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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård blir ofta mycket involverade i 
vården av deras barn. För anhöriga och närstående innebär det en existentiell kris när en 
person drabbas av livshotande sjukdom eller är döende.   
Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som 
vårdas i palliativ vård.  
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats, som analyserats 
enligt Polit och Becks (2008) analysmetod för kvalitativ data. Studien baserades på åtta 
artiklar. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: känslor vid vetskapen om att barnet 
kommer dö, finnas där för sitt barn, hantera vardagen och vårdpersonalens betydelse för 
föräldrarna. Föräldrarna till barn som vårdas i palliativ vård upplevde att vårdpersonalen är en 
viktig aspekt för föräldrarna. Framförallt uppskattades kontinuitet i vården. Behovet av att 
alltid finnas där för sitt barn uttrycktes också som viktigt.    
Slutsats: Resultatet tyder på att föräldrarna till barn som vårdas i palliativ vård hade 
upplevelser som tyder på att de går igenom en kris. Vidare forskning inom ämnet behövs för 
att sjuksköterskan ska kunna ge föräldrarna ett adekvat stöd.   
 
Nyckelord: Barn, föräldrar, palliativ vård, upplevelser  
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Inledning 
Förlusten av ett barn innebär en av de mest smärtsamma sorger som en förälder kan uppleva 

(Dighe, Jadhav, Muckaden och Sovani, 2008). Föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård 

blir ofta mycket involverade i vården av deras barn menar Dighe et al. (2008). Fridegren och 

Lyckander (2001) menar att det runt en döende människa finns nära och kära som påverkas 

känslomässigt. Vidare menar Dighe et al. (2008) att ett barns döendeprocess gör ofta sorgen 

mer intensiv, långvarig och komplicerad än en vuxen persons. Aschenbrenner, Winters och 

Belknap (2012) påstår i sin översiktsartikel att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård 

upplevde att vårdpersonalen inte hade kunskap om att ge känslomässigt stöd och saknade 

medkänsla. Enligt Fridegren och Strang (2009) innebär det för anhöriga och närstående en 

existentiell kris när en person drabbas av livshotande sjukdom eller är döende. Även Cullberg 

(2006) menar att en nära anhörigs död kan utlösa ett kristillstånd. Föräldrars upplevelser av 

att leva med ett barn som vårdas i palliativ vård är inte tillräckligt uppmärksammat. Den kris 

som föräldrarna genomgår med att ha ett barn i palliativ vård är av vikt att uppmärksamma. 

En ökad förståelse för föräldrarnas upplevelser kan underlätta för sjuksköterskan att kunna ge 

ett adekvat stöd i situationen. Därför är det av vikt att studera föräldrarnas upplevelser av att 

leva med ett barn som vårdas i palliativ vård.   

Bakgrund 
Med barn avses i denna studie personer under 18 år (Unicef, 1989). Enligt Monterosso och 

Kristjanson (2008) har ett barn som lider av en livshotande sjukdom stor inverkan på 

familjelivet och påverkar familjen känslomässigt, psykiskt och ekonomiskt. Longden (2011) 

menar att ett barns död är den största förlusten föräldrar kan uppleva. Wheeler (2001) menar 

att förlusten av ett barn leder till djup sorg, starka reaktioner och en förändring som kan leda 

till en livslång kris. Enligt Fridegren och Strang (2009) har sjukvården ett ansvar att stötta 

anhöriga i existentiella kriser. Reid, Bredemeyer, van den Berg, Cres, Martin och Miara 

(2011) menar att hjälpen föräldrarna får under krisen när deras barn vårdas i palliativ vård har 

en betydande effekt på hur föräldrarna senare upplever och minns sin förlust av sitt barn. 
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Föräldrars upplevelser 
Med begreppet föräldrar avses i denna studie vuxna personer som är vårdnadshavare och 

lever tillsammans med det sjuka barnet (stipulativ definition). Enligt Eriksson (1987) är en 

människas upplevelse hennes egna och de kan ej helt förstås eller tolkas av någon annan. 

Vidare menar Eriksson (1987) att graden av självmedvetenhet och medvetenhet hos 

människan utgör grunden för hennes upplevelsevärld. Dighe et al. (2008) menar att när 

föräldrar får besked om att ens barn har en obotlig sjukdom är den vanligaste reaktionen en 

känsla av sorg och hjälplöshet. Enligt Beck-Friis och Strang (2005) är kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och föräldrarna viktig i samband med sjukhusvistelsen för att 

föräldrarna ska känna trygghet. Eden och Callister (2010) menar att genom att skapa goda 

relationer och tydlig kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar till barn som vårdas 

med palliativ vård, skapas förtroende och underlättar för föräldrarna att fatta beslut om 

vården som rör deras barn. Enligt Knapp, Madden, Curtis, Sloyer och Shenkman (2010) 

behöver även föräldrarna stöd under tiden deras barn är sjukt. 

Palliativ vård 
Socialstyrelsen (2009) påtalar att oavsett vårdform krävs en god vård i livets slutskede när det 

inte längre är möjligt att bota. Världshälsoorganisationen, [WHO] (1998) beskriver att 

palliativ vård innebär att förbättra livskvalitén för den sjuke och dennes familj i livets 

slutskede. Det innebär också att patienten ska bli fri från smärta och bli erbjuden ett 

stödsystem som hjälper den sjuke att leva så aktivt som möjligt. Sandman och Woods (2003) 

beskriver att ordet ”palliativ” kommer från det latinska begreppet ”palium” som betyder 

mantel och har förståtts i termer av lindrande i motsats till botande. Vidare menar Sandman 

och Woods (2003) att en mantel kan liknas vid ett skydd för den sjuke eller anhöriga i deras 

situation. Effekterna av sjukdomen lindras men botas inte. McNamara-Goodger och Cooke 

(2008) beskriver att palliativ vård för barn och ungdomar fokuserar på att förbättra 

livskvaliteten, ge stöd till familjen till barnet samt att barnet är fri från smärta.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2012) ges palliativ vård dels på sjukhusens slutenvårdsavdelningar, 

dels i hemmet, med insatser från kommunen, primärvården och sjukhusen ofta kombinerat 

med vårdperioder på sjukhus. Palliativ vård även i kommunens särskilda boenden. Faktorer 

som kan vara avgörande för var den palliativa vården ges är till exempel tillgången till 

fungerande stöd, kvalificerad personal, sjukdomsförloppet och närståendes inställning (ibid). 

Enligt WHO (1998) bör palliativ vård erbjudas till alla som har ett behov, oavsett ålder och 
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diagnos (WHO, 1998). Socialstyrelsen (2012) menar att personer med cancersjukdomar är 

majoritet inom den palliativa vården i Sverige. Enligt WHO (1998) ska palliativ vård av barn 

innebära att hjälpa dem att under omständigheterna leva ett så normalt liv som möjligt. Enligt 

Socialstyrelsen (2012) måste vårdande personal ha kunskap och kompetens för att kunna 

kommunicera med ett barn som vårdas i palliativ vård, eftersom barn som befinner sig i livets 

slut har ett annat sätt att kommunicera sina behov på än vuxna. Föräldrar till barn är ofta 

mycket mer involverade i genomförandet av vården än närmaste anhörig till en vuxen i 

palliativ vård. Processen när ett barn dör har inverkan på många människor och sorgen efter 

ett förlorat barn är ofta mer intensiv, varar längre och är mer komplicerad än sorgen efter en 

vuxen person (ibid). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) betonas att vården ska ges 

med patientens samtycke och bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, vilket gäller även barn och ungdomar. Ju yngre barnet är desto mindre förmåga har 

han eller hon att själv besluta över vården, då är det vanligast att föräldrarna träder in och 

fattar beslut i barnets ställe (ibid). 

Teoretisk referensram 
Enligt Cullberg (2006) befinner sig en person i ett psykiskt kristillstånd då ens tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att kunna förstå och psykiskt 

bemästra den livssituation som personen råkat in i. Cullberg (2006) menar att ordet kris 

egentligen betyder avgörande vändning, plötslig förändring eller ödesdiger rubbning. 

Begreppet kris står för psykologiskt reaktionsmönster inför akuta inre och yttre svårigheter 

och problem. Vidare menar Cullberg (2006) att en nära anhörigs död är en livssituation som 

kan utlösa ett kristillstånd som kan påverka individen men också övriga familjen. Krisen är 

en smärtsam erfarenhet som kan leda till att personen i fråga utvecklas och erfar mer både av 

sina egna resurser, liksom av sina egna begränsningar. Den kan också sluta i bitterhet och 

utanförskap. Enligt Cullberg (2006) är vanliga känslor som kan uppstå under en krissituation 

ångest och skuldkänslor. Krisen kan också påverka kroppen fysiskt genom dålig sömn, störd 

dygnsrytm och dålig mathållning. Enligt Cullberg (2006) använder människan 

försvarsmekanismer, som är ett omedvetet psykiskt reaktionssätt som har till uppgift att 

minska upplevelsen av och medvetandet om hot och fara, när hon går igenom en kris. 

