
 

Abstrakt 
 
Bakgrund: Palliativ vård för barn är en relativt ny disciplin som fordrar stort 

känslomässigt engagemang av sjuksköterskan som kan pendla mellan motstridiga 

emotioner och sällan lämnas oberörd efter ett barns död. Viktigt är att samla 

kunskap för att få en djupare förståelse av den palliativa vården för barn. Syfte: 

Var att genom en litteraturstudie belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

barn i livets slutskede. Metod: Sexton vetenskapliga artiklar som analyserats 

enligt latent innehållsanalys låg till grund för litteraturstudien. Resultat: 

Sjuksköterskorna upplevde ambivalenta känslor och en inre stress uppkom i 

samband med yttre och inre krav. Sjuksköterskorna kände att de saknade kunskap 

och erfarenhet av att ge palliation till barn i livets slutskede och stöd till deras 

familj och önskade därav att få mer stöd från kollegor, utbildning och handledning 

i deras arbete. Sjuksköterskorna upplevde ändå känslor av meningsfullhet i sitt 

arbete då de kände att de gav något unikt. Diskussion: Sårbarheten utgjorde en 

svaghet hos de sjuksköterskor som inte kunde hantera svåra känslor eller följde 

deras eget samvete. Samtidigt ansågs sjuksköterskornas sårbarhet vara en styrka 

då de i sitt moraliska ansvar öppnade upp och svarade an barnet och familjens 

behov. Konklusion: Sjuksköterskor behöver fördjupade kunskaper för att klara av 

att vårda barn i livets slut. Detta för att minska en känsla av otillräcklighet och 

ensamhet. 

 

Nyckelord: barn, litteraturstudie, palliativ vård, sjuksköterska och upplevelser. 
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Bakgrund 

Oavsett vilket område sjuksköterskan arbetar inom kommer hon/han att möta patienter 

som är i behov av palliativ vård i olika omfattningar. Hon ska främja relationer, ge stöd 

och kommunicera. Den stödjande uppgiften innebär att stötta patienten och dennes familj 

genom att exempelvis ge dem kontinuerlig information om vilken slags vård som ska ges 

vilket kan underlätta tillvaron och inge trygghet. Genom att se patientens förmågor, 

intressen samt att ge redskap för dessa kan hans/hennes önskemål förverkligas. Den 

kommunikativa delen styrs av hur patienten talar till sin omgivning vilket innebär att det 

är essentiellt att sjuksköterskan är anpassningsbar. Det är också viktigt att ta tillvara på 

livets glädjeämnen och möjligheter, att fokusera sig på det friska istället för det sjuka 

(Friedrichsen, 2005, s.377-380). Det är grundläggande att sjuksköterskan har ett 

helhetstänkande, det vill säga att se till de tre dimensionerna såsom kropp, själ och ande 

(Barbosa da Silva, Ljungqvist, 2003, s.28-29).  

 

Palliativ vård 

När kurativ behandling inte längre är ett faktum återstår den palliativa vården som ser 

döendet som en normal process som idag bedrivs inom all svensk sjukvård. Ordet 

”palliativ” har sitt ursprung i latinets pallium som betyder mantel vilket symboliserar 

lindrande handlingar (Beck-Friis, Strang, 2005, s.13). Den palliativa vården har under de 

senaste sextio åren utvecklats gällande farmakologisk behandling i kombination med en 

ökad insikt om människans psykosociala och existentiella behov. Det var i slutet av 

1960- talet som den engelska banbrytaren Dame Cicely Saunders började inse vikten av 

att inneha ett helhetstänkande för att kunna tillgodose patienten och närståendes behov av 

stöd. För att möjliggöra detta krävdes ett ökat samarbete mellan olika professioner som 

idag benämns teamarbete (URL 1). WHO definierar disciplinen som ett förhållningssätt 

för att höja livskvaliteten och lindra lidandet för både patient och närstående. Det 

innefattar att arbeta preventivt, det vill säga att upptäcka, uppskatta och behandla smärta 

och andra fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem som kan uppstå i samband 

med terminal sjukdom (Carter, Levetown, 2004, s.23-25; URL 2). 
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Palliativ vård för barn 

I det moderna samhället förväntas döden inträffa vid hög ålder vilket leder till att barndöd 

uppfattas av många som något onaturligt och är svårt att acceptera (Harrington Jacobs, 

2005). Förståelsen ökar successivt gällande barnens speciella behov av vård i livets 

slutskede. För barn med komplexa sjukdomar blir sjukhustiden alltmer kortare och lever 

idag, till skillnad från förr fram tills tidiga vuxenår. Märkligt nog har den palliativa 

vården för barn sedan lång tid tillbaka baserats på den vård som bedrivs för vuxna och 

äldre. Idag börjar insikten om barnens specifika vårdbehov ta sin plats och erkännas som 

en egen disciplin (Maunder, 2006b). Den skillnad som finns mellan palliation för vuxna 

och barn är att barnets psykologiska, fysiologiska, kognitiva och sociala utveckling blir 

avgörande för vilken behandling, kommunikation och intervention som kan ges (Field, 

Behrman, 2003, s.35).  

