
 
 

 
 

Kandidatarbete i vårdvetenskap, 15 hp  

 

 

 

Sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

familjen där barnet har fått en palliativ diagnos 
En kvalitativ litteraturstudie  
 

Linn Svensson 

Marie Hedenbro 
 

 

 

 

 

 

Handledare: Bert-Åke Nyström 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: VO1409 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa 

Karlskrona Mars 2013 



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa,  

Sjuksköterskeprogrammet, kandidatarbete i vårdvetenskap 

Mars 2013 

 

Sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

familjen där barnet har fått en palliativ diagnos 

 
 

Linn Svensson 

Marie Hedenbro 

 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: När familjen befinner sig på sjukhus med sitt svårt sjuka barn, kan familjen 
känna en otrygghet i den miljö de hamnat i. Att hantera de möten som uppstår när 
sjuksköterskan träffar dessa familjer, kan leda till många olika känslor. Upplevelser vid mötet 
med familjer vars barn har en palliativ diagnos kan även försvåra kommunikationen. Dessa 
svårigheter uppstår vid mötet och i den relation som skapas.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med familjen 
där barnet har fått en palliativ diagnos. 
Metod: En litteraturstudie har valts och omfattas av nio vetenskapliga artiklar. De artiklarna 
kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Till resultatet inkluderades nio artiklar och de bildade två huvudkategorier som 
svarade till syftet: Sjuksköterskans emotionella upplevelser av mötet och sjuksköterskans 
upplevelse av kommunikationssvårigheter. Resultatet visade på att många känslor uppstod för 
sjuksköterskan när hon träffade dessa familjer. Bland dessa känslor som framkom var sorg, 
frustration och ångest delar av det.  
Slutsats: Studiens resultat visade på sjuksköterskans många olika känslor i mötet med 
familjen. Att ha vetskap om dessa känslor och kommunikationssvårigheter kan göra det 
enklare att förstå vilka reaktioner som kan uppstå. 
 

Nyckelord: Sjuksköterskans upplevelser, palliativ vård, familj och barn, känslor, 
kommunikationssvårigheter.  
 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 4 

Palliativ diagnos och vård 4 

Mötet 5 
Teoretisk referensram 6 

Syfte 8 

Metod 8 

Datainsamling och urval 8 

Analys 9 

Resultat 11 

Sjuksköterskans emotionell upplevelser av mötet 12 

Sjuksköterskans upplevelse av kommunikationssvårigheter 14 

Diskussion 16 

Metoddiskussion 16 

Resultatdiskussion 19 

Slutsats 22 

Självständighet 22 

Referenser 23 

Bilaga 1 Databassökningar 26 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 28 

Bilaga 3 Artikelöversikt 30 

Bilaga 4 Analysförfarande 33 



 

4 
 

Inledning 
Att möta en familj i sorg, där barnet har fått en palliativ diagnos, kan vara en stor 

känslomässig påfrestning för sjuksköterskan (Dighe Jadhav, Muckaden & Sovani, 2008). För 

sjuksköterskan kan det uppstå olika svårigheter. Vid mötet med familjen kan sjuksköterskan 

många gånger känna igen sig själv i att vara förälder och därmed bli tyngd av tanken hur det 

skulle upplevas i en liknande situation (Heller & Salomon, 2005). Som sjuksköterska kan 

detta förenas med olika känslor, vilket kan leda till att hanteringen av vården blir svårare. 

Dessa känslor hos sjuksköterskan kan bidra till att hela familjen blir osäker och känner 

otrygghet i situationen, vilket dels kan medföra att barnets bearbetning påverkas, dels att 

barnets tillit och trygghet minimeras (ibid.). Att ta reda på hur sjuksköterskan upplever detta 

möte med familjen skulle kunna göra att vården blir säkrare och bättre för familjen och 

barnet. Därför är det viktigt att genom denna studie ta reda på vad för upplevelser 

sjuksköterskan har av mötet med familjen där barnet fått en palliativ diagnos.  

Bakgrund 

Palliativ diagnos och vård  
Palliativ diagnos innebär att inga livsuppehållande åtgärder kan göras längre (Beck-Friis & 

Strang, 2005). Denna diagnos ställs av läkare och även i samråd med patienten själv och 

anhöriga. Detta görs för att ett gemensamt beslut skall tas om de avslutade livsuppehållande 

åtgärder som bör vidtagas och om patienten skall erhålla palliativ vård. Genom att ge denna 

diagnos till en patient, kommer vården innefatta enbart palliativ vård som alltså ges när 

sjukvård inte längre kan ges för att behålla patienten i livet. Det kan därför vara viktigt att 

skilja på palliativ diagnos och palliativ vård då dessa samverkar men inte betyder samma sak. 

Som sjuksköterska är det viktigt att veta att när en palliativ diagnos har ställts hos patienten 

så finns inget mer att göra än att ge den bästa vård som går till livets slut (ibid.).  

 

Palliativ vård kan ges både på sjukhus och i hemmet, beroende på barnets tillstånd (Beck-

Friis & Strang, 2005). Hur länge den palliativa vården varar är svårt att säga, tiden varierar 

från person till person. En person kan erhålla palliativ vård allt ifrån bara några dagar upp till 
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flera år. Att sätta en tidsangivelse är därmed inte optimtalt och i sjukvården undviks det på 

grund av att den väntan som skapas kan bli svår att fylla med något meningsfullt (ibid.).  

 

Palliativ vård består enligt Socialstyrelsen (2012) av fyra hörnstenar; lindring av symtom, 

teamarbete, kommunikation och stöd för närstående. Med lindring av symptom menas att 

med kunskap kunna lindra den smärta i olika former som finns hos dessa patienter. 

Teamarbete betyder att läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal finns 

till hands för patienten och dennes behov (ibid.). Pallitativ vård för barn är enligt World 

Health Organization [WHO] (1998) inte bara vården vad gäller barnets känslor, kropp och själ, 

utan också till hela familjen i form av stöd. Vården till ett barn med palliativ diagnos skiljer 

sig därför från den vuxna då även familjen bör tas hänsyn till, det vill säga att den palliativa 

vården även inkluderar familjen i barnets vård. Vid palliativ diagnos börjar vården att ges när 

diagnosen är satt och följer både om barnet får behandling för sjukdomen eller inte (ibid.). En 

god kommunikation mellan patient, personal och närstående är viktigt för den palliativa 

vården (Socialstyrelsen, 2012). Att stödja de närstående till barnet är en av de viktigaste 

delarna i den palliativa vården. Närstående finns ofta med som vårdare till patienten och 

behöver därför stöd av personalen, det handlar om att sjuksköterskan skall lyssna på de 

närstående och att finnas närvarande i den situation de befinner sig i (ibid.). Sjuksköterskan 

befinner sig i en fantastisk position att kunna hjälpa patienten och de närstående i den 

situation som uppstår vid palliativ vård (Stayer, 2012). Där kan sjuksköterskan se utifrån vad 

just dessa individer behöver och kan få rätt vård och stöd utifrån individperspektiv (ibid.). 