Exempel på försvarsmekanismer är förnekelse och isolering av känslor. Cullberg (2006) 

nämner i sin teori att i krisens förlopp finns fyra naturliga faser: chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Under chockfasen håller individen verkligheten 

ifrån sig med all kraft eftersom det ännu inte har öppnats någon väg att ”ta in” det skedda och 
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bearbeta det. Reaktionsfasen kan sägas börja när den drabbade börjat öppna ögonen för det 

skedda och inser sanningen. Den drabbade försöker finna en mening med händelsen. Därefter 

följer bearbetningsfasen. Under denna fas börjar individen vända sig mot framtiden istället 

för att fokusera på det som har hänt. Gamla aktiviteter återupptas och nya erfarenheter börjar 

tas emot igen. Den sista fasen är nyorienteringsfasen. Under denna sista fas som inte har 

någon avslutning kan individen leva med det förgångna som ett ärr som alltid kommer finnas 

kvar men som inte behöver utgöra något hinder i livet. 

 

Enligt Cullberg (2006) kan vårdpersonal möta personer som genomgår en kris. Målet för 

krisbehandlingen är att stödja den drabbades egna läkningsresurser så att krisen får 

genomlöpa en naturlig utveckling till bearbetning och nyorientering. Tre egenskaper hos 

behandlaren är av vikt att ha vid bemötandet av personer i kris, som är kunskap, empati och 

självkännedom. Det är även viktigt med ömsesidig kommunikation av vårdpersonalen vid 

bemötandet av personer i kris. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som vårdas i 

palliativ vård.  

Metod 
Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Ejvegård (2009) beskriver 

litteraturstudie som en översikt över bedriven forskning. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) används kvalitativa studier i forskning där kunskap om mänskliga 

upplevelser, mänskliga händelser, processer och relationer ska undersökas. Dessa 

forskningsmetoder används för att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga 

upplevelser och uppfattningar.  

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara analyserade med kvalitativ metod. 

Artiklarna skulle vara publicerade från år 1997-2012. Barnen till föräldrarna skulle vara 

under 18 år gamla. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska. De skulle även vara peer 
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reviewed, vilket innebär att artikeln är granskad av en expert inom området innan den 

publicerats (Willman et al. 2006).  

Datainsamling 

Artiklarna söktes i databaserna MEDLINE, CINAHL och Academic Search Elite (Bilaga 1). 

Willman et al. (2006) beskriver att CINAHL innehåller indexerade artiklar från 

omvårdnadstidskrifter, därför passar CINAHL som databas för sökning till studiens syfte. 

MEDLINE innehåller referenser från bland annat medicin och omvårdnad. Academic Search 

Elite innehåller bland annat artiklar om hälsa, vård och hälsoteknik. 

 

De sökord som användes var: Parents experiences, parental attitudes, parents, child, 

children, terminal care, palliative care och palliative treatment. Lämpliga sökord kan tillgås 

genom att använda databasernas uppslagsverk (Willman et al. 2006). Sökorden kombinerades 

med de booleska sökoperatorerna AND och OR. AND användes för att fokusera sökningen 

till ett mer avgränsat område och OR användes för att bredda sökningen (Willman et al. 

2006).    

 

Ett antal abstrakt lästes igenom (Bilaga 1). Artiklar som inte svarade mot studiens syfte 

valdes bort. Det gjordes en manuell sökning från en referenslista av en identifierad artikel 

(Bilaga 2). Sammanlagt valdes 22 artiklar ut för genomläsning och av dessa svarade åtta mot 

studiens syfte och användes i studien (Bilaga 3). 

Kvalitetsgranskning 

De artiklar som valdes kvalitetsgranskades utifrån Willman et al. (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 4). Varje bedömning i 

protokollet motsvarade en poäng om svaret blev ”ja”. Om svaret blev ”nej” eller ”vet ej” 

tilldelades ingen poäng. Maximalt kunde en artikel få fjorton poäng. Graderingen av kvalitén 

gjordes i tre grader, där grad ett motsvarade 80-100 %, grad två 70-79 %, grad tre 60-69 %. 

Lägre procent än 60 % ansågs inte lämpliga och skulle inte valts ut till studien. Användandet 

av procentberäkning användes istället för att räkna poäng, vilket ökade möjligheten att 

jämföra kvalitén på de olika artiklarna (Willman et al. 2006). Av de åtta artiklarna som 

kvalitetsgranskades uppnådde en artikel Grad I, de resterande sju uppnådde Grad II. 
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Analys 
De åtta artiklarna analyserades enligt Polit och Becks (2008) analysmetod. Analysmetoden 

var manifest innehållsanalys med kvalitativ induktiv ansats. En kvalitativ metod är lämplig 

att använda när subjektiva upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar skall försöka förstås 

eller belysas (Willman et al. 2006). Enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär en manifest 

innehållsanalys ett arbete med textmaterialet och dess innehåll och beskriver de synliga, 

uppenbara komponenterna. En induktiv ansats innebär enligt Granskär & Höglund-Nielsen 

(2008) en förutsättningslös analys av texter, som bland annat kan var baserade på människors 

berättelser om sina upplevelser. I analysen ingick latenta inslag som innebär att en tolkning 

görs av det som ligger bakom orden (Olsson & Sörensen, 2011). Analysen började med att 

insamlade data lästes igenom separat ett flertal gånger, där det manifesta innehållet sågs över 

och det söktes efter meningsbärande enheter och meningar som stämde överens med studiens 

syfte (Polit & Beck, 2008). En meningsenhet är en meningsbärande del av texten. Den kan 

utgöras av ord, meningar och stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Meningsenheterna plockades ut för att 

data skulle omvandlas till mindre, mer hanterbara enheter. För stora meningsenheter kan vara 

svåra att hantera eftersom de kan rymma flera betydelser och det finns då en risk för att delar 

av innehållet går förlorat. Därefter översattes meningsenheterna till svenska och 

kondenserades, vilket betyder att meningarna förkortades ned och gjordes mer lätthanterliga 

samtidigt som det centrala innehållet bevarades och ingen väsentlig information fick 

försvinna. I nästa steg kodades det framkomna innehållet och organiserades i olika kategorier 

utifrån innehållet. En kod är en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess 

innehåll. En kategori utgjordes av flera koder som hade ett liknande innehåll. Ur 

huvudkategorierna utmynnade även ett antal underkategorier (Polit & Beck, 2008) (Bilaga 5). 

Etiskt övervägande 
Polit och Beck (2008) menar att etiska övervägande måste göras när studier görs på 

människor. Det var inte alla artiklarna i studien som innehåll ett etiskt resonemang vilket kan 

ha medfört en svaghet. Olsson och Sörensen (2011) menar att forskning får godkännas om 

den kan utföras med respekt för människovärdet, och att mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter alltid ska beaktas vid etikprövning. Med anledning av detta användes 

artiklarna ändå eftersom föräldrarna var väl medvetna och informerade om vad studien skulle 

innebära eftersom de blev kontaktade via brev och/eller telefon en tid innan studien skulle 
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genomföras. De fick då tid att tänka igenom om de ville delta och kunde alltid tacka nej till 

deltagande eller hoppa av när som helst under studiens gång. 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och tre underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Översikt av syfte, huvudkategorier och underkategorier. 
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Känslor vid vetskapen om att barnet kommer dö 
Föräldrarna beskrev att även om de var förberedda eller ej så upplevde de att deras 

föräldraskap kollapsade när de fick reda på att deras barn skulle dö (Kars, Grypdonck & van 

Delden, 2011). Prognosen accepterades inte av alla föräldrar med en gång, utan till en början 

förnekade de faktum (James & Johnson, 1997). Det uppgavs att även om sjukdomen var 

livshotande så upplevde de inte barnet särskilt sjukt och de kände sig säkra på att nästa dag 

skulle bli som föregående dag (Kars et al. 2011). Föräldrarna sökte hela tiden efter konkreta 

saker att göra för att få barnet att överleva (Kars et al. 2011). Faktumet att barnet inte skulle 

överleva accepterades först när de märkte av barnets fysiska symtom (James & Johnson, 

1997). Vid vetskapen om att barnet inte skulle komma att överleva uppgav föräldrarna 

känslor om att inte kunna släppa taget om barnet och att livet kändes meningslöst utan honom 

eller henne (Kars, Grypdonck, de Korte-Verhoef, Kamps, Meijer-van den Bergh, Verkerk & 

van Delden, 2009). Föräldrarna uttryckte en känsla av osäkerhet och att familjen splittrades 

när de fick besked om att deras barn skulle dö (Price, Jordan, Prior & Parkes, 2011). 

