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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Varje dag vårdar sjuksköterskor barn vars liv är i det palliativa slutskedet. Detta 
är en svårhanterlig arbetsuppgift och sjuksköterskorna påverkas emotionellt av att arbeta med 
dessa barn. Relationen mellan sjuksköterskorna och barnet kan bli så nära att 
sjuksköterskorna kan påverkas i sina yrkesroller. Det är viktigt att förstå hur sjuksköterskorna 
reagerar, hanterar och går vidare i sin yrkesroll då de ständigt möter svåra dilemman med att 
vårda barn vars liv är i slutskedet. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i det 
palliativa slutskedet vid en vårdavdelning. 
Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på sex 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna kvalitégranskades före inklusion och analyserades med en 
innehållsanalys. 
Resultat: Av resultatet framkom det tre kategorier; Upplevelser av sjuksköterskans 
personliga engagemang, Sjuksköterskans lidande och strävan efter att finna mening samt 
Sjuksköterskans upplevelse av svårigheter i de mellanmänskliga relationerna. Den 
underkategori som identifierades var: Sjuksköterskans frustration över att inte få stanna upp. 
Slutsats: Det var betydelsefullt för sjuksköterskorna att få uttrycka och bearbeta de känslor 
som uppstod mellan dem och barnet vars liv var i slutskedet. Den nära relationen till barnet 
försvårade sjuksköterskornas förmåga att kommunicera med barnet och dess familj.  
 
 
Nyckelord: Barn, palliativ vård, sjuksköterska, upplevelser.  
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Inledning 
Sjuksköterskor inom pediatrisk palliativ vård förväntas hantera svåra sociala och andliga 

dilemman på egen hand. Samtidigt har de ett stort ansvar och måste klara av att ge barn i 

livets slutskede en kompetent, konsekvent och säker vård. Många sjuksköterskor upplever att 

de har grundläggande kunskaper om pediatrisk palliativ vård men kan behöva öka sin 

förmåga att förstå, se, identifiera och hantera behoven hos barnet (Stayer & Jefferson, 2012). 

Sjuksköterskornas upplevelser är individuella vilket kan göra det svårt för andra individer att 

sätta sig in deras situation angående vårdandet av barn med väntad kort livslängd och det kan 

försvåra möjligheten för sjuksköterskorna att få stöd och förståelse för sitt arbete (Eriksson, 

1987).  Idag somnar många palliativt sjuka barn in i sina egna hem vilket kan ha gjort att 

forskningen centrerats på den palliativa vården i hemmet, samtidigt som det också sker i 

sjukhusmiljö (Silfverberg, 2003; Widell, 2003). De olika miljöerna för den palliativa vården 

medför olika svårigheter och fördelar.  Clarke och Quinn (2007) samt Montel, Laurence, 

Copel, Pacquement och Flahault (2009) påpekar att sjuksköterskornas konstanta närvaro på 

en vårdavdelning kan bidra till att barnen känner sig trygga. Samtidigt visar åtskilliga studier 

att vårda barn i det palliativa slutskedet på en vårdavdelning kan vara mycket emotionellt 

påfrestande (Kain, 2007; Maunder, 2006; McCloskey & Taggart, 2010; Morgan, 2009; 

Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman & Gagnon, 2011). Strang och Beck- 

Friis (2012) påpekar att om sjuksköterskorna är rädda, nedstämda eller överbelastade kan 

detta leda till att kvalitén på vården försämras för barnen (ibid.). Då mötet mellan 

sjuksköterskorna och barnet kan påverka professionsutövningen kan det vara av vikt att 

sammanställa forskning som beskriver hur sjuksköterskorna upplever det att vårda barn med 

väntad kort livslängd på en vårdavdelning. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 
Enligt Foster (2007) kommer ordet palliativ från det engelska ordet palliate som innebär att 

lindra och göra sjukdomen mindre smärtsam när det inte finns bot. Foster menar att palliativ 

vård kom att utvecklas från hospicefilosofin där det fanns brister i omvårdnaden av svårt 
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sjuka och döende patienter. I föreliggande studie har författarna valt att fokusera på slutskedet 

i den palliativa fasen där barnet inte längre svarar på botande behandling och den förväntade 

livslängden är kort (Sandman & Woods, 2003; Twycross, 1998). Foster beskriver att målet 

med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalité och värdighet för barnet den sista 

tiden i livet (ibid.). Palliativ vård påbörjas först när barnet fått sin palliativa diagnos och 

enligt World Health Organization [WHO] (2012) fortgår vården till barnets bortgång 

samtidigt som barnet får behandling riktad mot sina symtom. I den palliativa vården av barn 

eftersträvas ökad livskvalité för både barnet och dess familj samtidigt som sjuksköterskorna 

aktivt arbetar med barnets kropp, själ och ande (ibid.). För att kunna ge barnet livskvalité 

behöver sjuksköterskorna utvärdera och lindra barnets fysiska, psykiska och sociala behov 

(Foster, 2007; WHO, 2012). Flera författare påpekar vikten av att bekräfta livet och se 

döendet som en normal process. I slutet av den palliativa fasen när inget mer kan göras för 

barnet avser vården varken att påskynda eller skjuta upp döden. Sjuksköterskorna kan då 

fokusera på smärt- och symtomlindring samt stöd för barnet och dess familj (Twycross, 1998; 

WHO, 2012; Widell, 2003). Foster (2007) menar att sjuksköterskorna måste ha en öppen 

dialog med barnet och dess familj om barnets vård, planering och prognos för att kunna ge 

barnet livskvalité innan dess bortgång. Morgan (2009) poängterar att pediatrisk palliativ vård 

kräver de egenskaper och färdigheter hos sjuksköterskorna som uppkommer från medkänsla, 

professionellt engagemang, omhändertagande och en förmåga att kommunicera med barnet.  

 

Vårda döende barn 
I föreliggande studie har författarna valt att fokusera på vårdandet utifrån en helhetssyn på 

barnet som fokuserar på dess hälsa, lidande och funderingar kring livets slutskede (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006). Vården innebär att främja barnets livskvalité och se till att barnets liv blir 

så långt som möjligt utan lidande och smärta (Brülde, 2003). Enligt Kirkevold (2000) innebär 

vårdandet även delaktighet samt närhet till barnet som sjuksköterskorna vårdar. Stryhn (2007) 

framhäver även närhetens betydelse och att den leder till sjuksköterskornas goda handlingar.  

 

Barn som vårdas på sjukhus befinner sig i en främmande miljö, emellanåt även utan sin 

familj närvarande vilket kan göra dem extra sårbara. Då är det av vikt att som sjuksköterska 

skapa trygghet och säkerhet för barnet (Foster, Lafond, Reggio & Hinds, 2010) samtidigt som 

att de inte ska behöva vara ensamma (Hallström, 2009). Barnet kan även behöva en lugn, 

rofylld miljö vilket skapar välbefinnande för barnet (Hallström, 2009). I den palliativa vården 
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av barn är detta behov mer uttalat, vilket gör att det är ytterst viktigt att sjuksköterskorna 

bygger upp ett förtroende och en god relation i vårdandet (Dighe, Jadhav, Muckaden & 

Sovani, 2008). Patientens hälsa är sjuksköterskornas främsta mål enligt International Council 

of Nurses [ICN] etiska kod och varje patient har rätt till individuell och lämplig vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).  

 

Sjuksköterskans roll 

Barnets första möte med sjuksköterskorna kan ge intryck som ligger till grund för hur 

sjuksköterskorna kommer att uppfattas, vilket kan påverka deras relation under vårdtiden. På 

så vis har sjuksköterskorna en viktig roll i barnets syn på vården, hur vården kan komma att 

utvecklas och kommande omvårdnad (Foster et al., 2010). Sjuksköterskorna engageras, 

berörs av upplevelsen och det är i detta stadie sjuksköterskorna möter sitt inre (Eriksson, 

1987). Enligt Pergert och Lützén (2012) är det av vikt att sjuksköterskorna håller sig till 

sanningen i vårdandet av barnet då undanhållande av sanningen kan äventyra barnets 

förtroende till sjuksköterskorna utifrån ett personal- patient perspektiv. Missbrukat förtroende 

kan inkräkta på barnets integritet, uttryckssätt och önskningar om vårdtiden. Vidare menar 

Pergert och Lützén (2012) att sanningssägande och ärlighet är universella principer som 

understryker respekt för barnets självbestämmanderätt. Barnet tror oftast på det vuxna säger 

vilket kan medföra att undanhållande av sanningen kan bidra till att barnet känner sig vilselett 

och bedraget trots att ingen direkt lögn har använts. Sanningssägande är enligt Pergert och 

Lützén en förutsättning för sjuksköterskorna för att kunna bygga upp en förtroendefull 

relation där det palliativt sjuka barnet kan förlita sig på sin vårdgivare och anförtro sig till 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna måste balansera sanningssägandet till barnets ålder, 

mognad, oberoende och förståelse (Pergert & Lützén, 2012).  