Personalen bör ta hänsyn till patienten och dess närstående så att den palliativa vården kan 

riktas efter deras rutiner och behov (Socialstyrelsen, 2012). För att behoven skall bli 

tillgodosdedda kan det därför vara av vikt att sjuksköterskan ser till varje individs behov var 

för sig i mötet.  

Mötet 
Mötet innehåller flera beståndsdelar, som tillsammans vävs samman till själva interaktionen 

personer emellan (Travelbee, 1971). Människan observerar i första början ett möte och det 

ger ett så kallat ”första intryck”, som sedan leder till hur människan beter sig eller reagerar 

mot den andra individen. De slutsatser som dras av ett möte är hur personen verbalt eller 

icke-verbalt kommunicerar. När två personer möts första gången i ett möte förlitar 

individerna sig på de stereotyper som finns sedan innan. Ett exempel är att ta en 

sjuksköterska, som i första mötet med en patient, just ser personen som en patient och inte 
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den individ som finns bakom. Efter ett tag kommer patienten att uppfattas som en individ, 

men detta utformas allt eftersom mötet fortgår (ibid.). 

 

Att vara på ett sjukhus är för vårdpersonalen en vardag, men för familjen som vistas på 

sjukhus med sitt barn är det inte en lätt vardagssituation (Hallström & Lindberg, 2009). De 

viktigaste ingredienserna i mötet med familjen är kommunikation, information och att ge stöd 

(ibid.). Sjuksköterskan bör bemöta familjen på bästa möjliga sätt för att kunna ge ut den 

information som är viktigast i situationen (Sanjari, Shirazi, Heidari, Salemi, Rhamani 

&Skoghi, (2009). Det är viktigt att familjen får ett förtroende för sjuksköterskan så att stöd 

kan tas emot och för att familjens känslor under sjukhusvistelsen inte skall bli alltför 

påfrestande för varken familjen eller sjuksköterskan (ibid.). Familjens oro och stress vid ett 

barns sjukdom kan göra att mötet mellan sjuksköterskan och familjen blir svår att hantera 

känslomässigt för sjuksköterskan (Hallström & Lindberg, 2009). Kommunikationen som sker 

i mötet kan leda till missförstånd och förvirring om sjuksköterskan inte är närvarande vid 

mötet (ibid.). I denna studie kommer begreppet familj omfattas av sammanboende par, gifta 

eller sammanboende personer som registrerat sitt förhållande och som har barn. I studien 

kommer också föräldrar som är skilda men med gemensamt barn räknas in i begreppet familj. 

En familj består därför av två eller flera personer, en familj med barn under 18 år utgör en 

barnfamilj. Enligt barnkonvention definieras alla människor som är mellan 0-18 år som barn 

(FN-förbundet, 2009).  

 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i mötet med familjen där barnet fått en palliativ diagnos 

(Harrington Jacobs, 2005). Många beslut skall tas och det är sjuksköterskan som till viss del 

ansvarar för informationen som ges ut, hon/han finns även där vid de svåraste tillfällena och 

ger stöd till föräldrarna. Trots att sjuksköterskan besitter mycket kunskap inom området att 

kunna kommunicera och stödja så är sjuksköterskan inte mer än en människa som lätt kan 

blanda in egna känslor och lägga egna värderingar (ibid.). 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har Travelbees omvårdnadsteori valts. Denna teori har valts därför 

att Travelbee tar med familjen i kommunikationen. Teorin betonar vikten av sjuksköterskans 

bemötande samtidigt som den framhåller att sjuksköterskans förståelsekunskap bidrar till att 

skapa inblick i föräldrarnas situation och sjuksköterskan kan därmed hjälpa hela familjen att 

behålla lugnet (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee är kommunikation sjuksköterskans 
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viktigaste redskap när det gäller att etablera en bra mellanmänsklig relation till patient och 

anhöriga, i detta fall alla i familjen. Kommunikation är en process där människor förmedlar 

tankar och känslor till samt med varandra. Kommunikation kan se ut på olika sätt, såsom ord, 

mimik, tonfall, rörelser och beröring. Genom kommunikation lär sig sjuksköterskan att känna 

patient och anhöriga som individer med individuella behov och önskningar och kan utifrån 

dessa skaffa sig en uppfattning om vilka vårdåtgärder som kan behövas. Kommunikationen 

mellan sjuksköterska, föräldrar och barn är viktigt och det kan möjliggöra att barnet mår så 

bra som möjligt i livets slutskede (ibid.).  

 

Sjuksköterskan måste kunna ta ställning till sina egna värderingar och funderingar kring 

lidande, sjukdom och död även lidandet hos en patient och dess anhöriga (Rich, 2003). 

Sjuksköterskan besitter en professionell och intellektuell teknik och vet med tanke på detta 

hur tillvägagångssättet skall ske på ett logiskt, reflekterande och resonerade sätt. Han eller 

hon har förmåga att analysera och sammanfatta och är därför bättre i stånd att identifiera och 

tillgodose andra individers och familjers behov. En sådan person har både fakta, förståelse 

och principer att tänka med (ibid.).  

 

Att möta dessa familjer där barnet har en palliativ diagnos kan vara ett känsloladdat möte för 

sjuksköterskan och på grund av dessa känslor som eventuellt uppstår så kan det leda till olika 

svårigheter i mötet (Travelbee, 1971). I denna studie belyses upplevelse som hur en människa 

uppfattat eller värderat något på ett känslomässigt plan. Det kan vara både genom 

erfarenheter i mötet med andra människor och även baserat på det som händer dagligen 

(Travelbee, 1971). En upplevelse kan variera på olika sätt, den kan vara ständig, djup, 

intensiv och känslan av oro, kan både vara mild och kraftfull. En upplevelse kan ha påverkan 

både psykiskt och fysiskt men på både ett positivt och negativt sätt, det är baserat på vilken 

upplevelse personen har utsatts för (ibid.). I mötet med familjer där barnet har en palliativ 

diagnos kan sjuksköterskan eventuellt uppleva dessa psykiska och fysiska känslor genom de 

ställningstaganden som behöver tas (Stayer, 2012). Sjuksköterskan kan genom detta få 

problem att förhålla sig professionellt samtidigt som hon/han bör visa en känslomässig sida 

till familjen (ibid.). Därför kan det vara av vikt att denna studie utförs för att ta reda på 

sjuksköterskans upplevelse av mötet med familjen. 
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Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med familjen där 

barnet fått en palliativ diagnos.  