 

“It was suddenly clear that he wouldn’t get better and that we would have 

to prepare ourselves for his death. That really broke our hearts” (Kars et 

al. 2011, s.262).  

 

Föräldrar gav uttryck för tankar som att de inte bara skulle förlora sitt barn, utan också 

möjligheten att bli mor/far föräldrar, detta upplevde föräldrarna som att de även skulle 

komma att förlora en viktig del av sig själva. Hos de föräldrar som endast hade ett barn 

uppkom tankar om att inte vara förälder längre när deras barn skulle dö (Kars et al. 2011). 

Vetskapen om att barnet skulle dö, tillsammans med medvetenheten om smärtan som skulle 

uppstå när barnet dött, medförde för föräldrarna upplevelse av outhärdliga känslor av förlust 

(Kars et al. 2009). Föräldrarna uppgav att de kunde föreställa sig hur deras barn skulle 

försämras och lida, även tankar om begravningen uppkom. När föräldrarna såg barnets 

reaktion när barnet fick reda på att de inte skulle överleva upplevde föräldrarna maktlöshet, 

eftersom deras skyddande roll som förälder minskade och de inte kunde göra något åt 

situationen (Kars et al. 2011). En del föräldrar beskrev att de kände i förväg hur förlusten av 

deras barn skulle kännas. De skulle inte få känna stolthet över sitt barn, eller se barnet växa 

upp och de skulle aldrig bli en komplett familj (Kars et al. 2009). 
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En förälder uttryckte att den största rädslan var att barnet skulle lida. Vissa föräldrar upplevde 

att de förlorade sin verklighetsuppfattning och hade därför svårt att se barnets symtom, 

lidande eller behov (Kars et al. 2009). Föräldrar upplevde att de behövde erkänna sina egna 

känslor för att lindra sitt eget lidande, samtidigt som de kände att de hade ett ansvar mot sitt 

barn att behålla en stabilitet (Kars et al. 2011). En del föräldrar som hade accepterat att döden 

var nära, men där döden inte inträtt ännu, uttryckte att en väntande situation skapades för 

föräldrarna som upplevdes jobbig. Särskilt jobbigt var det att se sitt barn lida av sin sjukdom 

eller lida av döende processen, detta ledde även till ett lidande för föräldrarna. Vissa föräldrar 

ansåg att de hade velat skynda på förloppet för att minska barnets och deras eget lidande 

(Kars et al. 2009). Det fanns även föräldrar som utryckte ett hopp om att ett botemedel skulle 

finnas även i livets slutskede. Betydelsen av hopp gav styrka till barnet och familjen (Zelcer, 

Cataudella, Cairney & Bannister, 2010).  

Tala om döden med barnet 

Vissa föräldrar som inte diskuterade döden med sina barn beskrev en ånger efteråt att de inte 

hade gjort det. Anledningen till varför en del föräldrarna inte pratade med barnet om döden 

var dels pågrund av förnekelse, men även för att inte förstöra hoppet om att ett botemedel 

skulle finnas (Zelcer et al. 2010). En del föräldrar menade att de ville skydda barnet från 

döden genom att inte tala om det, men upplevde då samtidigt en känslomässig börda eftersom 

detta gick emot vårdpersonalens inställning. De trodde att vetskapen om att han eller hon 

skulle dö skulle förgöra honom eller henne (Price et al. 2010). 

 

“He knew he had muscular dystrophy he knew he couldn’t…but we 

always felt that if he knew he was going to die it would destroy him” 

(Price et al. 2010, s. 1388). 

 

Föräldrar beskrev även att anledningen till att de inte valde att diskutera döden med sitt 

döende barn var att de upplevde det svårt att berätta allt på en gång. Dessa föräldrar var också 

rädda för att barnet skulle förlora viljan att fortsätta leva (Kars et al. 2009). En del av 

föräldrarna uppgav att de kände att det var bortom barnets kapacitet att diskutera döden, 

därför gjorde de inte det. Dessa föräldrar ville att barnet istället skulle uppskatta livet. En del 

föräldrar däremot upplevde att det var nödvändigt att informera barnet om döden och gjorde 

detta, även om det upplevdes känslomässigt svårt (Kars et al. 2011).  
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“We have tried to talk about it, but he didn´t want anything to do with it. 

He´s not stupid. He´s quite clever, and he knows why he´s there. He 

knows he’s going to die. We know that just from the answers he gives us” 

(Kars et al. 2011, s. 267).  

 

En del föräldrar uttryckte ett behov av att diskutera begravning med sina barn för att kunna 

fullfölja barnets önskningar (Kars et al. 2011). 

 

Finnas där för sitt barn 
Föräldrar uttryckte behovet av att finnas där för barnet som det allra viktigaste när de märkte 

hur mycket barnet led. Genom att finnas där kände föräldrarna att de inte lämnade barnet 

ensamt i sitt lidande. Föräldrarna uppgav att de ville vara närvarande och kände att de 

behövde få barnet att uppskatta livet (Kars et al. 2011). Föräldrar beskrev en känsla av att de 

ville göra allt de kunde för sitt barn. Detta fick dem att känna sig till större nytta (James & 

Johnsson, 1997). Dessa föräldrar kände att de aldrig skulle förlåta sig själva om de inte hade 

försökt med allt de kunde. Föräldrarna upplevde en önskan att alltid finnas där samtidigt som 

de hade andra måsten att hantera i sina egna liv. Föräldrarna uttryckte att vid de tillfällen de 

inte kunde vara närvarande och ha kontroll på situationen kände de sig överväldigade och 

utmattade. Trots detta kände de att de var tvungna att tvinga sig själva att fortsätta. De kände 

att de inte kunde kollapsa för de hade ett ansvar att finnas där för barnet (Kars et al. 2011). En 

del föräldrar uttryckte att de hade så mycket fokus på det sjuka barnet vilket gjorde att de 

glömde bort sin egen hälsa (Price et al. 2011). Föräldrarna älskade sitt barn och valde det som 

var bäst för barnet, inte för sig själva (Kars et al. 2009). Genom att finnas där hjälpte det även 

föräldrarna att hantera barnets försämring (Kars et al. 2011). Vissa föräldrar uppgav att de 

kände sig extremt oroliga över att deras barn skulle dö ensamt eller med någon annan, och på 

grund av detta och trots att föräldrarna kände sig utmattade fortsatte de att finnas till för 

barnet (James & Johnson, 1997). Föräldrar beskrev att de upplevde att deras ångest och oro 

dämpades av att finnas där när barnet dog. Fanns de inte där vid dödsfallet upplevdes en djup 

skuld av att inte ha skyddat barnet tillräckligt från döden (Price et al. 2010). Vissa föräldrar 

uttryckte ett behov av att säga adjö till sitt barn innan han eller hon dog. Fick de inte 

möjligheten att säga adjö upplevdes detta som mycket stressande och smärtsamt för 

föräldrarna (Meert, Briller, Myers Schim, Thurston & Kabel, 2009). 
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“I took him by his hand and at that moment he just opened his eyes and 

looked at me. So I was able to tell him that it’s okay to go on…I’m glad I 

got to do that” (Meert et al. 2009, s. 721).  

 

Många föräldrar uttryckte en stark vilja att själva vårda sitt barn, istället för att låta 

vårdpersonalen göra det. Genom att vårda barnet fick föräldrarna fysisk kontakt även om inte 

barnet ville bli rört (Kars et al. 2011; Meert et al. 2009). Genom att föräldrarna kunde 

utforma barnets liv hjälpte det dem att fokusera på de positiva reaktionerna från barnet (Kars 

et al. 2011). En del föräldrar uppgav att de ville vara de som främst vårdade barnet eftersom 

de kände att de hade en skyldighet som förälder att göra det (Zelcer et al. 2010). Det visade 

sig att ju mer delaktiga föräldrarna var i barnets vård desto mindre skuldkänslor hade de 

eftersom de kände de hade gjort allt de kunde för deras barn (James & Johnson, 1997). 

 

“The nurses would come in and explain this is how I clean this, this is 

how I attach this, and this how often this needs to be changed. We 

changed her diapers, we gave her baths, we dressed her, changed her 

bedding, little things like that. They were more than happy to do it if we 

wanted them to, but that made us feel we are still her mom and dad.” 

