus.  

Bortfall Det externa bortfallet var 37 föräldrar som av olika anledningar slutligen inte deltog i studien. 

Inget internt bortfall förekom.  

Slutsats Dataanalysen visar på att 64 % av de deltagande föräldrarna valde att inte diskutera döden med 

sina barn. Anledningar till detta var föräldrars oförmåga att diskutera döden och föräldrars vilja 

skydda barnet, föräldrars upplevelse av barnets karaktär och barnets ovilja att diskutera döden.  

31 av föräldrarna valde att diskutera döden med sina barn. Av de som valde att prata om döden 

upplevde 75 % att de kunde hjälpa barnet att inte känna rädsla, att barnet själv fick vara delaktig i 

begravningsorganisationen och att öppenheten förde familjen tajtare tillsammans.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II: 79,1 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

End-of-life care for the dying child: what matters to parents 

 

 

 

 

 

 

 

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 to parents. Journal of Palliative Care, 27 (4). 

279-286. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera och definiera vilka delar i vård vid livets slutskede som är 

viktigt för föräldrarna.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Kvalitativ Innehållsanalys 

Urval I studien deltog 29 föräldrar vars barn avlidit av olika orsaker. 

Datainsamling Föräldrarna fick välja om de ville delta i en fokusgruppsintervju, intervjuas individuellt eller delta 

i en telefonintervju. Datainsamlingen skedde mellan 2006-2007 och intervjuerna hölls av en 

forskande sjuksköterska. Fokusgruppsintervjuerna hölls av en utomstående fokusgruppsledare. 

Alla intervjuer spelades in på band.  

Dataanalys Data transkriberades och författarna använde sig av Crabtree och Millers analysmetod. De som 

analyserade data var en sjuksköterska, läkare, socialtjänsteman och en präst. Varje person som 

genomförde analysen gjorde det först individuellt för att sedan diskutera i grupp för att nå 

konsensus. 

Bortfall 99 föräldrar fick förfrågan om att delta i studien där 29 slutligen deltog. Orsakerna kunde vara att 

författarna inte fick tag i potentiella deltagarna och en del valde att inte delta. Inget internt bortfall 

angivet. 

Slutsats Dataanalysen resulterade i sju stycken teman som var: respekt för familjens roll i vårdandet av 

deras barn, komfort, spirituell vård, tillgång till vård och resurser, kommunikation, stöd för 

föräldrar vid beslutsfattande och ett humanistiskt vårdande. Dessa teman är det som ansågs viktigt 

för föräldrar vid vård i livets slutskede. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att vårdpersonalen såg 

deras barn som en unik individ och inte bara som en sjukdom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 81,2 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

 

Parents´ Perception of the Quality of Pediatric and Perinatal End-of-Life care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Widger, K., & Picot, C. (2008). Parents´ Perception of the Quality of Pediatric and Perinatal End-

of-Life care. Pediatric Nursing, 34 (1), 53-58.  

Land  

Databas 

Canada 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvaliteten på vården före, under och efter döden av ett 

spädbarn, barn eller tonåring utifrån föräldrarnas perspektiv med hjälp av en nyligen utvecklad 

undersökningsmetod.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Ej angivet 

Urval I studien deltog 38 familjer. Familjer som inkluderades i studien hade ett spädbarn, barn eller 

tonåring som avlidit.  Föräldrarna var tvungna att ha tillgång till telefon samt tala och förstå 

engelska.  

Datainsamling Data samlades in genom telefonintervjuer samt intervjuer öga mot öga där man följde manus, 

enkätfrågor samt använde sig av öppna frågor. Intervjuerna varade mellan 30 och 245 minuter.  

Dataanalys Frekvensen av svaren på frågorna och problemområden identifierades. Svaren på de öppna 

frågorna summerades.  

Bortfall Från början valdes 80 familjer ut till studien där 22 familjer inte kunde kontaktas på grund av 

adressändringar och ändring av telefonnummer. Av de 58 familjer som kunde kontaktas var det 

slutligen 38 familjer som deltog i studien. Inget internt bortfall förekom. 

Slutsats I resultatet kommer författarna fram till kommunikationens betydelse inom vård vid livets 

slutskede. Här tas det upp att många föräldrar ansåg att möjligheten fanns till att ställa frågor men 

de saknade information till exempel om donation och obduktion. Författarna belyste vikten av en 

relation mellan vårdgivare och den drabbade familjen där de flesta upplevde att de blev bemötta 

med medkänsla. De flesta familjerna kände sig nöjda med den vård de erhållit samtidigt som de 

tog upp händelser av missuppfattningar i samband med kommunikation. Slutsatsen i studien är att 

det fortfarande finns förbättringsmöjligheter inom den palliativa vården för barn.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 85,4 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall 
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Palliative care of children with brain tumors: a parental perspective 

 

 

 

 

 

 

Referens Zelcer, S., Cataudella, D., Cairney, A. E. L., & Bannister, S. L. (2010). Palliative care of children 

with brain tumors: a parental perspective. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 164(3), 

225-230. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevelser av vård i livets slutskede hos barn med 

hjärntumörer och deras familjer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ Metod 

Tematisk analys 

Urval I studien deltog 17 familjer med barn som dött av hjärntumör mellan år 1996-2006. 

Datainsamling Föräldrarna kontaktades initialt via brev och sedan via telefon. Tre fokusgrupper skapades med 8-

10 deltagare i varje. Intervjuerna hölls av en av författarna och hade metodologiska 

semistrukturella frågor. Intervjuerna varade i ungefär 2 timmar och spelades in på både band och 

film.   

Dataanalys De använde sig av en tematisk analys genom en 6 stegs process av Brown och Clark. Två stycken 

i undersökningsteamet analyserade data och sedan kollade de genom varandras data för att öka 

reabiliteten.  

Bortfall Av 47 tillgängliga familjer deltog 17 stycken i studien. Det externa bortfallet berodde på olika 

anledningar bland annat på grund av adressändring samt att två familjer inte dök upp till 

intervjutillfället. Inget internt bortfall förekom.  

Slutsats De 3 teman som identifierades under analys var: döendets process, kämpande föräldrar, att dö 

hemma. Föräldrars upplevelse handlar om att bevara hopp, rädslan att förlora förmågan att 

kommunicera med sitt barn och att prata om döden med sitt barn.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 87,5 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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