Metod 
Metoden som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats för att kunna påträffa de 

upplevelser som sjuksköterskan känner. Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2011) går 

metoden ut på att studera och tolka fenomen, erfarenheter och ge en mening med studiens 

syfte (ibid.). En litteraturstudie med kvalitativ ansats innebar att ta reda på mer om 

människans uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, tankar, förväntningar, motiv och attityd 

(Granskär & Höglund-Neilsen, 2008). En litteraturstudie omfattar insamling av data från 

litteratur och sedan granskning (Olsson & Sörensen, 2011). Detta valdes för att dra slutgiltiga 

ansatser kring insamlad data och göra denna upprepningsbar användes innehållsanalys som 

forskningsdesign. 

Datainsamling och urval 
De databaser som användes var CINAHL och PubMed. Dessa databaser valdes därför att de 

riktar sig emot vårdvetenskapliga artiklar för att motsvara syftet i studien som gjordes. 

Sökorden som användes var, Nurse experience, meetings, parents, nurse attitudes, pediatric 

palliative care, family, nurses feelings, palliative care, encounter, child, palliative diagnosis, 

support, information och communication. Sökorden kombinerades enligt Booleska 

sökoperatorer där orden AND kombinerades på olika sätt för att bredda sökningen (Willman 

et al., 2011) (Bilaga 1).  

 

De inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på det engelska 

språket. De vetenskapliga artiklarna som valdes ut höll sig till aktuell forskning. Artiklar som 

användes i studien var ifrån 1999 till 2013. I CINAHL och PubMed avgränsades artiklarna 

med peer reviewed, vilket innebär att en person med expertis inom det området har granskat 

artikeln före publicering (Willman et al., 2011). Valda artiklar skulle motsvara syftet och 

förhålla sig mot ett sjuksköterskeperspektiv där artiklarna riktade sitt syfte mot familjer där 

barnet fått en palliativ diagnos.  
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Vid artikelsökningen lästes samtliga titlar igenom, totalt 80 abstrakt lästes. Efter att 

författarna läst abstrakten plockades totalt 67 artiklar bort då de inte motsvarade syftet. De 13 

artiklar som kvarstår lästes noggrant igenom av båda författarna och därefter gick totalt 10 

artiklar vidare till kvalitetsgranskningen som gjordes enligt Willman et al., (2011) 

kvalitetssäkringsprotokoll för kvalitativa studier (Bilaga 2). De olika frågorna besvarades 

med JA, NEJ eller VET EJ.  Beroende på om svaret som efterfrågades fanns sattes JA, om 

den inte fanns sattes NEJ och om författarna inte kunna urskilja frågan ur texten sattes svaret 

som VET EJ. Svaren poängsattes för att få ut kvaliteten på artiklarna. Svaret JA gav ett 

poäng, NEJ och VET EJ gav noll poäng. Artiklarna kunde totalt erhålla 14 poäng och 

poängsumman räknades om till procent efter uträkningen. Willman et al., (2011) påpekar att 

procentberäkning gör det enklare att jämföra de utvalda artiklarna. Artiklar som erhöll 80-100 

procent höll hög kvalitet, 70-79 procent höll medel kvalitet och under 70 procent hölls låg 

kvalitet. Efter granskningen höll sex artiklar hög kvalitet, två artiklar medel kvalitet och en 

artikel höll låg kvalitet. Den artikel med låg kvalitet valdes ändå med till studien då den 

besvarade syftet. 

Analys  
Analysmetoden som använts är en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats såsom den 

beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Innehållsanalys har valts för att analysera och 

dra slutsatser kring insamlad data och för att se om denna är giltig och möjlig att upprepa 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysmetoden valdes för att granska och tolka de artiklar 

som valdes för studien. Efter att artiklarna gått igenom kvalitetsgranskningen och blivit 

godkända, lästes artiklarna noggrant av båda författarna. Därefter skapades en förståelse av 

vad artiklarna innefattade och på så vis kunde en konkret analys och tolkning om innehållet 

dras.   

 

En analysmetod med kvalitativ ansats syftar till att urskilja texten och på så vis kunna tolka 

den. Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskrivs metoden som ett sätt att få fram motiv 

och grupper ur den kommunikation som äger rum. Enligt Polit och Beck (2008) analyseras 

data för att få en struktur och för att få fram betydelse och mening ur insamlad data. Texten i 

de utvalda artiklarna granskades av författarna noggrant var för sig först och sedan gjordes en 

jämförelse av vad de båda författarna kommit fram till. Detta har gjorts för att kontrollera att 

författarna har haft samma förståelse för texten för att öka resultatets trovärdighet. Enligt 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys bör texten granskas noggrant utan att egna 
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tolkningar görs (ibid.). De meningar som svarade till syftet valdes ut, därefter kondenserades 

meningsenheterna för att ta ut det viktigaste innehållet i texten, samt för att översätta till 

svenska. Efter den kondensering som gjordes jämfördes kondenseringen med originaltexten 

för att kontrollera att samma innebörd kvarstod. Efter kondenseringen kodades texten ner 

ytterligare för att urskilja vad textens exakta innebörd var, den kodade texten gav därefter 

kategorier som användes i resultatet (bilaga 4).  
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Resultat 
Efter den genomförda innehållsanalysen som har gjorts på nio stycken artiklar så kunde 

sammanlagt två huvudkategorier identifieras. De två huvudkategorierna som framkom var: 

Sjuksköterskans emotionella upplevelser av mötet och Sjuksköterskans upplevelse av 

kommunikationssvårigheter. Nedan visas studiens syfte med de två huvudkategorierna: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Syfte och kategorier 
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Sjuksköterskans emotionella upplevelser av mötet 
Vid palliativ vård uppstod många olika upplevelser för sjuksköterskan, där upplevelsen av 

sorg, ångest och oro, smärta och lidande, misslyckande, utmattning, stress, frustration och att 

hela tiden känna sig otillräcklig är del av detta. Sjuksköterskan upplevde också positiva 

känslor i form av meningsfullhet och glädje vid nära relationer till familj och barn.  

 

Mötet med familjen är känslomässigt laddat för sjuksköterskan, och sorg upplevs starkt då 

barnet är under palliativ vård (Keene, Hutton, Hall & Rushton, 2010). Sjuksköterskan kan 

oftast inte erkänna sin personliga sorg, och detta på grund utav att sjuksköterskan försvarar 

sig mot de känslor som uppstår. Sjuksköterskan ställer även krav på sig själv att inte visa sin 

sårbarhet och de känslor som inträder vid mötet. Den sorg som sjuksköterskan känner skapar 

en personlig kamp då dessa känslor inte får påverka mötet med familjen (ibid.). Vid 

försämring av barnets tillstånd och dennes död påverkas inte bara familjen, utan även 

sjuksköterskan känner en sorg och förlust av händelsen (McCloskey & Taggart, 2010). 

Sjuksköterskan känner inte bara en sorg för den händelse som skett utan även för att den 

relation till familjen som sjuksköterskan haft går förlorad (ibid.). Enligt (Lee & Dupree, 

2008) är sorg den vanligaste känslan som en sjuksköterska upplever vid palliativ vård. 