(Weidner, Cameron, Lee, McBride, Mathias & Byczkowski, 2011, s. 

281). 

 

Föräldrar uttryckte att när de upprätthöll närhet till sitt sjuka barn fick det dem att vilja vårda 

sitt barn så länge som möjligt för att bevara sin identitet som förälder (Meert et al. 2009). 

Vissa föräldrar uttryckte att det kändes viktigt att vårdpersonalen respekterade deras roll som 

förälder när de tog hand om sitt eget barn. Många ville ha den kunskap som behövdes för att 

kunna vara de som främst vårdade barnet (Weidner et al. 2011). Föräldrarna insåg att de 

också behövde medicinsk hjälp och hjälp från sjuksköterskor för att själva kunna vårda barnet 

och föräldrarna kämpade med att förena dessa två ståndpunkter. Föräldrarna uttryckte att 

deras förmåga att ta hand om deras barn på bästa sätt berodde på kvalitén av information de 

fick av vårdpersonalen om hur de skulle vårda barnet (James & Johnson, 1997). Föräldrarna 

insåg till sist att barnet var tvunget att dö själv, deras skyddande förmåga hade misslyckats 

eftersom döden kom emellan barnet och föräldrarna (Kars et al. 2011). Vissa föräldrar 

uttryckte en önskan om att de kunde ta bättre hand om sitt döende barn och ibland uppkom 
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känslor från föräldrarna om att bara vilja försvinna och komma tillbaka när allting var över 

(Kars et al. 2009).  

Att fatta beslut om barnets vård 

Föräldrar beskrev att de upplevde att de behöll kontrollen när de fick ta beslut om barnets 

vård. De upplevde att de hade ett val att antingen göra något för barnet eller att inte göra 

något alls. Även om vissa föräldrarna uttryckte en besvikelse av att tvingas förlita sig på sig 

själva och sina beslut, så uppskattade de att deras perspektiv hade betydelse (Kars et al. 

2011). En förälder som tvingades fatta beslut om hjärt- lungräddning skulle göras eller inte 

beskrev att hon svarade ja för detta fick henne att känna att hon gjort någonting (Price et al. 

2011). En del föräldrar som konfronterades med beslut som berörde döden, till exempel att ta 

beslut om återupplivning, uttryckte en förvåning över deras förmåga att diskutera detta (Kars 

et al. 2011). 

 

Hantera det vardagliga livet 
Många föräldrar menade att det var en svår uppgift att tillmötesgå barnets behov samtidigt 

som man skulle klara sina egna jobb, sköta ekonomin och ta hand om sina andra barn. Alla 

måsten i livet gjorde att de inte kunde spendera så mycket tid med det sjuka barnet som de 

önskade (Zelcer et al. 2010; James & Johnson, 1997). Många föräldrar uttryckte en vilja att ta 

hand om det sjuka barnet dygnet runt, men förstod efter några veckor att de var tvungna att gå 

tillbaka till det normala livet. 

  

“We both cared and wanted to care for Sam but in some you know after 

the first few weeks we had to get back to some sort of normality because 

you know you still need to pay bills” (Price et al. 2010, s. 1386). 

 

Pappor i flertalet familjer uppgav att de fokuserade på att säkra familjens ekonomi. Även om 

detta ledde till skuldkänslor för dem så gjordes det av traditionella skäl. För mödrar låg fokus 

främst på att skapa fysisk och känslomässig vård till deras barn, samtidigt som den dagliga 

omsorgen för övriga familjemedlemmar gavs. Föräldrarna uttryckte det som stressande att ta 

hand om det sjuka barnet samtidigt som man hade fler barn att ta hand om. När en mor fick 

besök förklarade hon hur hon ”klistrade på ett ansikte” för att hon ville att allt skulle se bra 

ut, vilket upplevdes som en svår situation (Price et al. 2010). Föräldrarna uttryckte ett behov 
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av att vara ensamma med sitt döende barn och sin familj, men de behövde också egen tid för 

att ta hand om sig själva och få en paus (Meert et al. 2009). Olika stödmekanismer nämndes 

som var viktiga för föräldrarna för att underlätta så familjelivet skulle fungera så bra som 

möjligt, till exempel kunde detta innebära att mor- och farföräldrar eller andra släktingar tog 

hand om syskonen så föräldrarna kunde fokusera på det sjuka barnet. Föräldrarna uppgav att 

de upplevde en känsla av att skydda sitt sjuka barn mot smärta och skador, men även skydda 

andra familjemedlemmar och andra barn i sin närhet. Föräldrar utsattes för utmaningar som 

de var tvungna att konfrontera och övervinna som till exempel att lära nya saker som ofta 

innebar tekniska vårdande moment. Föräldrarna uttryckte att det upplevdes svårt att 

upprätthålla en god balans mellan sina roller och att se till att familjen var finansiellt stabil. 

Detta väckte en del känslomässiga reaktioner så som rädsla, utmattning, isolering, stress och 

ångest (Price et al. 2010). 

Behålla normalitet i livet  

Föräldrar uttryckte ett behov av att upprätthålla ett så normalt liv som möjligt (Zelcer et al. 

2010). Genom att bevara allt så normalt som möjligt kunde föräldrarna behålla kontroll över 

situationen, vilket upplevdes viktigt. När det gällde att bevara normalitet menade föräldrarna 

att det största problemet var att hålla kvar rollerna i familjen. Trots att ett kaos upplevdes så 

strävade föräldrarna efter att bevara sammanhållningen inom familjen (Price et al. 2011). Det 

uppskattades att vårdpersonalen försökte bibehålla normalitet i barnets och familjens liv 

(James & Johnson, 1997). En del föräldrarna uttryckte en stark känsla av att de ville att barnet 

skulle fortsätta leva som vanligt. Föräldrarna trodde att när barnet mentalt började ge upp 

skulle en nedåtgående spiral starta som påskyndade döden. Därför försökte föräldrarna göra 

så att barnet inte psykiskt gav upp. Föräldrarna tycktes uppskatta att se sitt barn njuta av livet. 

Så länge barnet uttryckte glädje och barnet verkade må bra så kunde föräldrarna koppla bort 

barnets kommande död (Kars et al. 2011). Föräldrar uttryckte att det var viktigt att kunna 

göra de typiska saker som en förälder gör för sitt barn (Weidner et al. 2011). En del föräldrar 

uttryckte en oro över hur de skulle hantera familjetraditioner när barnet inte fanns kvar hos 

dem, som till exempel julen. De funderade över om de skulle behålla eller avsluta vissa 

familjetraditioner (Meert et al. 2009). 

 

Föräldrar gav uttryck för att när de såg att deras barn blev sämre och inte orkade leka uppkom 

tankar om att det kunde vara sista gången barnet lekte. Sådana tankar gav dem en känsla av 

att de hade tappat kontrollen (Kars et al. 2011). 
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“Family life was no was no… it certainly wasn’t normal you know” 

(Price et al. 2011, s 1388).  

 

Vårdpersonalens betydelse för föräldrarna 
Vikten av goda relationer med vårdpersonalen ansågs vara en viktig aspekt för en stor del av 

föräldrarna under sjukhusvistelsen och uttrycktes som en orsak till att god vårdkvalité 

upplevdes. Detta gjorde att föräldrarna kände sig trygga när de var tvungna att lämna 

sjukhuset för att ta hand om de andra barnen eller gå till jobbet. De kände sig säkra att någon 

som brydde sig såg till att barnet blev väl bemött (Hellner & Solomon, 2005). 

Kommunikationen ansågs vara en viktig aspekt inom vården för de flesta föräldrar (Weidner 

et al. 2011). Föräldrar uppskattade vårdpersonal som fanns där från början av barnets 

sjukdom eller sjukhustid och som följde barnet och familjen hela vägen till döden. Föräldrar 

uttryckte en känsla av lugn och säkerhet när det endast var samma grupp eller samma 

personer som vårdade barnet. Det gjorde också att föräldrarna upplevde sig bekväma och att 

de då lättare kunde orientera sig i sjukhusmiljön. Föräldrarna menade att deras frustration 

minskade när de slapp presentera sig gång på gång för ny vårdpersonal. När vårdpersonalen 

kände barnet och föräldrarna ledde det till att föräldrarna kände att de blev mer sedda vilket i 

sin tur ledde till att föräldrarna upplevde sig mer säkra på att kvalitén av barnets vård var 

optimerad (Hellner & Solomon, 2005). Föräldrarna behövde tro att vårdpersonalen hade stort 

intresse för barnet och att de kunde lita på deras råd och handlingar (Meert et al. 2009). 