 

Catlett och Lovan (2011) poängterar att egenskaper som kan känneteckna en god 

sjuksköterska kan vara ansvarsfullhet, ärlighet, osjälvisk, empati, pålitlighet, omtänksamhet 

och mod. Andra kvalitéer kan vara att ha en positiv attityd, god arbetsmoral och sunt förnuft. 

Vidare betonar Reid, Bredemeyer, Van den Berg, Cresp, Martin och Miara (2011) att 

sjuksköterskorna som erhåller goda egenskaper medför stora möjligheter till att ge en god 

vård av kvalité för det palliativt sjuka barnet. Morgan (2009) påtalar att den pediatriska 

palliativa vården kan vara stressande och att det krävs färdigheter, erfarenheter och 

självförtroende hos sjuksköterskorna för att kunna ge barnet en betydelsefull vård och 
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omsorg. Även Catlett och Lovan (2011) anser att det är av vikt att sjuksköterskorna gör det 

”rätta” i förhållande till sin kompetens genom att ha kritiskt tänkande, individualisera vården, 

lösa problem samt ge omvårdnad på ett professionellt sätt (ibid.).  

Teoretisk referensram  
Travelbees teori har valts som teoretisk referensram eftersom den framhåller omvårdnaden 

som en mellanmänsklig relation. Omvårdnaden grundar sig i att sjuksköterskorna försöker 

förebygga, hantera och finna mening i barnets sjukdom och lidande. De mest förekommande 

begreppen i Travelbees teori är mänskliga relationer, kommunikation, människan som 

individ, lidande och mening (Travelbee, 1971). I föreliggande studie har författarna valt att 

fokusera på alla begreppen då det kan spegla relationen mellan sjuksköterskan och barnet i 

vårdandet. 

 

Kirkevold (2000) påpekar att en av de viktigaste delarna i omvårdnaden är när 

sjuksköterskorna etablerar en mellanmänsklig relation. Relationen mellan sjuksköterskorna 

och barnet, understryker Travelbee (1971) består av erfarenheter och grundar sig på att 

barnets omvårdnadsbehov blir tillfredsställda. Det är även sjuksköterskornas ansvar att 

upprätthålla och bevara den mellanmänskliga relation som uppnåtts.  

 

Travelbee (1971) framhäver att en mellanmänsklig relation är en god, hjälpfull relation där 

det sjuka barnets behov blir uppfyllda. Mänskliga relationer bygger på att båda parterna, 

sjuksköterskan och barnet, har en ömsesidig påverkan på varandra samt att de kommunicerar 

med varandra antingen verbalt eller icke verbalt. Samspelet uppstår när sjuksköterskorna 

kommunicerar med barnet, ger mediciner eller utför omvårdnads handlingar (ibid.).  

 

Travelbee (1971) påtalar kommunikationens betydelse med barnet och dess familj vid 

vårdandet av barn vars liv är i slutskedet. Syftet med kommunikationen är att 

sjuksköterskorna ska lära känna sin patient samt dess familj och se till de individuella behov 

som barnet har. Brister sjuksköterskorna i sin förmåga att se barnet som en enskild individ 

kan det ge konsekvenser för deras relation och orsaka kommunikationsproblem. 

Sjuksköterskorna måste förstå innebörden av det sjuka barnets kommunikation och kunna 

använda den informationen till att planera de omvårdnadsåtgärder som passar specifikt för 

barnet i det palliativa slutskedet (ibid.).   
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Varje barn är unikt och Travelbee har som utgångspunkt att varje människa är en oersättlig 

individ som existerar en gång i denna värld. De flesta människorna har någon form av 

erfarenhet när det gäller sjukdom, lidande eller förlust. Trots detta är varje individs 

upplevelse av dessa erfarenheter personliga och kan aldrig delas med någon annan 

(Travelbee, 1971).  

 

Enligt Travelbee (1971) definieras ordet lidande som att utsättas för fysisk eller psykisk 

smärta samt att uthärda med nöd. Lidande, precis som sjukdom, är en vanlig livserfarenhet 

och enligt Kirkevold (2000) anses lidande vara en ofrånkomlig del av livet. Travelbee menar 

att lidandet har stor betydelse i vårdsammanhang där erfarenheterna är allmänna men 

upplevelsen är individuell. Lidandet är den typ av erfarenhet som ger människan insikt i 

meningen med fysisk, emotionell och andlig smärta. Lidandet anses även vara förenat med 

det som är betydelsefullt för individen. Travelbee (1971) menar att lidandet nästintill alltid 

orsakas av att individen bryr sig om något. Vidare poängterar Travelbee att det är av vikt att 

sjuksköterskorna förhåller sig till barnets upplevelser och känslor av sjukdomen samt 

lidandet, inte sina egna.  

 

Vid vårdandet av palliativt sjuka barn behöver sjuksköterskorna specifika kunskaper samt 

förmågan att använda dem. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskorna kan finna mening i 

sjukdom, minska barnets lidande och upprätthålla barnets välbefinnande genom att erhålla 

goda kunskaper i omvårdnad. Det är oftast barnet själv eller dess familj som vill finna 

meningen med barnets tillstånd. Däremot kan det förekomma svårigheter för barnet att finna 

meningen med sin sjukdom eller tillstånd utifrån deras livserfarenheter då de är barn. 

Upplevelser  
Samtidigt som det betonas att sjuksköterskorna ska förhålla sig till barnets och de anhörigas 

upplevelser, känslor och lidande, påverkas de också själva emotionellt. Eriksson (1987) 

beskriver den ontologiska upplevelsen, en upplevelse som är så djup att den berör personen. 

Hela sjuksköterskan engageras, berörs av upplevelsen och det är i detta stadie personen möter 

sitt inre. Det innebär att sjuksköterskornas hopp, längtan och önskan förändras, blir djupare 

och kan ta nya riktningar. En ontologisk upplevelse möjliggörs genom ett verkligt möte och 

är ett sårbart tillfälle för sjuksköterskorna då de breddat sina vyer och gått utanför sig själva 

(ibid.). Tidigare studier har beskrivit att sjuksköterskorna upplever det svårt att se och 

identifiera och hantera behoven hos barnen. Vidare påtalas att vårda döende barn är en 
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påfrestande del av yrket, vilket möjligen kan relateras till den emotionella påfrestning 

sjuksköterskorna genomgår.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i det 

palliativa slutskedet vid en vårdavdelning. 

Metod 
Litteraturstudien är baserad på sex artiklar med kvalitativ ansats vilket enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är att föredra då forskaren söker personers upplevelser, känslor eller 

erfarenheter.  

Datainsamling 
Litteratursökningen har genomförts med hjälp av databaserna CINAHL, Medline 

PsycARTICLES och Academic Search Elite. Alla sökningar i CINAHL, PsycARTICLES och 

Academic Search Elite innehåller söktillägget peer-reviewed, vilket enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) innebär att artiklarna är granskade av expertis inom området. 

CINAHL valdes då den innehåller artiklar från alla engelskspråkiga omvårdnads tidsskrifter 

och Academic Search Elite valdes då den enligt Blekinge Tekniska Högskola (2008) är en 

databas som fokuserar på områden som omvårdnad och medicin. Medline är i sin tur den 

främsta medicindatabasen men innehåller även referenser till omvårdnadsområdet (Willman 

et al., 2006). Även manuella sökningar utfördes utifrån referenslistor på resultatartiklar, andra 

litteraturstudier och artiklar som författarna hade kvar sedan datainsamlingen till föreliggande 

studies projektplan och som inte var av tillräckligt hög kvalité för att användas i resultatet. 

Genom detta tillvägagångssätt hittades en artikel som motsvarade studiens syfte och som 

kvalitégranskades. Willman et al. (2006) poängterar att manuella sökningar kan göras på 

bland annat referenslistor och görs främst i de artiklar som varit aktuella för studiens resultat. 

Detta tillvägagångssätt kan leda till att nya värdefulla artiklar hittas (ibid.). 