Palliativ vård är svårt känslomässigt för sjuksköterskan, både i mötet med föräldrarna och 

barnet. En känsla av sorg är ett tecken på mänsklighet, och vid ett möte med en sårbar familj, 

kan känslorna av sorg vara viktig för sjuksköterskan då detta kan visa på närvaro. 

Sjuksköterskan kan känna sig mer delaktig om även hennes känslor får komma fram i mötet. 

Det är dock viktigt att inte sjuksköterskans känslor får ta över situationen, så att rollen som 

sjuksköterska blir drabbad (ibid.).   

 

Health care professionals experience grief in caring for children with life-threatening 

conditions. As palliative care continues to evolve, the ability of health care professionals who 

care for these patients and families to manage their individual grief responses in the face of 

multiple losses is crucial. (Keene, Hutton, Hall & Rushton, 2010 – s. 189). 

 

Vid en nära relation kan familjens smärta och lidande överföras till sjuksköterskan (Hylton-

Rushton, 2005). Sjuksköterskan upplever vid nära relationer en skrämmande känsla och kan 

därmed känna ångest över att se den kamp familjen går igenom tillsammans med barnet 

(ibid.). Att möta en familj och dess döende barn är för sjuksköterskan känslomässigt svårt och 
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en utmaning följer med detta arbete (Clarke & Quin, 2007). I vården av familjen bär ofta 

sjuksköterskan med sig både ångest och oro inför vad som kommer att hända längre fram i 

vårdtiden och även ångest för hur familjens reaktion kommer att bli (McCloskey & Taggart, 

2010). Den ångest sjuksköterskan bär på beror på att hon har en känsla av otillräcklighet och 

inte kan vara familjen till lags hela tiden, då hon samtidigt måste förhålla sig professionellt 

(ibid.).  

 

I mötet med familjen uppstår en känsla av misslyckande, och den beror på att sjuksköterskan 

känner att hon inte alltid kunnat lägga den tid som behövts för att tillfredsställa familjen 

(Jones, 1999). I det vårdande yrket jobbar sjuksköterskan ständigt under press och det gör att 

kraven som ställs inte alltid uppnås på det sätt som sjuksköterskan hade önskat. 

Sjuksköterskan känner sig därför misslyckad med sitt arbete och en känsla av att inte finnas 

till hands uppstår. Under tiden då barnet har en palliativ vård kan situationen se olika ut från 

dag till dag. Ena dagen kan vara stressig för sjuksköterskan och det kan göra att hon inte 

räcker till, men den andra dagen kan vara lugn kring barnet och dess familj. Detta gör att 

sjuksköterskan får en känsla av hjälplöshet, oförmögenhet och sjuksköterskan upplevde detta 

som fruktansvärt (ibid.). 

 

Det krav och förväntningar sjuksköterskan har på sig både från patienterna och från dess 

familjer gör att sjuksköterskan känner sig utmattad (Jones, 1999). Detta beror på att 

sjuksköterskan också ställer egna krav på sig själv genom att hon ska vara alla till lags och 

hjälpa till, men sjuksköterskan är inte mer än en människa (ibid.). Den utmattning som 

sjuksköterskan känner kommer i stort sett alltid i slutet av arbetsveckan då påfrestningarna 

känslomässigt vid palliativ vård är många (McCloskey & Taggart, 2010). Att som 

sjuksköterska arbeta med familjer där barnet har en palliativ diagnos är påfrestande för 

sjuksköterskan som i vissa fall kan leda till att den trötthet och utmattning som uppstår gör att 

sjuksköterskan inte längre vill vara kvar i sin roll (ibid.). Kraven och förväntningarna som 

ställs på sjuksköterskans upplevs som jobbiga för sjuksköterskan men kan även upplevas som 

stressande (McCloskey & Taggart, 2010). Stress är något en sjuksköterska stöter på varje dag 

i sin roll, stressen blir dock i vissa situationer svår att hantera och det leder då till att 

sjuksköterskans möte med familjen och barnet blir påverkat då hon inte kan ta sig den tiden 

som eventuellt behövs med familjen. För sjuksköterskan är det stressande att se familjens 

lidande och vara nära i den relationen, känslan av stress gör det svårt för sjuksköterskan att 

vara professionell i mötet (ibid.).  
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Intense relationships between one specific nurse and the family were also perceived as 

stressfull. (McCloskey & Taggart, 2010, s. 237). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av att möta familjen där barnet har en palliativ diagnos är inte 

alltid förenat med negativa känslor, utan också känslan av att göra ett meningsfullt arbete 

(Jones, 1999). I all förtvivlan som uppstår känner sjuksköterskan också hopp inför det stöd 

som sjuksköterskan ger till familjen i dess lidande. Det gör att sjuksköterskan också känner 

sig lycklig inför den uppgift som sjuksköterskan har genom att hjälpa familjen att ta tillvara 

på den stunden som de har med barnet. Sjuksköterskan får känslan av att finnas till och kunna 

hjälpa även på de känslomässiga plan som behövs vid den palliativa vården av barnet (ibid.). 

Sjuksköterskan fann det givande och glädjande att ha långsiktiga relationer med föräldrarna 

och barnet (Klassen, Gulati & Dix, 2012). Dessa relationer upplevdes som positiva av 

familjen och detta gjorde i sin tur att sjuksköterskan kände sig uppskattad och värderas av 

familjen. Sjuksköterskan upplevde glädje genom sitt arbete med att lindra familjens lidande i 

den situation de befann sig i, glädjande var också att se familjen växa i sin roll och att kunna 

hjälpa med de få saker som ändå gjorde vardagen lättare för familjen och barnet (ibid.).  

 

Feelings of grief, saturation in death and suffering, powerlessn  ess, disgust, resentment, guilt 

and communication gaps nonetheless, were all reported. Often, however, what each 

Macmillan nurse perceived as sometimes unrealistic demands, were counterbalanced with 

feelings of communion, altruism and fellowship and a deep sense of satisfaction from their 

chosen area of work. The existential struggle to make sense of their experiences, and to help 

others to find meaning in their sufferings through comradeship, deep caring and concern for 

others, were reported as giving to all Macmillan nurses a sense of being part of a profound 

human service. (Jones, 1999, s. 1303). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av kommunikationssvårigheter 
I kommunikationen mellan sjuksköterskan och familjen uppstår ofta svårigheter. De 

svårigheter som sjuksköterskan upplever innefattar bland annat frustration när tystnad 

uppstår, svårigheter att prata om döden, utmanande att kommunicera med skilda föräldrar och 

även de föräldrar som upplevs vara tillbakadragna.  
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Familjen bearbetar sitt lidande ibland genom ren tystnad och är då svåra för sjuksköterskan 

att nå, detta upplever hon som frustrerande då kommunikationen blir hämmad av den tystnad 

som uppstår (Hylton-Rushton, 2005). Sjuksköterskans frustration beror på att hon inte kan få 

kontakt med föräldrarna och inte själv vet hur hon i sin roll som sjuksköterska skall hantera 

den tystnad som blivit (ibid). Sjuksköterskan har till uppgift att informera och prata med 

familjen och barnet om bland annat barnets tillstånd och olika behandlingar, även kunna 

stödja familjen i den situation de befinner sig i (Feudtner, Santucci, Feinstein, Snyder, 