Föräldrarna uttryckte uppskattning för vårdpersonalen när de kom på sin lediga tid för att 

vara tillsammans med familjen och hjälpa dem (Hellner & Solomon, 2005). Samtidigt 

uttryckte flera föräldrar att det även kändes viktigt att få tid med sitt barn utan närvaro av 

vårdpersonal (Weidner et al. 2011). 

 

“One of my daughter´s nurses came in while she wasn´t working and, 

even though she was not working that night, she came in to spend, you 

know, the time with her towards the end. And that, that said a lot to 

us…because it kind of exemplified how much my daughter meant to them 

and vice versa… It was very special to us that this nurse did that. But we 

also knew that she wanted to be there with her and for us as well” 

(Hellner & Solomon, 2005, s. 342). 
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Föräldrarna uttryckte att de upplevde att vårdpersonalen visade medkänsla genom ord, 

handlingar, kroppsspråk, men även genom saker som att hämta ett glas vatten eller erbjuda 

näsdukar (Meert et al. 2009). Flertalet föräldrar förklarade hur viktigt det var att 

informationen som lämnades var samstämmig. När vårdpersonalen var samstämmig i 

informationen som lämnades, var respektfulla och empatiska, kände sig föräldrarna 

omhändertagna (James & Johnson, 1997). Föräldrar uttryckte en känsla av trygghet när de 

upplevde ett gott samarbete bland vårdpersonalen (Meert et al. 2009). Om vårdpersonalen 

inte var samstämmig i sin information som lämnades så ökade föräldrarnas känslor av ångest, 

misstro och lidande eftersom de upplevde att deras barn verkade mer sårbart och lidande av 

detta (Heller & Solomon, 2005). Föräldrarna uppgav att de behövde ärlig information, även 

om det var något de inte ville höra. Ärlig information beskrevs av föräldrarna som att dela 

informationen utan att vilseleda eller förhindra full förståelse. Föräldrar ville också ha ärliga 

besked om sina barns framtid (Meert et al. 2009). 

 

“We were like this is getting really really stressful and we didn’t know 

what was wrong with her how serious it was and they really didn’t have 

any answers” (Price et al. 2011, s. 1387). 

 

Rotationer av vårdpersonalen eller att de var tvungna att byta avdelning ansåg en del föräldrar 

som en orsak till sämre kvalité på vården och detta ledde till att de upplevde frustration och 

ångest (Heller & Solomon, 2005). Föräldrar uttryckte behov av professionell hjälp, men en 

del upplevde att de blev förvirrade av det fanns många olika yrkesgrupper. De kunde inte 

hålla reda på vårdpersonalens olika roller, detta upplevdes som en svår uppgift. Föräldrar 

upplevde även att kommunikationen mellan vårdpersonalen var dålig på grund av att det 

fanns många specialister som skyllde på varandra när något blev fel (Meert et al. 2009). 

Vårdpersonalen beskrevs som viktig för föräldrarna genom att de gav föräldrarna adekvat 

information och kommunicerade med dem om deras barn. Föräldrar ansåg att 

vårdpersonalens stöd gjorde att de kunde reflektera över och fatta beslut i en svår situation 

(Price et al. 2011). Det uppgavs att bristande information samt olika information från 

vårdpersonalen ledde till att föräldrarna kände bristande kontroll över barnet och detta gjorde 

att föräldrarnas förtroende över att barnet vårdades väl minskade. Det ledde också till att 

föräldrarna upplevde att det var svårt att fatta beslut som rörde barnets vård (Heller & 

Solomon, 2005).  
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/../”I know that they talk to each other all the time and they have 

conferences, but somehow it doesn’t get passed to the patient or the 

patient’s family that everyone is on the same wavelength because 

sometimes one person would say one thing and someone else would say 

something a little different. We weren’t always totally sure what the plan 

was or what the feeling was about how she was doing” (Heller & 

Solomon, 2005, s. 340). 

     

Diskussion 

Metoddiskussion 
Den metod som valdes till denna studie var en litteraturstudie. Kvalitativa artiklar valdes 

eftersom studiens syfte var att belysa upplevelser. Enligt Willman et al. (2006) används 

kvalitativ forskningsmetod när forskningsperspektivet inkluderar kunskaper om mänskliga 

upplevelser, mänskliga händelser, processer och relationer. En empirisk studie skulle kunna 

ha gjorts, men valdes bort eftersom det troligen skulle bli svårt att hitta tillräckligt många 

föräldrar som ville delta på den korta tiden som var avsatt för studien. Polit och Beck (2008) 

menar att en empirisk studie är bland det mest tidskrävande inom forskning.  

 

I efterhand ansågs sökorden som användes vara bra, dock kanske de gjorde att sökningarna 

blev något breda eftersom det blev många träffar, men som inte stämde överens med studiens 

syfte. Dock gjordes sökningar på lämpliga artiklars nyckelord för att utöka sökningen, men 

genom detta hittades inga fler relevanta artiklar som passade till studiens syfte. Sökorden 

kombinerades med de booleska sökoperatorerna AND och OR. Det är enligt Willman et al. 

(2006) aldrig tillräckligt att enbart använda en sökterm för sin systematiska sökning efter 

vetenskapliga studier. Det ansågs vara en fördel att använda OR då sökningen kunde 

innehålla två olika ord men som hade samma betydelse. Anledningen till att det inte hittades 

särskilt många artiklar som stämde överens med studiens syfte kan ha varit att fel sökord 

använts eller att det inte finns så mycket forskning inom det valda området.  

 

Artiklarna som valdes till studien kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006) 

granskningsprotokoll för studier med kvalitativ metod. Denna valdes därför att den ansågs 
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lätthanterlig, men samtidigt övergripande. Genom att artiklarna kvalitetsgranskades så kan 

resultatets trovärdighet ha ökat. Artiklarna graderades i tre grader efter kvalitet. En artikel 

hamnade i grad I och de resterande sju artiklarna hamnade i grad II, precis under gränsen till 

grad I. De valdes ändå att tas med eftersom de beskrev föräldrarnas upplevelser som var 

studiens syfte.  

 

Hälften av artiklarna som användes i studien var gjorda i USA, övriga var från europeiska 

länder. Detta kan ha påverkat studiens resultat. I USA omfattas inte alla av 

sjukvårdsfinansieringen och sjukvårdssystemet är istället uppbyggt av privata försäkringar 

(Sveriges Kommuner & Landsting, 2008). Även om sjukvårdssystemet är annorlunda och att 

omkringliggande förhållanden som t.ex. ekonomi kan ha en betydelse så är föräldrars 

upplevelser de samma och därför fick även artiklar från USA ingå i resultatet. 

 

I två av de artiklar som valdes till studien var det tre författare som varit med och gjort de två 

artiklarna. Detta kan ha varit en nackdel eftersom författarna kan ha haft förutfattade 

meningar när den andra studien genomfördes. De valdes att tas med ändå eftersom 

urvalsgruppen inte var den samma. Det kan även ha varit en fördel att det var samma 

författare eftersom en större erfarenhet inom ämnet kan ha funnits bland författarna.  

 

Analysmetoden som valdes var Polit och Becks (2008) innehållsanalys för kvalitativ data. 

Denna analysmetod ansågs vara till bra hjälp när texterna skulle analyseras, eftersom den 

innehöll steg som gjorde att datan kunde analyseras på ett systematiskt sätt. Analysen började 

med att de valda artiklarna lästes igenom var för sig där det sedan söktes efter 

meningsbärande enheter. Efter det gicks det igenom vilka meningsbärande enheter som hade 

tagits ut för att tillsammans diskutera fram vilka meningsenheter som stämde bäst in på 

studiens syfte. När de meningsbärande enheterna var uttagna översattes de från engelska till 

svenska. Det finns dock en risk att översättningen kan ha lett till feltolkningar trots att lexikon 

användes vid översättningen eftersom engelska inte är modersmålet. Vidare kodades 

meningsenheterna tillsammans. Det kodade materialet resulterade först i flertalet kategorier 

och underkategorier. Därför valdes det att ännu en gång se över meningsenheterna, 

kondenseringen och koderna. Det ledde till att fler koder passade in under samma kategorier 

och underkategorier. Detta gjorde att resultatet blev mer överskådligt.   
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Citaten som finns i resultatet valdes att inte översättas till svenska. Detta för att minska risken 

för felaktiga översättningar.  