 

Författarna valde ut ord som speglade syftet för att sedan översatta dessa till de sökord som är 

indexerade i de olika databaserna vilket Willman et al. (2006) anser bör göras för att 

kontrollera sökordets definition i databasen. Willman et al. anmärker att sökordens 
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definitioner kan ha olika betydelser beroende på vilken databas som används, detta kan även 

ha en direkt inverkan på ordets innebörd.  

 

Sökorden definierades med hjälp av Medlines MeSh-termer, CINAHLs Cinahl Headings och 

PsycARTICLES Thesaurus. Sökord: Nurses/nursing role, nursing, nurse attitude, attitude of 

health personnel, emotions, ethics nursing, attitudes, nurse-patient relations, pediatric 

nursing, nursing care, palliative care, terminal care, terminally ill patients, terminally ill, 

critically ill patients, critical illness, hospice och hospice care. 

 

Sökorden i Academic Search Elite definierades med hjälp av Subject terms. Sökord: Nursing, 

nurse & patient, attitude (psychology), emotions (psychology), nursing ethics, palliative 

treatment, terminally ill – attitudes, terminally ill children, critically ill children, hospice 

care, hospices (terminal care) och children. 

 

För att få så många relevanta träffar som möjligt valdes sökorden att kombineras med de 

booleska sökoperatorerna OR och AND. Willman et al. (2006) menar att ordet OR breddar 

sökningen medan AND sedan avgränsar området. Därför kombinerades olika sökord som 

rörde sjuksköterskan med OR för att sedan kombinera de sökord som rörde palliativ vård med 

OR. Därefter kunde sökningarna begränsas genom tillägget med sökoperatören AND. 

Sökningarna genomfördes på liknande sätt i alla databaserna, (Bilaga 1). 

 

Inklusionskriterierna innefattade artiklar som är skrivna på engelska, publicerade mellan år 

2000- 2012. Inga geografiska restriktioner gjordes, utan artiklar från hela världen 

inkluderades. Ett annat kriterium var att artiklarna skulle inkludera barn i åldrarna 0-18 år. 

Studier som beskrev upplevelser av barnsjuksköterskor, intensivsjuksköterskor, 

onkologisjuksköterskor, allmänna sjuksköterskor samt akutsjuksköterskor av båda könen 

inkluderades. 

 

Exklusionskriterierna uteslöt de artiklar som beskrev sjuksköterskors upplevelser inom 

psykiatrin, hemsjukvården och primärvården då författarna riktade in sig på sjukhusmiljön. 

Artiklar där palliativt sjuka barn levde med en kronisk sjukdom exkluderades. Däremot 

kunde artiklarna användas om det var slutskedet av barnets sjukdom som beskrevs i 

artiklarna.  
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Urval  
I samtliga sökningar lästes alla titlar och totalt 136 abstrakt. Alla abstrakt lästes med 

noggrannhet för att kunna utesluta de artiklar som inte svarade mot studiens syfte samt in- 

och exklusionskriterier. Av lästa abstrakt uteslöts 97 artiklar då de inte ansågs relevanta till 

studiens syfte. De resterande 39 artiklarna lästes grundligt av författarna var för sig för att 

bilda sig en egen helhetsuppfattning. Det exkluderades 33 artiklar efter genomläsning, då de 

inte svarade mot studiens syfte. Återstående sex artiklar samt den artikel som framkom i den 

manuella sökningen, kvalitégranskades enligt Willman et al. (2011) 

kvalitégranskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod (Bilaga 2). Författarna gjorde 

kvalitégranskningen av artiklarna var för sig för att även här skapa sig en egen åsikt innan 

den slutgiltiga granskningen gjordes tillsammans. Efter kvalitégranskningen återstod sex 

artiklar av hög och medel kvalité som används och ligger till grund för studiens resultat, 

(Bilaga 3). Granskningsprotokollet modifierades och punkterna: råder datamättnad, redovisas 

resultatet i förhållande till en teoretisk referensram samt genereras teori togs bort och 

användes inte i kvalitégranskningen. Dessa punkter ansågs svårbedömda och irrelevanta. 

Protokollet bestod tillslut av 11 frågor där varje fråga motsvarade ett poäng. Varje Ja-svar 

gav ett poäng och artiklar med 0-4 poäng bedömdes som låg kvalité, 5-8 poäng som 

medelkvalité och 9-11 som hög kvalité, (Bilaga 2).  

Etiskt övervägande 
Forsberg och Wengström menar att etiskt övervägande är viktigt i all forskning som sker. 

Polit och Beck (2008) beskriver vidare att forskning inte alltid har skett etiskt korrekt och att 

det då har uppstått olika etiska dilemman. Ett etiskt övervägande innebär exempelvis att 

deltagande är frivillig, personen har möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under 

studiens gång och att deltagarnas integritet skyddats (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & 

Beck, 2008; Rosberg, 2012). Tre av studiens resultatartiklar har ett etiskt godkännande för 

genomförandet av studien medan de andra artiklarna inte visar någon tydlig redogörelse för 

det etiska övervägandet.  

Analys  
Studien har genomförts med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en 

manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär enligt Forsberg 

och Wengström (2008) att författarna objektivt samlar in fakta från problemområdet och 

sedan försöker utveckla det. Enligt Polit och Beck (2008) innebär en innehållsanalys att 
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författarna analyserar innehållet, identifierar och strukturerar den betydande texten (ibid.). 

Graneheim och Lundman (2004) menar att denna typ av innehållsanalys ofta används inom 

forskningsområdena vårdvetenskap och omvårdnad eftersom metoden kan användas vid 

granskning och tolkning av olika texter, utskrifter av bandade intervjuer och dagböcker 

(ibid.). Samtliga sex artiklar som klarade kvalitetsgranskningen lästes noggrant igenom var 

för sig ett flertal gånger för att skapa en klar uppfattning för att sedan kunna diskutera och 

reflektera över innehållet gemensamt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en 

manifest innehållsanalys innebär att det konkreta i texten analyseras utan att tolkning av 

texten görs. Därefter påbörjades kondenseringen av meningsenheterna vilket innebär att 

betydande meningsenheter valdes ut ur artiklarnas resultat efter studiens syfte. 

 

Exempel 1a, meningsenhet: 

“… caring for a dying child who is in pain is considered as highly 

stressful… the unexpected death of a child is also considered highly 

distressing… the stress caused by the care of a child with whom they had 

a long- or short-term relationship…” 

 

Eftersom alla artiklarna var skrivna på engelska översattes meningsenheten till svenska. 

Därefter bröts texten ner till mindre stycken och meningar där endast det viktigaste kvarstod 

för att inte förlora innebörden i sammanhanget.  

 

Exempel 1b, översatt och kondenserad meningsenhet: 

”Det ansågs mycket stressande att vårda döende barn i smärtor, eller då 

ett barn oväntat gick bort. Stressen orsakades av den relation som skapats 

till barnet.” 

 

Därefter jämfördes kondenseringen med meningsenheten och dess originaltext så att 

sammanhanget kvarstod. Sedan gjordes koder som innefattade och sammanfattade den data 

som var kondenserad.  

 

Exempel 1c, kodad meningsenhet: 

”Stressfyllt att vårda döende barn.” 
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De kondenserade meningsenheterna bildade sedan kategorier utifrån kodernas likheter och 

olikheter.  

 

Exempel 1d, kategori: 

”Sjuksköterskans personliga engagemang.” 

Resultat  
Efter genomförandet av innehållsanalysen framkom tre kategorier och en underkategori. De 

kategorier som påvisades var: Upplevelser av sjuksköterskans personliga engagemang, 

Sjuksköterskans lidande och strävan efter att finna mening samt Sjuksköterskans upplevelse 

av svårigheter i de mellanmänskliga relationerna. Den underkategori som identifierades var: 

Sjuksköterskans frustration över att inte få stanna upp. I figur 1 visas de kategorier och 

underkategorier som speglar sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn i det palliativa 

skedet. 