Rourke & Kang, 2007). För sjuksköterskan upplevs det som svårt att diskutera med 

föräldrarna olika möjligheter till behandling och även om barnets tillstånd och hur de kan gå 

till väga (Tubbs-Cooley, Santucci, Kang, Feinstein, Hexern & Feudtner, 2011). Palliativ vård 

hos ett barn innebär att föräldrarna är medvetna om utgångsläget, att deras barn kommer att 

dö och i vissa fall är det så nära att döden finns inom räckhåll (Feudtner, Santucci, Feinstein, 

Snyder, Rourke & Kang, 2007). Under den tid då barnet har palliativ vård dyker frågor och 

funderingar upp ifrån familjen och barnet angående barnets prognos, behandling och framtid. 

Det är då viktigt för sjuksköterskan att kunna ta emot dessa frågor och funderingar som 

eventuellt kan komma, dock så upplever sjuksköterskan det som svårt att prata om döden och 

barnets dödlighet till familjen (ibid.).  

 

Some types of information are just simply too unpleasant and difficult to talk with families 

about example when a child has a poor prognosis, when a child relapses, or when the focus 

needs to shift to palliative care. (Klassen, Gulati & Dix, 2012, s. 95) 

 

I den redan svåra kommunikationen med familjen, blir det en ännu svårare utmaning för 

sjuksköterskan att kommunicera med föräldrar som inte kommer överens eller vill samarbeta 

med personalen (Klassen, Gulati & Dix, 2012). Dessa familjer kräver extra mycket energi 

ifrån sjuksköterskan och gör därmed att hon upplever situationen som obehaglig och det leder 

oftast till att sjuksköterskan känner sig frustrerad och tidspressad. När en familj inte vill 

samarbeta så kräver det extra mycket tid av sjuksköterskan. Tid som oftast inte finns bidrar 

till att det blir en stressfaktor för sjuksköterskan. De föräldrar som antingen hade olika syner 

på behandling hos barnet, oftast skilda föräldrar, upplevde sjuksköterskan som extra 

krävande. Detta då sjuksköterskan kände att hon fick försöka hålla ihop den splittrade 

familjen för att informationen som gavs ut skulle tas om hand av familjen och inte försvinna 

bort (ibid.).  
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Familjer som befann sig på sjukhuset där deras barn vårdades hade extra svårt att ta in den 

information som sjuksköterskan förmedlade, detta gjorde då att sjuksköterskan upplevde 

mötet som svårt och utmanande (Klassen, Gulati & Dix, 2012). Familjer som befinner sig på 

otrygg plats såsom på sjukhuset hos deras barn, gör att föräldrarna blir tillbakadragna och har 

svårt att kommunicera med sjuksköterskan. Detta upplever sjuksköterskan som ett hinder, då 

viktig information och viktiga beslut som skall tas kan kompliceras på grund av den tystnad 

som familjen har (ibid.).  

 

HCPs found it challenging to work with complex families, with parents who were demanding, 

rude, or angry. With parents who hade differing views about the treatments and palliative 

care: and when there were communication challenges they had to deal with, such as having 

to relay bad news to parents. (Klassen, Gulati & Dix, 2012, s. 93) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den valda metoden för studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Denna metod 

valdes för att syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse. Enligt Willman et 

al., (2011) används i många fall kvalitativa forskningsmetoder för att få fram mänskliga 

upplevelser vilket styrker valet av metoden för studien (ibid.). Paulsson (2008) styrker även 

att den valda metoden i form av kvalitativ litteraturstudie är korrekt då den tog fram 

upplevelse, erfarenheter och känslor hos individen (ibid.). Nackdelen med en litteraturstudie 

kan vara att tolkningar gjorts av tidigare skribenter och detta kunde medföra att de 

upplevelser som funnits i de valda artiklarna enbart kunde vara en bråkdel av de fynd som 

gjorts av tidigare skribenter. Författarna kunde ha valt en empirisk studie, dock anser 

Axelsson (2008) att en empirisk studie ofta begränsar resultatets trovärdighet då inte lika 

många personers upplevelse finns med så som i en litteraturstudie (ibid.). För studien kunde 

en empirisk metod valts för att få en djupare förståelse kring de känslor sjuksköterskan 

upplever. Vid en empirisk studie görs en intervju där följdfrågor kan ställas för att lättare 

förstå innebörden av de känslor som uppkommer. Dock ansåg författarna att denna metod var 

allt för tidskrävande och därför valdes en litteraturstudie med kvalitativ ansats.  
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De artiklar som hittades till resultatet söktes upp i CINAHL och PubMed. De valda 

databaserna ansågs vara relevanta för studiens syfte då de båda databaserna har ett 

vårdvetenskapligt fokus. Willman et al., (2011) styrker detta eftersom hon påtalar att 

CINAHL fokus ligger på omvårdnadsvetenskapliga artiklar (ibid). Författarna valde inte att 

söka i databasen MEDLINE eftersom den har ett mer medicinskt fokus, därför valdes istället 

PubMed som databas. Axelsson (2008) påtalar att PubMed innefattar medicin, odontologi 

och omvårdnad, men då databasen hämtar den mest aktuella forskningen ifrån andra 

databaser och detta ugjorde då att forskningen höll sig till omvårdnad och var det senaste 

(ibid.).   

 

De artiklar som hittades och sedan granskades skulle vara utförda med kvalitativ metod, dock 

under granskningen hittades två stycken artiklar som hade använt sig av både kvalitiativ 

metod och kvantitaiv metod. Dessa två artiklar valdes ändå till studien då de båda ansågs av 

författarna vara viktiga för resultatet. Dock användes bara den kvalitativa datan som 

artiklarna innefattade för att inte frångå den valda metoden i studien. De båda artiklarna 

svarade bra till syftet, därför valdes artiklarna inte bort. 

 

Vid sökningen i databasen CINAHL användes sökordet nurse attitudes, till studiens syfte 

hade sökordet nurse experience varit mer relevant. Sökordet nurse attitudes valdes efter att 

författarna tagit hjälp av en bibliotikarie då antal träffar i sökningen var alldeles för få. 

Databasen ger en bredare sökning vid användadet av nurse attitudes än nurse experience. 

Enligt Willman et al., (2011) använder sig CINAHL av ett uppslagsverk som heter CINAHL 

Headings och för att sökningen skall bli korrekt bör de sökord som uppslagsverket ger ut 

användas för att få en bred sökning (ibid.).  