 

Resultatet kan ha blivit för brett, detta pga. att barnen i artiklarna var allt från nyfödda upp till 

18år gamla. Det som en förälder till ett nyfött barn som vårdas i palliativ vård upplever 

kanske inte en förälder till en tonåring upplever. Ett yngre barns föräldrar och ett äldre barns 

föräldrar kanske hanterar situationen olika. Barnen i artiklarna led även av olika sjukdomar 

vilket också kan ha gett ett för brett resultat. Hade inklusionkriterier valts som innebar att 

barnen skulle vara inom en mindre åldersskillnad och ha samma sjukdom hade resultatet 

troligtvis blivit annorlunda. Däremot hade ett sådant inklusionskriterie troligtvis gjort att 

sökningen blivit för avgränsad och troligen inte tillräckligt många relevanta artiklar hittats.  

 

De flesta intervjuerna av föräldrarna gjordes efter deras barn hade gått bort, men det fanns 

även de fall där intervjuerna är gjorda under tiden barnet vårdades i palliativ vård. Detta kan 

ha påverkat resultatet då möjligheten finns att föräldrarna kan uppleva situationen olika 

beroende på om de befinner sig mitt i det eller har upplevt det för ett tag sedan. Intervjuerna i 

artiklarna gjordes mellan 3 månader till 3 år efter barnet hade gått bort. Att tidsperioden för 

intervjuerna efter barnets död varierade så mycket kan också ha påverkat resultatet, då 

upplevelserna kan ha förändrats under den tid som gått efter barnets död. 

 

Det ansågs vara en fördel att det var två författare till denna studie eftersom alla steg i 

analysen kunde diskuteras, jämföras och på så sätt öka tillförlitligheten. Det ansågs också 

vara en fördel när problem uppstod vid översättningen av engelska språket. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) ska en litteraturstudie genomföras med samma noggrannhet och trovärdighet 

som de primära källor som återges.  

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att föräldrarna upplevde att föräldraskapet kollapsade när de fick reda på 

att deras barn skulle dö, vilket kan tolkas som att föräldrarna blev chockade av prognosen.  

Detta styrks av Cullberg (2006) som menar att anpassningen till döden ofta sker via en 

chockfas, som är första fasen i Cullbergs (2006) kristeori. Ofta kan den drabbade under denna 

fas uppleva att allt är kaotiskt.  
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Vidare visade resultatet att föräldrarna inte upplevde barnet särskilt sjukt även om sjukdomen 

var livshotande. Föräldrarna kände sig säkra på att nästkommande dag skulle bli den samma, 

och föräldrarna sökte hela tiden efter konkreta saker att göra för att få barnet att överleva. 

Dessutom framkom det i resultatet att inte alla föräldrar accepterade deras barns prognos med 

en gång, utan att de till en början förnekade sanningen. Allt detta kan tolkas som förnekelse 

som är en försvarsmekanism i Cullbergs (2006) kristeori. Försvarsmekanismer har enligt 

Cullberg (2006) till uppgift att minska upplevelsen av och medvetandet om hot och fara. 

Cullberg (2006) menar att förnekelse innebär att man lägger märke till det som är hotande, 

men man förnekar att det är väsentligt och accepterar inte dess egentliga innebörd.  

 

Vid vetskapen om att barnet inte skulle komma att överleva uppgav föräldrarna känslor om 

att inte kunna släppa taget om barnet och att livet kändes meningslöst utan honom eller 

henne. Detta tolkas som ett tecken på kris eftersom Cullberg (2006) menar att en person 

befinner sig i ett kristillstånd då ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 

tillräckliga för att kunna förstå och psykiskt bemästra den livssituation som personen råkat in 

i. 

 

I resultatet framkom att när föräldrarna insåg att barnet skulle dö uppkom outhärdliga känslor 

av förlust, känslor av splittring och osäkerhet samt maktlöshet. Även Longden (2011) menar 

att ett barns död är den största förlusten föräldrar kan uppleva. Vidare menar Dighe et al. 

(2008) att förlusten av ett barn innebär en av de mest smärtsamma sorger som en förälder kan 

uppleva.  

 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde att de inte bara skulle komma att förlora sitt barn, 

utan även möjligheten att kunna bli mor/farföräldrar, detta upplevde föräldrarna som att de 

även skulle komma att förlora en viktig del av sig själva. Detta tolkas som att ett hinder 

uppkom för föräldrarna vid nyorienteringsfasen, att kunna fortsätta leva sina liv utan att 

barnets död ständigt påverkar dem. Cullberg (2006) menar att nyorienteringsfasen är den sista 

fasen i kristeorin som inte har någon avslutning. Individen kan leva med det förgångna som 

ett ärr som alltid kommer finnas men som inte behöver utgöra något hinder i livet.  

 

Det framkom i resultatet att ett hopp fanns hos föräldrarna om att ett botemedel skulle finnas 

för det döende barnet. Detta kan tolkas som en förnekelse av verkligheten eftersom faktumet 

att barnet skulle dö inte accepterades helt då föräldrarna ändå sökte efter ett botemedel. Detta 



 

23 
 

styrks av Cullberg (2006) som menar att förnekelse kan uppstå under en kris. I resultatet 

framgick även att en del föräldrar som tvingades fatta beslut som berörde döden som t.ex. 

återupplivning upplevde att de var förvånade över deras förmåga att diskutera detta. Detta 

kan tolkas som att föräldrarna förträngde sina känslor som styrks av Cullbergs (2006) 

kristeori där det beskrivs att isolering av känslor leder till att det är lättare att hantera vissa 

krissituationer. 

 

I resultatet framgick att vissa föräldrar som accepterat att barnet skulle dö började fundera på 

hur framtiden skulle bli och hur förlusten av deras barn skulle kännas. Detta kan tolkas som 

att föräldrarna befann sig i bearbetningsfasen då man enligt Cullberg (2006) under denna fas 

åter igen börjar vända sig mot framtiden istället för att som tidigare ha varit helt ockuperad av 

traumat och det förgångna samt blir förnekelsemekanismen mindre påtaglig i och med 

bearbetningen. 

 

I resultatet framkom att det fanns föräldrar som ansåg att de ville skydda barnet från döden 

genom att inte tala om det. Att inte tala om det gav föräldrarna en känslomässig börda. Det 

upplevdes svårt att berätta för barnet. De trodde barnets vetskap om att han eller hon skulle 

dö skulle förstöra honom eller henne. Detta kan tolkas som att föräldrarna upplevde ångest. 

Enligt Cullberg (2006) kan en kaosupplevelse vara stark av ångestkänslor. Ångest kan enligt 

Cullberg (2006) upplevas i sådana psykiska krissituationer där de egna resurserna inte längre 

räcker och där man känner att ens värld raserats. Att en del föräldrar valde att diskutera döden 

med barnet och att en del valde att inte göra det kan tolkas som att föräldrarna befann sig 

olika långt i krisen faser. Detta eftersom Cullberg (2006) menar att de som befinner sig i 

chockfasen vill stöta bort verkligheten och kan ha varit de föräldrar som valde att inte 

diskutera döden med barnet. Vidare kan de föräldrar som valde att diskutera döden med 

barnet befunnit sig i reaktionsfasen eller bearbetningsfasen. Enligt Cullberg (2006) börjar 

individen i reaktionsfasen att ta till sig verkligheten och i bearbetningsfasen börjar individen 

vända sig mot framtiden och bearbeta det inträffade.  

 

I resultatet framkom att många föräldrar alltid ville finnas där för sitt barn, vara de som 

främst vårdade sitt sjuka barn och att det var viktigt för dem att vårdpersonalen respekterade 

detta. Delaktigheten i vården fick dem att känna att de gjort allt de kunde för sitt barn vilket 

ledde till minskade skuldkänslor. Cullberg (2006) menar att skuldkänslor i någon form är en 

vanlig upplevelse vid krissituationer där någon närstående ska dö. Att föräldrarna ville finnas 
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där för sitt barn och vårda barnet styrks av Meyer, Ritholz, Burns och Truog (2006) som 

menar att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård uttrycker en stark önskan att vara 

fysiskt nära och ta hand om barnet. Detta styrks även av Dighe et al. (2008) som menar att 

föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård ofta blir mycket involverade i vården av deras 

barn. I Sverige är det troligtvis för föräldrar en självklarhet att själv sköta vården av sitt sjuka 

barn, men det kan vara annorlunda i till exempel USA eftersom de har ett annat 

sjukvårdssystem än Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). 

 

I resultatet framkom att föräldrarna kände sig utmattade och överväldigade över situationen 

att ha ett döende barn. De upplevde att det tvingade sig själva att fortsätta och kunde inte 

kollapsa för de hade ett ansvar att finnas där för sitt barn. Det framkom också att föräldrar 

hade så mycket fokus på det sjuka barnet att de glömde bort sin egen hälsa. Cullberg (2006) 

menar att personer som går igenom en kris kan uppleva bland annat hög ångest, dålig sömn, 

störd dygnsrytm och dåliga matvanor på grund av att kroppen hålls i en alarmberedskap. 