 

 
 

Figur 1. Syftet, kategorierna och underkategorier för resultatet. 
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Upplevelser av sjuksköterskans personliga engagemang 
Av resultatet framkom att sjuksköterskorna ofta tog vårdandet av barn personligt vilket ledde 

till olika dilemman hos sjuksköterskorna (Costello & Trinder-Brook, 2000; Docherty, Miles 

& Brandon, 2007; Kaplan, 2000; Papadatou, Martinson & Chung, 2001; Yam, Rossiter & 

Cheung, 2001). Vårdandet av barn vars liv var i slutskedet medförde att sjuksköterskorna 

upplevde överväldigande sorg, smärtsamhet, tomhet och ensamhet (Kaplan, 2000). Även 

känslor som oro, upprördhet och kraftlöshet upplevdes av sjuksköterskorna när barnets död 

var nära och det inte fanns något mer de kunde göra. Dessa känslor förstärktes ytterligare till 

de barn som sjuksköterskorna hade en nära relation till (Papadatou, Bellali, Papazoglou & 

Petraki, 2002; Papadatou et al., 2001), då sjuksköterskorna såg barnen som en medlem i 

teamet, därför upplevdes deras bortgång som extra påtaglig när de ständigt påmindes och att 

förlusten alltid var närvarande (Kaplan, 2000). 

 

When I realize that I can do nothing but accept the child’s dying process, 

I begin to feel helpless. (Papadatou et al., 2002, s.348). 

 

Oförmågan att hjälpa barnet och lindra dess smärta var den svåraste upplevelsen för 

sjuksköterskorna när barnets liv inte gick att rädda. Barnets smärta fick sjuksköterskorna att 

uppleva svaghet och hjälplöshet (Papadatou et al., 2002; Papadatou et al., 2001) samtidigt 

som de upplevde stor sorg och ambivalens (Yam et al., 2001). 

 

To care for a child in pain and being unable to help, makes me feel 

powerless. (Papadatou et al., 2002, s. 348). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de ständigt pendlade mellan att vara känslosamma och 

känslolösa i arbetet samtidigt som de försökte upprätthålla sin professionella roll (Kaplan, 

2000). De beskrev hur de ständigt påverkades i sin yrkesroll och upplevde svårigheterna med 

att veta var gränserna gick mellan att vara professionell vårdgivare och privatperson. Detta 

orsakade att professionella gränser överskreds och att vårdkvalitén kunde påverkas. Många 

sjuksköterskor som vårdade barn upplevde det svårt att upprätthålla hög kvalité på vården de 

gav till barnet (Docherty et al., 2007). De upplevde ofta att det fanns mer de kunde gjort och 

borde ha gjort för barnet. Många sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse av att bidra med 

fysisk och psykisk vård inför barnets bortgång vilket gjorde att de upplevde sig uppskattade i 
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sitt arbete (Papadatou et al., 2002; Papadatou et al., 2001). Sjuksköterskorna var medvetna 

om deras svåra arbete men trivdes med vetskapen om att de var en meningsfull, unik och 

speciell person för varje barn (Papadatou et al., 2001). Däremot upplevde sjuksköterskorna 

oro över barnens sjukdomsgrad och vilka känslomässiga effekter vården hade på barnen 

(Papadatou et al., 2002). Återkommande tankar på barnet och omständigheterna vid dess 

bortgång fick sjuksköterskorna att uppleva sorgsenhet och depression. Samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde förtvivlan, led de inombords över att se föräldrarna lida över sitt 

barns sjukdom och bortgång. Många sjuksköterskor upplevde samtidigt att en nära och 

speciell relation till barnet förlorades (Papadatou et al., 2001). 

 

Det framkom även att många sjuksköterskor upplevde rädsla, ilska och frustration över ett 

barns död. De var väl medvetna om att döden är en del av livets gång, trots detta upplevdes 

sorg, missnöje och de ansåg att barnets bortgång var orättvis (Papadatou et al., 2001). Det var 

ändå naturligt för många sjuksköterskor att vaka vid barnets säng då döden i sig inte var den 

mest känslosamma upplevelsen. Däremot framkom det att barnets död fick sjuksköterskorna 

att uppleva hjälplöshet och maktlöshet beroende på oförmågan att minska det fysiska och 

känslomässiga lidandet för barnet och familjen (Papadatou et al., 2002).  

 

When I saw the parents cry, I didn´t know how to comfort them. I didn´t 

know what to say. I didn´t want to talk about the infant´s condition for it 

might create more pain and sadness for the parents. I didn´t know what I 

could do to help the infant or the family. I thought I was rather useless. 

(Yam et al., 2001, s. 655). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de påverkades känslomässigt av ett barns bortgång och att de 

fäste sig vid det sjuka barnet ju längre tid det vistades på sjukhuset. När vårdandet av ett 

döende barn krävde personligt engagemang upplevde många sjuksköterskor känslor som 

skuld och förlust vid barnets bortgång (Costello & Trinder-Brook, 2000). Det framkom även 

att sjuksköterskornas professionella mål och förväntningar på barnets vård uteblev när barnet 

gick bort (Papadatou et al., 2001) vilket gjorde att många sjuksköterskor upplevde ett 

misslyckande, vilket påverkade dem i deras profession (Costello & Trinder-Brook, 2000). 
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Sjuksköterskans lidande och strävan efter att finna mening 
Av resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att sorgearbetet över ett barns bortgång 

var viktig och att bearbetningsprocessen var individuell. Sjuksköterskorna upplevde ett stort 

behov av att få uttrycka sina känslor för att klara av arbetet inom vården, då de hade ett stort 

ansvar att förhålla sig professionella till barnet (Kaplan, 2000). Många sjuksköterskor 

upplevde arbetet som känslomässigt och fysiskt slitsamt, följaktligen var det av stor vikt att 

de fick möjlighet att sörja, bearbeta sina erfarenheter och uttrycka sig (Kaplan, 2000). Många 

sjuksköterskor upplevde ett behov av att dela och bearbeta sina upplevelser med andra 

kollegor så de kunde avsluta relationen till barnet (Papadatou et al., 2002) medan andra 

sjuksköterskor inte visste vart de skulle vända sig (Kaplan, 2000).  

 

Sjuksköterskorna pendlade mellan att uppleva eller att undvika den sorg de kände inför 

barnets bortgång. Sorgen var därför en växlande process av förlust och smärta men samtidigt 

en normal och hälsosam reaktion som sjuksköterskorna behövde uppleva för att kunna 

bearbeta barnets bortgång. Behovet att bearbeta sina upplevelser var av vikt för de 

sjuksköterskor som erkände ett barns bortgång för att de skulle kunna arbeta effektivt och 

professionellt i sina yrkesroller (Papadatou et al., 2001). Många sjuksköterskors fysiska och 

psykiska hälsa grundades på hur de bearbetade sina känslor under det palliativa vårdandet av 

barnet och efteråt, då barnet gått bort (Kaplan, 2000).  

 

I go to the beach and I write their name in the sand and let the tide come 

in and wash it away. I take flowers and throw them of the bridge. I take 

particular music. I write a poem. I light a candle. I do things that 

identifies it… gives it voice… I know that I’ve built into my profession 

these opportunities to connect with my grief so that it doesn´t come out 

sideways. (Kaplan, 2000, s. 195). 

 

I resultatet framkom olika metoder som sjuksköterskorna upplevde att de behövde för att 

skydda sig själva och för att bibehålla sin professionalitet. De främsta sätten var att använda 

sig av skyddsmekanismer, mental bearbetning, svart humor samt fysiska, psykiska och 

religiösa tillvägagångssätt (Kaplan, 2000). Det fanns även de sjuksköterskor som behövde 

hantera sina upplevelser och sin sorg genom att dela erfarenheterna med kolleger/närstående 

eller medverka vid barnets begravning. För sjuksköterskorna var dessa metoder betydande 
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och underlättande bearbetningen av barnets bortgång (Papadatou et al., 2001), då 

sjuksköterskorna upplevde frustration över att inte kunna skaka av sig den känslan som 

uppstod när ett barn gick bort (Costello & Trinder-Brook, 2000). 

 

Många sjuksköterskor upplevde att de undvek engagemang i barnet för att skydda sig själva 

och för att inte påverkas när barnet gick bort. De upplevde även att avskildhet från barnet 

bidrog till frånvaro av sorg och förhoppning om att inte bli alltför personligt och 

känslomässigt påverkad (Papadatou et al., 2001). För att minska det egna känslomässiga 

lidandet, och för att få kraft att fortsätta arbetet tog de därför distans från barnet och pratade 

inte om dess tillstånd (Yam et al., 2001). Vid de tillfällen där sjuksköterskorna var tvungna 

att hantera känslomässigt påfrestande situationer gav de undvikande svar till barnet och 

sysselsatte sig med andra arbetsuppgifter för att inte behöva uppleva sina känslor. 

Sjuksköterskornas pliktkänsla till arbetet och undvikandet av det sjuka barnet blev då mer 

påtagliga (Papadatou et al., 2001). 