 

Peer Reviewed avgränsning gjordes för att resultatets trovärdighet skulle ökas. Med denna 

avgränsning så granskas artiklarna av kunniga personer inom det angivna området (Willman 

et al., 2011). Om inte denna avgränsing hade gjorts vid sökningen kunde resultatets 

trovärdighet försämras, därför valdes denna avgränsning. Peer Reviewed avgränsningen görs 

för att enbart artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter skall framgå, dock anser 

Östlund (2006) att vid denna avgräsning framkommer inte om de enskilda artiklarna är 

vetenskapliga eller inte (ibid.). 
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Artiklarna som hämtades var alla skrivna på engelska, då det var språket som behärskades. 

Denna avgränsning kan ha gjort att studiens resultat påverkats då artiklar på andra språk kan 

ha varit relevanta för studien. Willman et al., (2011) styrker att de språk som behärskas av 

samtliga personer i arbetet är det språk som bör användas för att inga tolkningsfel skall ske 

(ibid.). Det kan dock ha uppstått tolkningsfel i artiklarna då engelska inte är författarnas 

modersmål. 

 

Vid starten av studien var det avsiktligt att enbart använda sig av artiklar som inte var äldre 

än tio år. När artikelsökningarna gjorts erhölls information som var äldre än tio år, dock var 

denna information relevant för studiens resultat. Författarna ansåg att om dessa artiklar inte 

tagits med, så hade studiens resultat påverkats. Därför valdes artiklar från år 1999-2013 in i 

studien.  

 

Den kvalitetsgranskning som valts är utifrån Willman et al., (2011) 

kvalitetsgranskningsprotokoll för kvalitativ metod (ibid.). Detta valdes för att studiens metod 

var av kvalitativ ansats och att granskningsprotokollet utgjordes av kvalitativa artiklar. De 

granskningsprotokoll som fanns att hämta, modifierades inte om utan valdes kvar som 

original. Flertalet av studiens artiklar innehöll varken datamättnad, analysmättnad eller 

genereras teori, detta kunde egentligen då plockats bort från protokollet men valdes att 

behållas kvar. Detta på grund av att författarna ville hålla sig kritiska mot artiklarnas innehåll, 

och ville ha sanningsenliga svar vid granskningen. Dock anser Willman et al., (2011) att 

granskningsprotokollet som valts skall modifieras om för att passa den aktuella studien 

(ibid.). Vid granskningen gavs ett eller noll poäng ut beroende på vilket svar som visades, 

artikelns totala poängsumma räknades sedan om till procent. Enligt Willman et al., (2011) bör 

talsumman omvandlas till procent, eftersom detta ger en möjlighet att öka resultatet i 

jämförda studier (ibid.). Efter kvalitetsgranskningen var sex artiklar av hög kvalitet, två 

artiklar av medel kvalitet och en artikel erhöll låg kvalitet. Den artikel med låg kvalitet valdes 

ändå att tas med i studien, då den svarade till syftet och ansågs ha betydelse för resultatets 

trovärdighet. De punkter som artikeln inte erhöll var dock inte av betydelse för studiens 

resultat.  

 

Åtta av nio artiklar innehöll ett etiskt resonemang, vilket anses vara av vikt och positivt för 

studiens trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2008) innebär ett etiskt resonemang att 

deltagarna i studien fått vara självbestämmande och kunnat resonera kring frågor och svar. 
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Det betyder också att deltagarna när som helst under studiens gång har rätt att välja att 

avbryta sitt deltagande utan att bli ifrågasatta. Deltagarna kunde även under studiens gång 

ifrågasätta och också vägra att svara på specifika frågor (ibid.).  

 

Den valda analysmetoden inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) manifesta 

innehållsanalys. Detta innebär att texten granskas men att tolkningar ej får göras utan texten 

bör tas ner ordagrant. De meningsenheter som tas ut för resultatet skall motsvara studiens 

syfte (ibid.). Denna analysmetod valdes för att resultatets trovärdighet skulle ökas eftersom 

inga egna tolkningar får tas med. Enligt Polit och Beck (2008) kan tolkningar ändå göras vid 

översättning på grund av författarnas språkliga kunskap inte räcker till. Detta kan göra att 

viktig information i analysen försvinner. Polit och Beck (2008) säger vidare att resultatet kan 

påverkas på grund av egna tolkningar som ej går att utesluta, också påverkas av den språkliga 

begränsningen (ibid.). Det ansågs att denna metod var bäst lämpad för studien då den enbart 

fick innehålla manifesta drag ifrån tidigare forskning. 

 

Resultatdiskussion 
Studiens resultat visade på vad sjuksköterskan upplevde vid mötet med familjer där barnet 

fått en palliativ diagnos. Det framkom att det fanns många olika känslor och även svårigheter 

vid kommunikationen med familjen.  

 

I studiens resultat fann författarna känslan av sorg som den vanligaste upplevelsen 

sjuksköterskan hade. Sorgen som sjuksköterskan kände uppkom i samband med det lidande 

som familjen gick igenom och även den närhet till förlust som uppkom vid dessa möten där 

barnets diagnos var kritisk. En ständig kamp uppstod för sjuksköterskan då hennes känsla av 

sorg inte skulle synas vid mötet, dock framkom det i resultatet att sjuksköterskan inte bara 

ska dölja det hon känner utan även visa de känslor som uppkommer då det är mänskligt. Det 

här säger också Heller och Salomon (2005) att det är vanligt att sjuksköterskan i dessa 

situationer kan känna igen sig själv om hon är förälder. Det kan vara lätt att sjuksköterskan 

tänker på sina egna barn i dessa möten och hur hon hade upplevt denna situation som förälder 

och inte som sjuksköterska (ibid.). Detta kan då betyda att sjuksköterskans känslor blir mer 

synliga för familjen vid mötet. Det kan leda till att familjen blir mer påmind om hur deras 

situation verkligen är, då någon annan i närheten lider på grund av deras svåra läge. I 

resultatet framkom det även att känslan av sorg uppkom när en nära relation gick förlorad, 
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under den palliativa vårdtiden kom sjuksköterskan familjen nära och den förlusten var 

sorglig. När en nära relation bryts kan det skapas en känsla av tomhet och de svårigheter som 

kan uppkomma är att släppa taget rent känslomässigt. Att inte längre kunna följa familjen och 

se hur dem mår kan upplevas som jobbigt. 

 

I resultatet fann författarna att sjuksköterskan upplevde olika kommunikationssvårigheter 

med familjerna. Detta var en av de största delarna som resultatet svarade för. Vid en relation 

till familjer som befann sig på en otrygg plats såsom sjukhus, blev det svårt för 

sjuksköterskan att nå familjen i mötet, eftersom föräldrarna och barnet blev mer tystlåtna och 

privata. Den känsla som sjuksköterskan stötte på i dessa nära relationer var utmaning. 