 

I resultatet framgick det att många föräldrar upplevde det som en svår uppgift att tillmötesgå 

barnets behov samtidigt som man skulle klara sina egna jobb, sköta ekonomin och se till att 

familjen var finansiellt stabil. Det framgick även att det var stressande att ta hand om det 

sjuka barnet samtidigt som de hade fler barn i familjen att ta hand om. Monterosso och 

Kristjanson (2008) menar att ett barn som har en livshotande sjukdom har stor inverkan på 

familjelivet och påverkar familjen känslomässigt, psykiskt och ekonomiskt. Även Knapp et 

al. (2010) menar att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård inte hinner ta hand om andra 

familjemedlemmar eftersom det sjuka barnet tar upp den mesta tiden. Cullberg (2006) menar 

att det är en smärtsam process att leva med ett barn som är döende och det påverkar hela 

familjen. 

 

I resultatet framkom det att föräldrarna kunde koppla bort barnets kommande död så länge 

barnet uttryckte glädje och verkade må bra. Detta tolkas som en förnekelse av verkligheten 

och styrks av Cullberg (2006) som menar att förnekelse är en försvarsmekanism som har till 

uppgift att minska upplevelsen av och medvetandet om hot och fara och används vid 

krissituationer.   

 

Det framkom i resultatet att föräldrar uttryckte ett behov av att upprätthålla normalitet i livet. 

Genom att bevara normalitet kunde föräldrarna behålla kontrollen över situationen. Detta kan 
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tolkas som att föräldrarna befann sig i bearbetningsfasen i Cullbergs (2006) kristeori. Under 

denna fas börjar individen bearbeta det inträffade och så småningom så kan det som hänt 

accepteras och livet kan åter igen gå vidare. 

 

I resultatet framgick det att vårdpersonalen var viktig för föräldrarna och var en orsak till att 

god kvalité av vården upplevdes. Det framgick också att detta skapade trygghet. När 

vårdpersonalen var samstämmig i sin information till föräldrarna upplevde de sig 

omhändertagna. Beck-Friis och Strang (2005) betonar vikten av god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och föräldrarna. Eden och Callister (2010) belyser även dem vikten av goda 

relationer och tydlig kommunikation mellan vårdpersonalen och föräldrar till barn som 

vårdas i palliativ vård. Fridegren och Strang (2009) menar att sjukvården har ett ansvar att 

stötta anhöriga i existentiella kriser. Även Cullberg (2006) belyser vikten av en ömsesidig 

kommunikation av vårdpersonalen vid bemötandet. Resultatet visar dock att vårdpersonalen 

inte alltid var samstämmig i sin information, vilket ökade föräldrarnas känslor av ångest, 

misstro och lidande. I resultatet framkom att föräldrarna ville ha ärlig kommunikation även 

om det var något som de inte ville höra. Meyer et al. (2006); Inglin, Hornung och 

Bergstraesser (2011) menar att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård vill att ärlig och 

fullständig information ska lämnas till dem. I resultatet framkom det att föräldrarna oftast 

upplevde att vårdpersonalen visade medkänsla. Samtidigt påstår Aschenbrenner et al. (2012) 

att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård upplevde att vårdpersonalen inte hade 

kunskap om att ge känslomässigt stöd och saknade medkänsla.  

 

I resultatet framkom det att föräldrarna upplevde sig omhändertagna när vårdpersonalen var 

respektfulla och empatiska. Cullberg (2006) menar att en egenskap som är viktig att 

vårdpersonalen har när de bemöter personer i kris är empati. Vidare förklarar Cullberg (2006) 

att empati betyder förmågan att utifrån vad en annan människa säger och hur hon beter sig 

kunna få en realistisk förståelse för hennes inre känslor och upplevelser.  

 

I resultatet framkom det att föräldrarna uppskattade när det var kontinuitet i vården. Att 

samma vårdpersonal vårdade barnet gjorde att föräldrarna upplevde bekvämlighet och deras 

frustration minskade när de slapp presentera sig gång på gång för ny vårdpersonal. 

Föräldrarna uttryckte en känsla av lugn och säkerhet när det var samma grupp eller samma 

personer som vårdade barnet. Var det däremot mycket rotationer av vårdpersonalen upplevde 

föräldrarna detta som en sämre kvalité på vården som ledde till frustration och ångest. Meyer 
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et al. (2006) menar att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård blir förvirrade och deras 

förtroende för vården minskas av att det är många olika personer som vårdar deras barn samt 

när vårdpersonalen inte ger samma information. Även Inglin et al. (2011) menar att föräldrar 

till barn som vårdas i palliativ vård upplever att det blir komplicerat när det är många 

människor som är involverade i barnets vård.  

Slutsats 
I studien framkom det att behovet av att alltid finnas där för sitt barn upplevdes viktigt för 

föräldrarna, detta ledde även till minskade skuldkänslor för föräldrarna. Föräldrarna upplevde 

också svårigheter med att hantera det vardagliga livet. Vårdpersonalen var viktig för 

föräldrarna, särskilt viktigt upplevdes det med kontinuitet bland vårdpersonalen. Resultatet 

visade även att föräldrar till barn som vårdas i palliativ vård upplevde det jobbigt när 

vårdpersonalen inte var samstämmiga i sin information. I studiens resultat framgår det inte 

uttryckligen att föräldrarna går igenom en kris när deras barn vårdas i palliativ vård. Däremot 

fanns det en del upplevelser som föräldrarna uttryckte som tolkades som att föräldrarna går 

igenom en kris. Resultatet i studien kan användas av sjuksköterskan för att bättre förstå 

föräldrarnas upplevelser och därmed kunna ge ett adekvat stöd till föräldrarna. Mer forskning 

behövs inom ämnet för att göra sjuksköterskor mer medvetna om föräldrarnas upplevelser då 

det bland annat framkom fynd i resultatet som tyder på att föräldrarna inte alltid var helt 

nöjda med vården.   

Självständighet  
Genom hela studien har Carolina Erlandsson och Therese Eklund arbetat tillsammans. Till 

bakgrundsavsnittet har Carolina E. och Therese E. gemensamt sökt och diskuterat fram 

information. Båda har också tillsammans gjort analysen av artiklarna. Resultatavsnittet 

diskuterades fram tillsammans. Både metoddiskussionen och resultatdiskussionen har 

Carolina E. och Therese E. kommit fram till tillsammans och varit lika delaktiga i. Tabellerna 

som beskriver datasökning och analysförfarande har utformats tillsammans av Carolina E. 

och Therese E.     



 

27 
 

Referenser 
Aschenbrenner, A. P., Winters, J. M., & Belknap, R. A. (2012). Integrative review: parent 

perspectives on care of their child at the end of life. Journal of Pediatric Nursing, 27, 514-

522 

 

Beck-Friis, B., & Strang, P. (2005). Palliativ medicin. Stockholm: Liber. 

 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Dighe, M., Jadhav, S., Muckaden, M-A., & Sovani, A. (2008). Parental concerns in children  

requiring palliative care. Indian Journal of Palliative Care, 14, 16-22. 

 

Eden, LM., & Callister, LC. (2010). Parent involvement in End-of-Life Care and Decision 

Making in the Newborn Intensive Care Unit: An Integrative Review. The Journal of 

Perinatal Education, 19, 29-39. 

 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, K. (1987). Pausen – en beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Fridegren, I., & Lyckander, S. (2001). Palliativ vård. Stockholm: Liber. 

 

Fridegren, I., & Strang, P. (2009). Palliativ vård. Läkemedelsboken. Uppsala: 

Läkemedelsverket. 

 

Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur 

 

*Heller, K.S. & Solomon, M.Z (2005). Continuity of care and caring: what matters to parents 

of children with life-threatening conditions. Journal of Pediatric Nursing, 20. 335-346. 

 



 

28 
 

Inglin, S., Hornung, R., & Bergstraesser, E. (2011). Palliative care for children and 

adolescents in Switzerland: a needs analysis across three diagnostic groups. European 

Journal of Pediatrics, 170, 1031-1038.  

 

*James, L., & Johnson, B. (1997). An international account. The needs of parents of pediatric 

oncology patients during the palliative care phase. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 

14, 83-95. 