 

Sjuksköterskans frustration över att inte få stanna upp 

 I studien framkom att sjuksköterskorna hade ett behov av att bearbeta sina upplevelser men 

var för upptagna på avdelningen och hade inte möjlighet att ta sig tid till barnet. Många av 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter medförde svåra beslut gällande barnets omvårdad och 

medicinering (Papadatou et al., 2001). De krävande arbetsuppgifterna tillät inte 

sjuksköterskorna att sörja barnet då det fanns fler sjuka barn att vårda (Kaplan, 2000). 

Sjuksköterskorna upplevde att de vårdade barnen själva, utan stöd och med begränsad tid till 

barnets omvårdnad vilket påverkade deras yrkesroll (Papadatou et al., 2001). Många 

sjuksköterskor upplevde att de tillbringade för lite tid med det sjuka barnet då det fanns andra 

åtaganden på avdelningen som upptog den tiden från barnet. När ett barn plötsligt gick bort 

förändrades arbetsmiljön på avdelningen och sjuksköterskorna upplevde att atmosfären 

fylldes med sorg. Sjuksköterskornas upplevelser och barnets bortgång gjorde därmed pressen 

uppenbar på avdelningen (Costello & Trinder-Brook, 2000). 

 

I am too busy to stop and care. There are too many tasks and not enough 

time to complete them. I am left alone to make complex and difficult 

decisions about patient care, or perform medical orders without adequate 

sup- port. I am alone to provide care for several sick children without 
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adequate backup, time or even knowledge. (Papadatou et al., 2001, s. 

409). 

 

Situationen med krävande arbetsuppgifter lämnade sjuksköterskorna hjälplösa, frustrerade 

och oförmögna att ge barnet vård av god kvalité (Papadatou et al., 2001). Detta ledde till att 

flera sjuksköterskor upplevde att de behövde bättre färdigheter i hur palliativ vård skulle 

utföras och hanteras (Docherty et al., 2007) då de ansåg att de genom den palliativa vården 

gav barnen en unik, speciell och annorlunda vård till skillnad från de kollegor som inte mötte 

döde barn så ofta (Papadatou et al., 2002). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av svårigheter i de mellanmänskliga relationerna 
Flera sjuksköterskor upplevde svårigheter när barnet bröt tystnaden och ställde specifika 

frågor om sin prognos med vetskapen om att döden var nära (Papadatou et al., 2002; 

Papadatou et al., 2001; Yam et al., 2001). Sjuksköterskorna upplevde ångest när de varken 

kunde ge svar eller försäkra barnet om att allting skulle bli bra (Papadatou et al., 2001). 

Därmed upplevde sjuksköterskorna svårigheter med att förklara meningen för barnet om dess 

sjukdom och lidande, då de ansåg att barnets situation var orättvis (Papadatou et al., 2002). 

Det resulterade i att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att balansera mellan 

dysterhet och att inge hopp genom att vara positiv inför barnet i livets slutskede (Costello & 

Trinder- Brook, 2000).  

 

When the children ask me ´what’s my illness? Will I get better? I don´t 

know what to answer. I feel helpless. (Papadatou et al., 2002, s. 348). 

 

Av resultatet framkom även att den nära och speciella relationen som uppstod mellan 

sjuksköterskan, barnet och dess föräldrar gjorde det svårt för sjuksköterskorna att hantera de 

situationer där föräldrarna skuldbelade och klandrade sig själva för barnets tillstånd 

(Papadatou et al., 2001). Sjuksköterskorna upplevde det som obekvämt när föräldrarna brast 

ut i gråt eftersom de saknade kunskap om att hantera situationen (Yam et al., 2001). Detta 

orsakade en frånvaro av sjuksköterskorna, för att undvika konfrontationen med föräldrarna 

(Papadatou et al., 2001).  
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I feel totally inadequate, lost, hopeless and stupid whenever a mother asks 

”Why me?” or whenever a parent express guilt of self-blame. What would 

I say? I try to occupy myself with something rather than stay by the 

mother´s side. I don´t know what to do. (Papadatou et al., 2001, s. 407). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
I föreliggande studie valdes kvalitativ ansats som metod då syftet med studien var att 

beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn i det palliativa slutskedet. Valet av 

metod styrks av Polit och Beck (2008), som beskriver att målet med kvalitativ forskning är att 

utveckla och skapa förståelse för det fenomen som finns i verkligheten samt från individers 

erfarenheter och upplevelser. Det var helhetsbilden av de specifika förhållandena som avsågs 

att beskrivas och enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) är detta ett holistiskt synsätt. 

Vidare poängterar Willman et al. att ord till skillnad från siffror är det bästa sättet att beskriva 

dessa fenomen. Därför består datainsamlingen ofta av intervjuer, brev, dialoger, dokument 

eller dagböcker (ibid.). 

 

En litteraturstudie valdes då Friberg (2012) beskriver detta som ett tillvägagångssätt som ger 

en översikt av ett specifikt problem eller fenomen inom den kliniska omvårdnaden. En fördel 

med en litteraturstudie som påpekas av Forsberg och Wengström (2008), är att resultatets 

tillförlitlighet kan öka då en litteraturstudie grundar sig på ett antal olika empiriska studier. 

Således utfördes denna litteraturstudie med förhoppningen om att ligga till grund för de 

kunskaper som hälso- och sjukvårdspersonal kan behöva för att utveckla eller förnya den 

verksamhet de arbetar inom (Axelsson, 2012). Dock kan en svaghet med genomförandet av 

en litteraturstudie, vilken Krippendorff (2004) påpekar, vara att ursprungsmaterialet redan har 

tolkats och analyserats av den tidigare författaren. En empirisk studie skulle ur det avseendet 

därför vara en lämpligare metod, men Polit och Beck (2008) understryker att en empirisk 

studie är mycket tidskrävande och på grund av den begränsade tidsperioden valdes därför 

denna metod bort. 

 

Vid de olika sökningarna lästes samtliga sökresultat igenom utifrån artiklarnas titel. Då 

sorteringen enbart gjordes på titelnivå kan relevanta artiklar fallit bort omedvetet. Det ansågs 
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orimligt att läsa alla abstract ur de artiklarna som framkom i sökresultaten på grund av den 

tidsbegränsning som fanns. Därför lästes de abstrakt på artiklarna som valts ut efter att deras 

titel svarade till studiens syfte och innefattades av inklusion- och exklusionskriterierna.  

 

En styrka med föreliggande studie är att förutom databassökningar har även manuella 

sökningar gjorts vilket Willman et al. (2006) och Axelsson (2012) anser bör göras för att 

komplettera informationssökningen och öka chansen för att samtliga relevanta artiklar ska ha 

hittats (ibid.). Den manuella sökningen i föreliggande studie resulterade i en relevant artikel 

som kunde användas efter kvalitégranskningen.  

 

Däremot påvisades en svaghet i föreliggande studie, som författarna kom till insikt med i 

efterhand, vilket var att en fritextsökning kunde ha gjorts för att eventuellt bredda sökningen. 

Dock kan en nackdel med fritextsökningar som Axelsson (2012) påvisar vara svårigheten 

med att hitta de rätta sökordskombinationerna. Både Axelsson och Willman et al. (2006) 

påpekar att ett stort antal irrelevanta artiklar kan förekomma om sökordskombinationerna inte 

är rätt. Samtidigt menar Willman et al. att artikelsökningar som endast baseras på 

fritextsökningar skulle kunna resultera i en ohanterlig mängd artiklar.  

 

I studien valdes att inkludera barnsjuksköterskor, intensivvårdssjuksköterskor, 

onkologisjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och akutsjuksköterskor då föreliggande studie 

grundar sig på sjuksköterskornas upplevelser i sjukhusmiljö. Studiens resultat hade möjligtvis 

kunnat breddas genom att inkludera sjuksköterskor inom hemsjukvården och primärvården. 

Då det ansågs finnas en viss distinktion i att vårda barn i hemmet än på sjukhus, valdes därför 

denna typ av sjuksköterskor att exkluderas. Då sjukvård bedrivs över hela världen ansågs det 

relevant att artiklarna i den genomförda studien härstammade från alla delar av världen 

eftersom det var sjuksköterskans upplevelser som var intressanta. Sjuksköterskornas 

upplevelser skulle möjligtvis kunna skilja sig beroende på länder, dess ekonomiska och 

praktiska tillgångar samt sjuksköterskornas religion och kultur. Däremot kunde inte några av 

dessa skillnader utläsas i analysarbetet av resultatet. Att endast inkludera specifika länder 

hade troligtvis begränsat antalet artiklar ytterligare och eftersom flera studier tyder på att det 

finns lite forskning inom detta område ville författarna inte gå miste om eventuella artiklar 

som svarade till syftet, (Bilaga 3). 
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Artiklar som var äldre än år 2000 exkluderades då flera författare påtalar vikten av att 

använda aktuell forskning inom området (Forsberg & Wengström, 2008; Olsson & Sörensen, 

2012). Urvalet hade eventuellt kunnat breddas genom att inkludera tidigare artiklar men i 

föreliggande studie valdes ändå att använda aktuell forskning då sjukvården är i konstant 

utveckling.  