Hallström och Lindberg (2009) tar upp att för sjuksköterskan är sjukhusmiljön som en vardag 

men för barnet och familjen kan situationen på sjukhuset bli en krock med det vardagliga 

livet och därmed skapa bekymmer i kommunikationen med personalen. Familjen i denna 

miljö blir lätt tillbakadragna och detta medför att sjuksköterskan känner sig missförstådd och 

förvirrad (ibid.). Med tanke på att familjen i denna otrygga miljö inte kan uttrycka de känslor 

som finns blir sjuksköterskan förvirrad i sin roll. Denna förvirring kan uppstå eftersom 

sjuksköterskan inte vet vilken information och stöd som bör ges ut till familjen eftersom 

sjuksköterskan inte alltid i denna situation kan tyda de känslor som familjen har. Det är då 

lätt att sjuksköterskan kommer in och förmedlar information och stöd som i detta läge inte 

blir hanterbart för familjen, detta kan då göra att sjuksköterskan blir missförstådd.  

 

En känsla av otillräcklighet och misslyckande var en av de känslor som upptäcktes i resultatet 

vid mötet av familjen. Föräldrar och barn i denna situation kräver mycket stöd och närvaro 

ifrån sjuksköterskan. Den tid som hon vill lägga på familjen och barnet finns inte alltid och 

detta gör att sjuksköterskan känner sig otillräcklig, detta skapade även stress för 

sjuksköterskorna. Enligt Bakken (2000) är sjuksköterskan inte alltid tillräcklig för 

föräldrarna, dock har familjen rätt att kräva att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och finnas 

för dem även då tiden inte alltid räcker till (ibid.). Eftersom familjen har dessa rättigheter 

sätts sjuksköterskan i en svår situation där hon måste anpassa sig för att tillfredsställa 

familjen. Detta kan leda till att sjuksköterskan känner en ännu större känsla av otillräcklighet 

och misslyckande. Det leder ofta till att sjuksköterskan känner sig stressad då tiden inte alltid 

räcker till och därmed blir inte familjens behov tillfredsställda.  
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Resultatet visade på att sjuksköterskan upplevde det svårt att prata om döden med familjen. 

Vidare visade också resultatet att sjuksköterskan har svårt att prata om dessa känslor om 

sjuksköterskan själv inte accepterat döden. Detta gjorde att sjuksköterskan i 

kommunikationen med familjen kände svårigheter att prata om situationen dem befann sig i. 

Vidare säger även Rich (2003) att det är viktigt för sjuksköterskan att ta reda på sina egna 

värderingar och funderingar kring döden, för att kunna tillgodose och stödja familjen på rätt 

sätt. Om sjuksköterskan accepterat döden själv kan kommunikationen med familjen 

underlättas genom att sjuksköterskan kan hålla ihop samtalet på ett bättre sätt. Det vill säga 

att sjuksköterskan för egen del orkar ta upp ämnet kring döden trots att familjen upplever det 

svårt (ibid.). Det kan vara av vikt att sjuksköterskan känner sig trygg med dödens innebörd 

och att hon eller han är medveten om sina egna känslor omkring döden. Detta för att få en 

bättre förståelse för familjen i dess lidande.  

 

I resultatet fann författarna en känsla av utmaning för sjuksköterskan när det kom till 

föräldrar som inte kom överens eller var separerade. Denna känsla av utmaning berodde på 

att sjuksköterskan i första hand fick försöka hålla ihop familjen för att kunna ge ut den 

information och stöd som behövdes. Det visades även i resultatet att föräldrar som inte kom 

överens och visade aggressivitet, gjorde för sjuksköterskan att hon eller han kände sig 

frustrerad eller kände obehag för situationen. Detta kunde då påverka relationen mellan 

familjen och sjuksköterskan eftersom föräldrarna själva inte kom överens och inte lyssnade 

på det sjuksköterskan försökte förmedla. Travelbee (1971) menar på att en god relation 

mellan sjuksköterska, familj och patient är viktig eftersom det kan göra att familjen och 

patient får en så god och trygg miljö under vårdtiden. Dock är det viktigt att sjuksköterskan 

inte skapar en för djup relation till familjen och patienten. Detta beror på att sjuksköterskan 

skall kunna förhålla sig professionellt och inte lägga i sina egna värderingar i 

kommunikationen med familjen (ibid.). När sjuksköterskan möter dessa komplexa föräldrar 

kan det bidra till att en relation uteblir med tanke på föräldrarnas beteende. En allt för nära 

relation kan försvåra kommunikationen i mötet men det är ändå viktigt att en relation skapas. 

Om ett sådant band mellan sjuksköterska och familj inte skapas kan det då göra att 

sjuksköterskan inte når ut till familjen och viktig information kan gå förlorad om inte 

föräldrarna lyssnar.    
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Slutsats 
Studiens resultat visade på att sjuksköterskan upplevde många olika känslor vid mötet med 

familjen där barnet fått en palliativ diagnos. Genom att ha utfört denna studie har det 

framkommit vad dessa typer av känslor innebär, och på så vis skapades en förståelse för hur 

sjuksköterskan upplever detta möte och de svårigheter som följer med kommunikationen. Att 

vara medveten om dessa känslor kan vidare vara bra för att sjuksköterskan skall kunna lära 

sig hantera de känslor som uppstår för att kunna förmedla en professionell yrkesroll och att 

mötet ska bli så bra som möjligt. Det kan därför vara av vikt för sjuksköterskan att ta reda på 

hur hanteringen av dessa känslor som påvisats i studien bör hanteras.  

Självständighet  
Författarna Marie Hedenbro och Linn Svensson har under arbetet samarbetat väl och till stor 

del har arbetet utformats tillsammans. Tillsammans har författarna tagit fram inledning, 

bakgrund, metod, granskning, analys samt referenslista. Artikelsökningar gjordes enskilt, 

därefter läste båda författarna samtliga valda artiklar var för sig, för att sedan kvalitetsgranska 

och analysera dessa artiklar tillsammans. 
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Bilaga 1 Databassökningar   
Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

1. Nurses experience  

  

13 173       

2. Meeting 

  

66 541       

3. Parents 

  

143 830       

(((parents)) AND 
(meeting)) AND 
(nurses experience) 

  

25 2013-01-28 25 1 

4. Nurses attitudes 

  

29 054       

5. Pediatric palliative 
care 

  

1 424       

6. Family 

  

814 272       

(((nurses attitudes)) 
AND (pediatric 
palliative care)) AND 
(family) 

  

13 2013-02-08 12 5 

(((family)) AND 
(pediatric palliative 
care)) AND (nurse 
experience) 

  

9 2013-02-08 8 3 

7. Nurses feelings 

  

5 533       

((pediatric palliative 
care)) AND (nurses 
feelings) 

14 2013-02-11 14 1 
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Sökningar i CINAHL 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

1. Palliative care 

  

16 025       

2. Palliative care 
(limiters – Age groups: 
all infant, all child) 

  

1 254       

3. Nurse attitudes 

  

16 404       

2 AND 3 

  

21 2013-02-08 18 1 

4. Parents  

  

38 593       

2 AND 3 AND 4 3 2013-02-08 3 2 

5. Encounter 

  

4 518       

2 AND 3 AND 4 AND 5 

  

0 2013-02-08 0 0 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Kvalitetsbedömningsmall för studier med kvalitativ metod av Willman, Stoltz, och 

Bahtsevani, (2011).  