 

*Kars, M. C., Grypdonck, M. H. F., de Korte-Verhoef, M. C., Kamps, W. A., Meijer-van den 

Bergh, E. M. M., Verkerk, M. A., & van Delden, J. J. M. (2009). Parental experience at the 

end-of-life in children with cancer:”preservation” and ”letting go” in relation to loss. Support 

Care Cancer: 19, 27-35.  

 

*Kars, M.C., Grypdonck, M. H. F., & Van Delden, J. J. M. (2011). Being a parent of a child 

with cancer throughout the end-of-life course. Oncology Nursing Forum. 38, 260-271. 

 

Knapp, C. A., Madden, V. L., Curtis, R. N., Sloyer P., & Shenkman, E. A. (2010). Family 

support in pediatric palliative care: How are families impacted by their children’s illnesses? 

Journal of Palliative Medicine, 13, 421-426. 

 

Longden, J. V. (2011). Parental perceptions of end-of-life care on paediatric intensive care 

units: a literature review. Nursing in Critical care, 16, 131-139 

 

 McNamara-Goodger, K., & Cooke, R. (2008). Children’s and young people’s palliative care: 

good practice guidelines. Primary Health Care, 19, 40-48. 

 

*Meert, K. L., Briller, S. H., Myers Schim, S., Thurston, C., & Kabel, A. (2009). Examining 

the needs of bereaved parents in the pediatric intensive care unit: A qualitative study. Death 

Studies,33, 712-740. 

 

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

end-of-life care in the pediatric intensive care unit: Parents priorities and recommendations. 

Pediatrics, 117, 649-657. 

 



 

29 
 

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

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

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Stockholm: Liber. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Principles and methods. Philadelphia: 

Lippincott. 

 

*Price, J., Jordan, J., Prior, L. & Parkes, J. (2010). Living through the death of a child. A 

qualitive study of bereaved parents´experiences. International Journal of Nursing Studies, 48, 

1384-1392. 

 

Reid, S., Bredemeyer, S., van den Berg, C., Cresp, T., Martin, T., & Miara, N. (2011). 

Palliative care in the neonatal nursery. Neonatal, Paediatric & Child Health Nursing, 14, 2-8. 

 

Sandman, L., & Woods, S. (2003). God palliativ vård – etiska och filosofiska aspekter. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikationer för God vård. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2012). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Stockholm: 

Socialstyrelsen.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2008). Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. En 

kunskapsöversikt baserad på internationella erfarenheter. Stockholm: Sveriges Kommuner 

och Landsting 

 

Unicef. (1989). FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad 2012-12-19 från: 

http://www.unicef.se/barnkonventionen 

  



 

30 
 

*Weidner, N. J., Cameron, M., Lee.R.C., McBride, J., Mathias,E. J., & Byczkowski T. L. 

(2011). End-of-Life Care for the dying Child: What matters most to parents.  Journal of 

Palliative care, 27, 279-286. 

 

Wheeler, I. (2001). Parental bereavement: The crisis of meaning. Death Studies, 25, 51-66. 

 

Willman, A., Stolz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

WorldHealthOrganisation.int. (1998). WHO Definition of Palliative Care. Hämtad 20 

December 2011 från  http://who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

 

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

children with brain tumors. A Parental perspective. Archives of Pediatrics & Adolescent 

Medicine, 164, 225-230 

 

*= Artiklar som är med i studiens resultat. 

 

 

  

http://who.int/cancer/palliative/definition/en/


 

31 
 

Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Child AND Parents 
AND (Palliative care OR 
Terminal care) 

108 121107 20 1 

Palliative care AND 
Child 

328 121107 25 4 

Palliative care OR 
Terminal care AND 
Parental attitudes 

40 121108 10 0 

Palliative care OR 
Terminal care AND 
Parental attitudes AND 
Child 

24 121108 5 0 

 
Sökningar i Medline 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

(Palliative care OR 
Terminal care) AND 
Child AND Parents 
experiences (fritext) 

13 121108 5 0 

Palliative care OR 
Terminal Care AND 
parents experiences 
(fritext) 

16 121108 6 1 

Child+ AND Parents+ 
AND (Terminal care OR 
Palliative care+)  

23 121107 9 0 

 
Sökningar i Academic search elite 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Children AND Parents 
AND Palliative 
treatment 

6 121108 1 1 

Parents AND Palliative 
treatment 

19 121108 6 0 

(Palliative treatment OR 
Terminal care) AND 
Children AND Parents 

186 121108 30 0 
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artiklar 
Examining the needs of 
bereaved parents in the 
pediatric intensive care 
unit: a qualitative study 

1 121109 1 1 

 
 



 

34 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Price, J., Jordan, J., Prior, L., 
& Parkes, J./2011/ Great 
Britain 

Living through the 
death of a child: A 
qualitative study of 
bereaved parents` 
experiences. 

Semi-structured 
in-depth 
interviews 

25 Grad I 

Kars, M. C., Grypdonck, M. 
H. F., de Korte-Verhoef, M. 
C., Kamps, W. A., Meijer-
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Parental experience 
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and”letting go” in 
relation to loss. 
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interviews 
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parents 
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interviews 

29 Grad II 

Kars, M.C., Grypdonck, M. 
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of-life course 

In-depth open 
interviews 

42 Grad II 

James, L. & Johnson 
B./1997/USA 

The needs of parents 
of pediatric oncology 
patients during the 
palliative care phase 

Semi-structured 
open-ended 
interviews 

15 Grad II 
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Zelcer, S., Cataudella, D. 
Cairney, A. E. L., & 
Bannister, S. L./2010/ Great 
Britain 

Palliative care of 
children with brain 
tumors 

Focus groups 
interview 

25 Grad II 

Heller, K.S. & Solomon, 
M.Z./2005/USA 

Continuity of care 
and caring: what 
matters to parents of 
children with life-
threatening 
conditions 

Open-ended 
interviews  

36 Grad II 

Meert, K. L., Briller, S. H., 
Myers Schim, S., Thurston, 
C., & Kabel, A./2009/USA 

Examining the needs 
of bereaved parents 
in the pediatric 
intensive care unit: A 
qualitative study 

In-depth 
interviews och 
focus groups 

33 och 13 Grad II 
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Bilaga 4 Granskningsprotokoll 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod som modifierats av författarna till föreliggande studie. 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 

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 en teoretisk referensram?  Ja Nej Vet ej 

– Genereras teori?   Ja Nej Vet ej
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Bilaga 5 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Underkategori 
When parents noticed how 
much their child was 
suffering, the need to ”be 
there” was conceived as the 
most important manifestation 
of parenting.  

När föräldrar såg 
barnets lidande var 
behovet av att “finnas 
där” viktigast 

”Finnas där” 
viktigast 

Finnas där för sitt barn  

Parents were extremely 
worried that their child might 
die alone or with someone 
else and because of this, 
regardless of their 
exhaustion, they continued 
on with minimal respite.  

Oroliga att barnet 
skulle dö ensam eller 
med någon annan, 
pga fortsatte dem 
trots utmattning 

”Finnas där” vid 
barnets död  

Finnas där för sitt barn   

“It’s hard because you need 
the money and you can’t just 
say hey, I’m out of here. 
You’ve got to sort of keep 
that job and the bottom line is 
that you know you’re only 
going to have x number of 
days, weeks or months with 
this little person and that 
superseded everything”. 

Svårt att samtidigt 
vilja vara med barnet 
men också behöva 
jobba för att tjäna 
pengar. 

Måste jobba men 
vill vara med 
barnet 

Hantera det vardagliga livet  
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Fathers tend to focus on 
providing in terms of 
ensuring the financial 
security of the family. 
Although this relatively 
distant (proximally and 
emotionally) form of 
providing could engender 
feelings of guilt, fathers 
account for it in terms of a 
traditional role of provider. 

 Pappor fokuserade 
på att säkra familjens 
ekonomi. Även om 
detta ledde till 
skuldkänslor så 
gjordes det av 
traditionella skäl  

Pappor säkrade 
ekonomin trots 
skuldkänslor 

Hantera det vardagliga livet  

Parents expressed a need to 
discuss funeral arrangements 
with their child to ensure his 
or her wishes would be 
fulfilled 

Behov av diskutera 
begravning för att 
fullfölja önskningar 

Diskutera döden Känslor vid vetskapen om att 
barnet kommer att dö 

Tala om döden med 
barnet 

Parents felt that discussing 
his or her real perspectives 
and death was beyond the 
childs capacity to cope and 
defied the parents wish to 
keep their child going by 
enjoying life. 

Upplevde att det var 
bortom barnets 
kapacitet att 
diskutera döden 

Diskuterade inte 
döden 

Känslor vid vetskapen om att 
barnet kommer att dö  

Tala om döden med 
barnet 
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