 

Kvalitégranskningen gjordes utefter Willman et al. (2011) granskningsprotokoll för 

kvalitativa studier, (Bilaga 2). Eftersom de inkluderade artiklarna har kvalitetsgranskats ökar 

trovärdigheten och relevansen för er studies resultat (Axelsson, 2012). Att författarna gjorde 

en kvalitégranskning av artiklarna var för sig för att sedan göra den slutgiltiga granskningen 

tillsammans tros ha ökat tillförlitligheten på granskningen och i sin tur studiens trovärdighet 

(Polit & Beck, 2008; Willman et al., 2011). Granskningsprotokollet hade genomgått en 

modifiering vilket innebar att punkterna; råder datamättnad, redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram samt genereras teori togs bort ur granskningsprotokollet, (Bilaga 

2). Dessa punkter togs bort då författarna ansåg att frågorna var svårbedömda och irrelevanta 

till syftet. Däremot påstår Forsberg och Wengström (2008) att ett modifierat 

granskningsprotokoll kan vara unikt, vilket i sin tur kan öka tillförlitligheten och 

trovärdigheten för studien. 

 

Poängsättningen vid kvalitégranskningen skulle kunnat vara annorlunda, dock ansågs det 

vara svårt att värdera protokollets frågor och avgöra vilka som vägde tyngst i granskningen. 

Detta var skälet till att alla Ja-svar gav ett poäng i granskningen. Dock tros inte själva 

poängsättningen ha påverkat kvalitégranskningen och i sin tur förändrat antalet artiklar till 

resultatet. Alla artikelsökningarna gav sex artiklar efter kvalitégranskningen, där fyra av 

artiklarna var av hög kvalité och två artiklar av medel kvalité, (Bilaga 3). Föreliggande 

studies trovärdighet ansågs dock inte påverkas på grund av det låga antalet artiklar i 

resultatet, även om fler artiklar inom detta område hade varit önskvärt. Samtidigt menar 

Olsson och Sörensen (2012) att fem till sex artiklar är ett tillräckligt antal vetenskapliga 

artiklar för att ligga till grund för en litteraturstudiens resultat. 

 

I föreliggande studie har det uppmärksammats att en huvudförfattare (Papadatou et al., 2002; 

Papadatou et al., 2001) förekom i två av artiklarna som ingick i resultatet, (Bilaga3). 

Eftersom båda artiklarna grundade sig på likartade intervjufrågor och fokuserade på samma 

ämnesområde kunde artiklarna påverkats av varandra och därmed även föreliggande studies 
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resultat. Däremot ansågs artiklarna användbara till resultatet i föreliggande studie eftersom 

det var olika urval i artiklarna.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en manifest innehållsanalys låg till grund för 

studien, däremot kunde tolkningar av materialet ha skett omedvetet. Det kunde anses som en 

nackdel att texten översattes då det fanns en viss risk för felaktig tolkning av textens 

sammanhang tillsammans med eventuella bristfälliga språkkunskaper vilket Polit och Beck 

(2012) menar kan ha en negativ inverkan på resultatet. Willman et al. (2011) betonar även 

risken med att en viss data kan gå förlorad eller feltolkas vid översättning. Detta poängterar 

även av Polit och Beck, som understryker svårigheten med att utesluta personliga tolkningar 

vid analyser av olika texter. Däremot framhäver Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

samt Polit och Beck styrkan av att vara flera forskare vid utförandet av analysarbetet vilket i 

sig tros öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Resultatdiskussion 
I föreliggande studie framkom sjuksköterskans svårigheter med att vårda barn i det palliativa 

slutskedet. Sjuksköterskorna påverkades mycket av barnets sjukdom och lidande och det blev 

svårt för dem att hantera sina känslor och veta var de professionella gränserna gick. De 

obearbetade känslorna och det personliga engagemanget bidrog även till att sjuksköterskorna 

undvek barnet samt dess familj.  

 

Det framkom tydligt i resultatet att sjuksköterskorna påverkades i sina yrkesroller då de tog 

vårdandet av barnet personligt. Denna relation till barnet fick många sjuksköterskor att 

uppleva överväldigande känslor som sorg, smärta, oro och kraftlöshet. Det framkom även av 

resultatet att dessa känslor framför allt upplevdes vid de tillfällen när det inte fanns något mer 

att göra för barnet. Pearson (2010) påtalar att de sjuksköterskor som arbetar med palliativt 

sjuka barn ofta kan vänja sig vid döden och att de är känslolösa inför barnets bortgång. 

Däremot visade föreliggande studies resultat att ett barns bortgång har en stor känslomässig 

och psykisk påverkan på sjuksköterskorna. Utifrån Travelbees (1971) teori är det troligt att 

sjuksköterskorna påverkas i sina roller på grund av den betydelsefulla relationen de hade till 

barnet. Vidare beskriver Travelbee att lindande grundar sig i omsorg och omtanke vilket 

skulle kunna förklara sjuksköterskornas upplevelser och känslor angående barnets sjukdom 

och bortgång. Resultatet påvisade att det fanns svårigheter för sjuksköterskorna att veta var 

de känslomässiga gränserna gick i vårdandet av barn vars liv var i slutskedet. Dessa 
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svårigheter kunde bero på den nära relation sjuksköterskorna hade skapat till barnet under 

dess vårdtid vilket även Maunder (2006) samt McCloskey och Taggart (2010) bekräftar i sina 

studier. Maunder beskriver vidare att denna typ av arbete därför kan kräva en viss erfarenhet 

för att sjuksköterskorna ska kunna hantera de känslomässiga, fysiska och psykiska krav som 

de ställs inför.  

 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna upplevde oro och hjälplöshet när de inte 

kunde ge den kvalité på vården som de hade önskat samt krävdes för att uppfyllda barnets 

önskningar. Morgan (2009) beskriver att sjuksköterskornas känslor även kan ha uppkommit 

då den pediatriska palliativa vårdavdelningen är en stressande arbetsplats. Resultatet påvisade 

även att sjuksköterskorna hade personliga och professionella mål och förväntningar på 

barnets vård. Därav kände sjuksköterskorna ett misslyckande när barnet gick bort, eftersom 

de mål samt förväntningarna inte kunde uppfyllas. Detta misslyckande visade sig även 

påverka sjuksköterskorna i deras yrkesroller. Kain (2007) påvisar ett samband mellan 

sjuksköterskornas oro och de negativa känslor som sjuksköterskorna upplever i vårdandet av 

barn vars död är väntad. Kain beskriver då att sambandet hade tillräcklig påverkan för några 

av sjuksköterskorna att fatta beslutet om att lämna sina yrkesroller. En anledning till dessa 

beslut tros vara att sjuksköterskorna la sina personliga värderingar i yrkesrollen (ibid.). 

 

Trots att det tydligt framkom i resultatet att sjuksköterskans relation till barnet hade en 

känslomässig påverkan på dem, så framkom även fördelar med detta utmanande arbete. 

Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde ambivalens och frustration kände de även en 

tillfredsställande känsla av att ha varit en viktig person för barnet samtidigt som dem bidragit 

med god omvårdnad vid ett barns bortgång vilket även Beringer, Eaton och Jones (2007) 

påtalar. 