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………………… 

 

Finns det ett tydligt syfte?                       Ja □ Nej □ Vet ej □            

 

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………….        

   Ålder…………………………………….

   Man/kvinna……………………………... 

 

Är kontexten presenterad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □  

Urval 

Relevant?   Ja □ Nej □ Vet ej □  

Strategiskt?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder datamättnad?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder analysmättnad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja □ Nej □ Vet ej □ 

en teoretisk referensram? 

Genereras teori?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 
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Huvudfynd………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………. 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

80-100 % Hög □  70-79 % Medel □ 60-69 % Låg □ 

Kommentar…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

Granskare (sign)…………………….. 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Hylton Rushton, C. 2005. 
United States of America.  

A Framework for 
Integrated Pediatric 
Palliative Care: 
Being with Dying 

Kvalitativ metod. 
Fallstudier.  

Två fallstudier. Hög 

Feudtner, C., Santucci, G., 
Feinstein, J-A., Snyder, C-R., 
Rourke, M-T., Kang, T-I. 
2013. 
Philadelphia.  
 

Hopeful thinking and 
Level of Comfort 
Regarding Providing 
Pediatric Palliative 
Care: A Survey of 
Hospital Nurses   

Kvalitativ metod. 
Enkätstudie med 
tvärsnittsundersök
ning. 6-15 frågor.  
10 sjuksköterskor 
medverkade.  
 

10 stycken sjuksköterskor med 
varierande bakgrund 

Hög 

Sharon McCloskey, Laurence 
Taggart   
2010.  
Irland.  
 

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

Kvalitativ metod. 
Diskussioner I 
fokusgrupper 

Fyra fokusgrupper med totalt 
18 sjuksköterskor.  
 

Hög 

K. Jane Lee, M.D., M.A. and 
Claretta Y. Dupree, R.N., 
Ph.D., Fellow C.B.H.D. 
2008  
Milwaukee 
 

Staff Experiences 
with End-of-Life 
Care in the Pediatric 
Intensive Care Unit 
 

Kvalitativ metod, 
intervjustudie med 
sjuksköterskor.  
 

Intervjuerna varade mellan 20-
40 minuter. 13 sjuksköterskor 
deltog i studien.  
 

Medel 

Jean Clarke and Suzanne 
Quin 

Professional Carers' 
Experiences of 

Metoden 
innehåller både 

Sjuksköterskor, läkare och 
annan vårdpersonal deltog i 

Hög 
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2007   
Irland 
 

Providing a Pediatric 
Palliative Care 
Service in Ireland 
 

kvantitativa och 
kvalitativa 
metoder. 
Kvalitativ data 
hämtades med 
enkätundersöknin
g med totalt 88 
svar. 

intervjuer som varade mellan 
60-90 minuter. 

Anne Klassen, Sonia Gulati 
and David Dix 
2012  
Canada 
 

Health Care 
Providers' 
Perspectives About 
Working With 
Parents of Children 
With Cancer : A 
Qualitative Study 
 

Kvalitativ metod. Sammanlagt 33 sjuksköterskor 
intervjuades. 

Medel 

A. Keene, E., Hutton, N., 
Hall, B., & Rushton, 2010. 
United States of America.  

Bereavement 
Debriefing Sessions: 
An Intervention to 
Support Health Care 
Professionals in 
Managing Their 
Grief After the Death 
of a Patient 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod. 
Kvalitativ data 
hämtades genom 
enkätundersöknin
g där svaren 
bedömdes utifrån 
en 5-gradig skala. 
Detta utifrån sorg-
debriefing med 
hälso- och 
sjukvårdspersonal.   

374 sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Hög 

L. Tubbs-Cooley, H., 
Santucci, G., I. Kang, T., A. 
Feinstein, J., R. Hexem, K., 
& Feudtner, C, 2011.  

Pediatric Nurses’ 
Individual and Group 
Assessments of 
Palliative, End-of-

Kvalitativ metod. 
Tvärsnittsstudie.  

10 sjuksköterskor deltog i 
studien där alla fick svara på ett 
antal frågor angående palliativ 
vård. Detta var uttaget från 

Hög 
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United States of America.  Life, and 
Bereavement Care. 

totalt 272 sjuksköterskor vid 7 
enheter.  

Jones, A. 1999.  
Great Britian. 

’A heavy and blessed 
experience’: a 
psychoanalytic study 
of community 
Macmillan nurses 
and their roles in 
serious illnes and 
palliative care. 

Kvalitativ metod. 
Insamlad data 
genom enskilda 
rapporter. 

Inspelade intervjuer med de 
sjuksköterskor som valdes till 
studien, inkluderade totalt fem 
sjuksköterskor.  

Låg  
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Bilaga 4 Analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Being present is a daunting challenge. 
 

Att vara närvarande är en 
skrämmande utmaning.  

Skrämmande 
utmaning 

 Sjuksköterskans 
emotionella upplevelser 
av mötet 
 

Health care professionals experience 
grief in caring for children with life-
threatening conditions. As palliative 
care continues to evolve, the ability of 
health care professionals who care for 
these patients and families to manage 
their individual grief responses in the 
face of multiple losses is crucial.  
 

Hälso- och sjukvårdspersonal 
upplever sorg i vården med 
barn med livshotande 
sjukdomar. Att kontrollera och 
hantera sina egna känslor är 
avgörande för en bra palliativ 
vård. 

Kontrollera och 
hantera sina egna 
känslor 

 Sjuksköterskans 
emotionella upplevelser 
av mötet 

At times, a nurse may be frustrated by a 
patient’s or family’s silence and attempt 
to “draw them out”, to speak about their 
concerns. 

Ibland kan sjuksköterskan 
känna frustration över 
patienten och familjens 
tystnad.  

Frustration över 
tystnad.  

 Sjuksköterskans 
upplevelser av 
kommunikationssvårighe
ter  

”I find it very difficult to talk about 
death and dying with children and their 
families”. 
 

Sjuksköterskan tyckte det var 
väldigt svårt att tala om döden 
och dödlighet med barnen och 
deras familj 

Svårt att tala om 
döden med 
barnen och 
familjen 

 Sjuksköterskans 
upplevelser av 
kommunikationssvårighe
ter 

Intense relationships between one 
specific nurse and the family were also 
perceived as stressful. 

En väldigt nära relation med en 
sjuksköterska och en familj kan 
uppfattas som stressande 

Nära relationer 
kan vara 
stressande 

 Sjuksköterskans 
emotionella upplevelser 
av mötet 
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