 

I resultatet framkom att flera sjuksköterskor upplevde svårigheter att kommunicera med 

barnet om dess sjukdomstillstånd och prognos. Svårigheterna låg i att besvara barnets frågor 

eller ge en förhoppning om att allt skulle bli bra. I studier av Mårtenson, Fägerskiöld och 

Berterö (2009) och Pearson (2010) framkommer det att sjuksköterskorna har svårt att 

kommunicera med barnet vilket leder till konsekvenser för både sjuksköterskorna, barnen och 

kvalitén på vården till barnen. I ICN:s etiska kod påtalas vikten av att sjuksköterskorna 

kommunicerade med barnet på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Däremot beskriver Tomlinson et al. (2007) att detta är en 
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svårighet för sjuksköterskorna när de känner sig obekväma i att prata om livets slutskede med 

barnen. Samtidigt visade resultatet i föreliggande studie att svårigheten låg i att förhålla sig 

ärliga i kommunikationen. I Travelbees (1971) teori framkommer vikten av att 

sjuksköterskan förstår barnet för att kunna individualisera vården och uppfylla barnets 

önskningar. Även Pearson påtalar vikten av att det finns en bra kommunikation mellan 

sjuksköterskorna och barnet i vårdandet av barn vars liv är i slutskedet. Det är 

sjuksköterskornas uppgift att barnen uppnår livskvalitet och blev vårdade utefter deras 

individuella behov. Detta är ett problem i sig då resultatet påvisade att flera sjuksköterskor 

undvek barnen och dess familj när de kände att de inte kunde hantera de känslor som uppstod 

vid mötet med barnet och de ledsna föräldrarna. Vidare framkom det ur resultatet att när 

sjuksköterskorna undvek barnet och föräldrarna framkallades istället ångest och skuld till 

följd av deras frånvaro. Även i en studie som beskrivs av McCloskey och Taggart (2010) 

påtalar den känslomässiga relationen som sjuksköterskorna skapar till barnet och dess familj 

samt att yrket då kan upplevas mer intensivt och stressfullt. Däremot framkom det av 

resultatet att många av sjuksköterskorna ansåg det vara lättare att vårda de barn som visste att 

deras livstid var begränsad. Det är därmed av vikt att sjuksköterskorna förhåller sig till 

barnets upplevelser av sin sjukdom och inte till sina egna känslor vilket framkommer ur 

Travelbees (1971) teori. Samtidigt understryks vikten av att sjuksköterskorna kommunicerar 

på ett ärligt sätt av Pearson (2010) för att minska barnens rädsla.  

 

Resultatet i föreliggande studie visade att sjuksköterskorna oroade sig för att de skulle behöva 

svara på frågor från barnet eller föräldrarna som kunde påverka de emotionellt till följd av 

den relation de skapat till barnet. Sett till de begrepp som betonas av Travelbee är 

sjuksköterskornas förmåga att förmedla hopp och mening till barnet en påtalad del av 

omvårdnaden. Även Mårtenson et al. (2009) påpekar att hopp är en omvårdnadserfarenhet 

som sjuksköterskorna borde ge barnet för att stödja de i deras behov och dess familj. 

Sjuksköterskorna bör även förmedla hopp men även självkänsla som kan hjälpa barnet att 

hantera svåra och känslomässiga situationer (ibid.).  

 

Likaså framkom det av resultatet att behovet av att kunna vända sig till kolleger fanns, för att 

dela och bearbeta olika upplevelser i vårdandet av barn vars död var nära. I föreliggande 

studie framkom att de sjuksköterskorna som efterfrågade stöd av sina kollegor i yrket 

samtidigt var de som behövde stödja andra kolleger tillbaka vilket Lee och Dupree (2008) 

instämmer i. Lee och Dupree samtycker till föreliggande studies resultat angående 
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sjuksköterskorna svårighet med att stödja sina kollegor när de inte själva fick något stöd. 

Trots de svårigheter och olikheter som resultatet påvisade i hanterandet av olika situationer 

visade det sig att majoriteten av sjuksköterskorna hade ett behov av att bearbeta sina 

känslomässiga upplevelser för att kunna fokusera på de andra barnen som behövde vård på 

avdelningarna. Pearson (2010) understryker att eftersom alla individer är olika skedde 

bearbetningen med olika metoder beroende på sjuksköterskans personlighet. Även Reid et al. 

(2011) påpekar vikten av att sjuksköterskorna får möjlighet att bearbeta sina känslor 

individuellt. Då det framkom av resultatet i föreliggande studie att sjuksköterskorna hade ett 

behov av att få uttrycka sig då de hade ett ansvar att förhålla sig professionella gentemot 

barnet. Hallström (2009) anser att sjuksköterskorna inte kan vara ett professionellt stöd 

gentemot barnet om de inte accepterat sina egna känslor och rädslor till döden. I vårdandet av 

barn där döden var nära väntad menar Maunder (2006) att det uppstår starka känslor som 

sjuksköterskorna inte kan glömma när de lämnar sina arbetsplatser. 

 

Sjuksköterskorna utsätts ständigt för svåra utmaningar och hinder i sitt arbete med att vårda 

barn vars liv är i slutskedet samtidigt som de ger en unik vård till barnet (Morgan, 2009). I 

flera studier (Jefferson & Stayer, 2011; Foster, LaFond, Reggio & Hinds, 2010) beskrivs 

syftet med den pediatriska palliativa vården att ge barnet en kompetent, empatisk och 

konsekvent vård. Då sjuksköterskorna har en sådan betydelsefull roll för barnet är det av stor 

vikt att de är emotionellt stabila, fokuserade och professionella i sina handlingar gentemot 

barnet och familjen. Av resultatet framkom att mer forskning behövs inom detta område, 

vilket även flera studier påpekar (Kain, 2007; Maunder, 2006; McCloskey & Taggart, 2010; 

Morgan, 2009; Vanderspank-Wright et al., 2011). Denna studie genomfördes med strävan 

efter att hälso- och sjukvårdspersonal ska erhålla de kunskaper de behöver för att utvecklas 

inom dess profession och för att få en djupare förståelse för hur det är att vårda barn vars liv 

är i det palliativa slutskedet. Studien kan även ligga till grund för de sjuksköterskor som har 

svårigheter med att bearbeta samt hantera sina upplevelser vid vårdandet av barn vars liv är i 

slutskedet.  

Slutsats  
Resultatet av föreliggande studie visade att sjuksköterskorna upplevde starka känslor i 

vårdandet av ett barn vars liv var i slutskedet. Dock visade resultatet att det fanns klara 

svårigheter för sjuksköterskorna att bearbeta sina känslor och upplevelser gentemot barnet 
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som vårdades. Utebliven bearbetning kunde därmed ge konsekvenser för sjuksköterskorna så 

som psykisk och fysisk ohälsa. Det framkom även svårigheter med att kommunicera med 

barnet och dess familj samt att kvalitén på vården därmed kunde försämras.    

 

Då studiens resultat visar att många sjuksköterskor är i behov av att få hjälp samt hjälpa sina 

kollegor för att kunna klara av det emotionellt påfrestande arbetet. Genom en ökad förståelse 

för sjuksköterskornas upplevelser av att vårda barn i det palliativa slutskedet är det av vikt att 

sjuksköterskorna få hjälp att våga visa sina känslor och dela med sig av sina erfarenheter. 

Detta skulle kunna ske regelbundet på arbetstid i en samtalsgrupp där sjuksköterskornas 

upplevelser lyfts och diskuteras med kollegor samt andra professioner så som psykolog och 

kurator. Däremot anser författarna till föreliggande studie att det kan ligga mer fokus i 

framtida forskning på sjuksköterskornas behov och förmågor i att kommunicera samt 

bearbeta de känslor som uppstår vid vårdandet av barn vars liv är i slutskedet. 

Självständighet   
Samarbetet mellan Lina och Sandra har fungerat bra under arbetets gång och författarna har 

varit lika delaktiga i studiens olika delar. Författarna läste alla funna artiklar på egen hand för 

att därefter gemensamt bedöma vilka som var lämpliga att kvalitetsgranska. 

Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt för att därefter slutföra den gemensamt.    
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* = Artiklar i resultatet 
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Bilaga 1 Databassökningar 1(5)  
Sökningar i Cinahl 
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Palliative care AND pediatric 
nursing 

11 04-04-13 5 1 

Pediatric nursing AND 
terminal care 

5 04-04-13 2 0 

Pediatric nursing AND nurse 
attitudes 

126 04-04-13 10 3 

Attitude of health personnel 
AND pediatric care 

21 04-04-13 5 1 

Attitude of health personnel 
AND terminally ill patients 

10 04-04-13 3 2 

Terminally ill patients AND 
Nurse attitudes 

10 04-04-13 3 2 

Nurse attitudes AND terminal 
care 

10 04-04-13 2 2 

Terminally ill patients AND 
emotions 

2 04-04-13 1 0 

Attitude of health personnel 
AND pediatric nursing 

33 05-04-13 3 0 

Attitude of health personnel 
AND critically ill patients 

2 05-04-13 1 1 

Nurse attitudes AND 
palliative care 

19 05-04-13 6 1 

Nurse attitudes AND hospice 
and palliative nursing  

7 05-04-13 2 1 

Nurse attitudes AND 
critically ill patients 

12 05-04-13 2 1 

Nursing role AND palliative 
care 

5 05-04-13 0 0 

Nursing role OR nurse 
attitudes OR attitude of health 
personnel OR emotions OR 
attitudes OR nurse – patient 
relations OR nursing care 
AND pediatric nursing OR 
palliative care OR terminal 
care OR terminally ill patients 
OR terminally ill OR 
critically ill patients and 
critically illness OR hospice 
and palliative care.   

119 30-04-13 12 
 
57 

2  
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Bilaga 1 Databassökningar 2(5)  
Sökningar i Medline  
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Palliative care AND nurse-
patient relations 

26 03-04-13 10 5 

Palliative care AND ethics, 
nursing 

3 04-04-13 2 0 

Terminally ill patients AND 
attitude of health personnel 

4 04-04-13 2 0 
 

Terminal care AND ethics, 
nursing 

9 04-04-13 2 1 

Nurse´s role AND palliative 
care 

46 05-04-13 7 3 

Nurse´s role AND terminally 
ill 

3 05-04-13 0 0 

Nurses role AND terminal 
care 

44 05-04-13 6 2 

Nurse´s role AND critical 
illness 

32 05-04-13 1 0 

Critical illness AND Attitude 
of health personnel 

25 05-04-13 3 0 

Pediatric nursing AND 
terminal care 

45 05-04-13 7 4 

Nurse Attitude OR attitude of 
health personnel OR nursing 
role AND palliative care OR 
terminal care OR terminally 
ill patients 

163 16-04-13 9 2 

Nurses role OR attitude of 
health personnel OR 
emotions OR ethics nursing 
OR attitudes OR nurse patient 
relations OR pediatric nursing 
OR nursing care AND 
Palliative care OR terminal 
care OR terminally ill OR 
critical illness OR hospice 
care 

92 16-04-13 23 
 
 

3 
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Bilaga 1 Databassökningar 3(5)  
 
Sökningar PsycARTICLES  
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Nursing 827 28-05-13 0 0 

Nurses 458 28-05-13 0 0 

Emotions 3 749 28-05-13 0 0 

Attitudes 14 782 28-05-13 0 0 

Palliative care 43 28-05-13 0 0 

Terminally ill patients 69 28-05-13 0 0 

Hospice 192 28-05-13 0 0 

Nursing OR nurses  1 137 28-05-13 0 0 

Emotions OR attitudes 18 227 28-05-13 0 0 

Nursing OR nurses OR 
emotions OR attitudes 

19 132 28-05-13 0 0 

Palliative care OR terminally 
ill patients OR hospice 

272 28-05-13 0 0 

Nursing OR nurses AND 
emotions OR attitudes AND 
Palliative care OR terminally 
ill patients OR hospice 

0* 28-05-13 0 0 

Nursing OR nurses OR 
emotions OR attitudes AND 
Palliative care OR terminally 
ill patients OR hospice 

31** 28-05-13 0 0 

* Den sökning som har kombinerats med AND har avgränsats med peer-reviewed, årtal från år 2000 samt 
åldersbegränsning på 0-17 år.  
** Den sökning som har kombinerats med AND har avgränsats med peer-reviewed, årtal från år 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

31 

Bilaga 1 Databassökningar 4(5) 
 
Sökningar i Academic Search Elite  
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Nursing 244 710 28-05-13 0 0 

Nurse & patient 7 572 28-05-13 0 0 

Attitude (Psychology) 31 272 28-05-13 0 0 

Emotions (Psychology) 26 988 28-05-13 0 0 

Nursing ethics 2 728 28-05-13 0 0 

Pediatric nursing 3 807 28-05-13 0 0 

Palliative treatment  11 133 28-05-13 0 0 

Terminal care  5 957 28-05-13 0 0 

Terminally ill  8 912 28-05-13 0 0 

Terminally ill-attitudes 7 28-05-13 0 0 

Terminally ill children 475 28-05-13 0 0 

Critically ill children 695 28-05-13 0 0 

Hospice care 3 826 28-05-13 0 0 

Hospices (Terminal care) 680 28-05-13 0 0 

Children  842 459 28-05-13 0 0 

Nursing OR nurse & patient 
OR nursing ethics OR 
pediatric nursing 

245 409 28-05-13 0 0 

Attitude (Psychology) OR 
emotions (Psychology) 

57 624 28-05-13 0 0 

Palliative treatment OR 
terminal care OR terminally 
ill OR terminally ill –
Attitudes OR terminally ill 
children OR critically ill 
children OR hospice care OR 
hospices (Terminal care) 

21 313 28-05-13 0 0 
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Bilaga 1 Databassökningar 5(5) 
 
Fortsättning på sökningar i Academic Search Elite  
 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Nursing OR nurse & patient 
OR nursing ethics OR 
pediatric nursing AND 
attitude (Psychology) OR 
emotions (Psychology) AND 
palliative treatment OR 
terminal care OR terminally 
ill OR terminally ill –
Attitudes OR terminally ill 
children OR critically ill 
children OR hospice care OR 
hospice (terminal care)  

118* 28-05-13 7 2 

Nursing OR nurse & patient 
OR nursing ethics OR 
pediatric nursing AND 
attitude (Psychology) OR 
emotions (Psychology) AND 
palliative treatment OR 
terminal care OR terminally 
ill OR terminally ill –
Attitudes OR terminally ill 
children OR critically ill 
children OR hospice care OR 
hospice (terminal care) AND 
children 

6* 28-05-13 0 0 

* Den sökning som har kombinerats med AND har avgränsats med peer-reviewed, Academic journals, engelska samt 
årtal från år 2000. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 1(2) 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 2(2) 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1(2) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

 
Costello, J., & Trinder-Brook, A. 
2000 
England 
 

Children´s nurses´ 
experiences of caring for 
dying children in hospital. 

Kvalitativ metod med 
intervjuer i 
fokusgrupper och 
individuella intervjuer 
som varade mellan 
20-30 minuter.  
 

12 medicinsjuksköterskor, 9 
kirurgisjuksköterskor och 7 
onkologisjuksköterskor. 

Hög 

Docherty, L. S., Miles, S. M., & 
Brandon, D. 
2007 
USA 

Searching For “The 
Dying Point:” Providers´ 
Experiences with 
Palliative Care in 
Pediatric Acute Care.  
 

Kvalitativ metod med 
deskriptiv design. 
Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor som varade 
mellan 30-60 min.  

6 sjuksköterskor, 4 läkare, 3 
socialarbetare, 3 avancerade 
sjuksköterskestudenter och 1 
andningsterapeut.  
Endast sjuksköterskornas uttalanden 
inkluderades i resultatet. 

Hög 

Kaplan, L. J. 
2000 
USA 
 

Toward a model of 
caregiver grief: Nurse´s 
experiences of treating 
dying children. 
 

Kvalitativ metod med 
personliga intervjuer 
med 7 frågor som låg 
till grund för 
intervjun. 

15 barnsjuksköterskor. Medel 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2(2) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

 
Papadatou, D., Bellali, T., 
Papazoglou, I., & Petraki, D. 
2002 
Grekland 
 

Greek Nurse and 
Physician Grief as a 
Result of Caring for 
Children Dying of 
Cancer. 
 

Mixad metod med 
semistrukturerade 
personliga intervjuer 
med både öppna 
frågor och frågor med 
definierade svar som 
varade 60-90 min. 

14 onkologer och 16 barn 
onkologisjuksköterskor. 
Endast sjuksköterskornas uttalanden 
inkluderades i resultatet. 

Hög 

Papadatou, D., Martinson, I.M., & 
Chung, P.M. 
2001 
Grekland & Hong Kong  
 

Caring for Dying 
Children: A Comparative 
Study of Nurses´ 
Experiences in Greece 
and Hong Kong. 
 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
djupgående intervjuer 
som varade mellan 
60-90 min. 

63 intensiv- och 
onkologisjuksköterskor som vårdade 
barn. 39 sjuksköterskor från Grekland 
och 24 sjuksköterskor från Kina.  

Medel 

Yam, B. M. C., Rossiter, J-C., & 
Cheung, K. Y. S.  
2001 
Hong Kong 
 

Caring for dying infants: 
experiences of neonatal 
intensive care nurses I 
Hong Kong. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna 
varade mellan 1- 1,5 
timme. 

10 sjuksköterskor från neonatal 
intensivvårdsavdelning. 

Hög  
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