 

WHO: s definition för vård av döende barn är följande: Den palliativa vården påbörjas 

från det att barnet har diagnostiserats och pågår oavsett om behandling för sjukdomen har 

satts in eller inte. Likväl som att se till barnets behov är det också av stor vikt att se och 

ge stöd till familjen. Det är vårdpersonalens uppgift att evaluera barnets psykosociala, 

fysiska och sociala oro. Den palliativa vården fordrar breda medel som inbegriper 

exempelvis familj och samhällets resurser. Vården kan bedrivas både på sjukhus och i 

hemmet (URL 3). Barn som befinner sig i ett palliativt skede och hans/hennes familj är i 

behov av att vården är flexibel och specialiserad för att kunna möta deras individuella 

behov (Davies, Connaughty, 2002). Målsättningen är att det döende barnet ska kunna 

leva ett så välfungerande liv som möjligt. Vården ska erbjuda och uppmuntra till 

möjligheter såsom undervisning, lek samt andra aktiviteter (Field, Behrman, 2003, 

s.141). Det är också väsentligt att familjen får råd och information vilket skapar trygghet 

(Steele, 2002). Om barnet ligger på hospice finns det goda möjligheter till praktisk hjälp 

och gemenskap vilket kan underlätta familjens börda. Detta kan hjälpa både föräldrar och 

syskon att bryta den isolering som barnets sjukdom i många fall har medfört. Utöver 

praktisk hjälp erbjuds också rådgivning, även efter barnets död (Barnes, 2001). 
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KASAM 

Människor utsätts dagligen för olika slags stressorer och beroende på hur dessa 

påfrestningar hanteras skapas endera hälsa eller ohälsa. För att uppnå hög KASAM, 

känsla av sammanhang måste de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet samverka. Med begriplighet menas hur förståelig människan upplever sin 

tillvaro. Hanterbarhet inbegriper hur han/hon upplever sina möjligheter att påverka, med 

andra ord vilka resurser en människa besitter. Slutligen kommer meningsfullhetsaspekten 

som avser förmågan att se alla situationer, även kravfyllda såsom utmaningar värda att 

investera tid, engagemang och energi i. Dessa tre bildar tillsammans förutsättningarna för 

hög KASAM (Antonovsky, 2004, s.38-41).  

 

Att svara an ett tyst krav 

En gynnsam relation kan skapas genom förståelse och mod att våga möta patienten i 

dennes livsvärld (Friedrichsen, 2005, s.377-380). Att vara tillgänglig och närvarande 

skapar tröst och för att kunna förmedla den till andra måste den person som ger tröst 

ovillkorligt hänge sig till den som tar emot. Trösten kan förmedlas om det existerar 

öppenhet och mottaglighet mellan båda parter. Förmedlaren måste också vara villig att 

möta den andre genom att vara opartisk, det vill säga att inte döma den andre utan att i 

stället se hans/hennes möjligheter. Mottagarens lidande måste avslöjas och accepteras, 

likaså sorgen, svagheten och uttrycken för det som upplevs. På detta vis formas en 

möjlighet för mottagaren att skapa hopp och se nya möjligheter i sin nuvarande situation 

(Norberg, Bergsten, Lundman, 2001). En egenskap som alla människor har är att alla 

människor möter varandra med en naturlig tillit, det vill säga att de båda parterna i det 

mellanmänskliga mötet inte misstror varandra. Att visa tillit innebär att människan 

utelämnar sig själv till andra. Tilliten kan över tid förändras om den har blivit missbrukad 

eller inte tillkännagivits. Vidare bidrar människor, via sin hållning till andra, med att 

forma, gestalta, skapa trygghet eller osäkerhet i deras medmänniskors livsvärld genom att 

ta till sig tilliten eller inte. Att ta vara på den tillit som människan sänder ut innebär att ett 

outtalat krav svarats an vilket resulterar i att den som ger tilliten blir erkänd som 

människa (Logstrup, 1994, 41-42, 50-51). Ett osynligt krav uppstår också när en 

människas blick möter den andres. Ett krav som innebär att ett ansvar vilar hos den 

människa som mottar blicken, oavsett om en relation dem emellan existerar eller inte. 

Det är sedan upp till mottagaren om detta ansvar för den andre människan bekräftas eller 

inte (Lévinas, 1990, s.112-113).  
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Sårbarhet 

Erfarenheterna vid vård av döende barn påverkar människor olika och resulterar i 

slutändan till lidande. Lidandet hos personalen har sedan länge maskerats med termerna 

utbrändhet, stress och trötthet. Men i närheten av sjukdom, död och döende är alla 

människor sårbara. Det är inte en egenskap som kan ärvas eller kontrolleras, den finns 

mer eller mindre hos alla människor och varierar både i den egna personliga samt 

professionella utvecklingen. Sårbarheten pendlar under ett kontinuum vilket innebär att 

upplevelsen av sårbarhet kan variera. Detta innebär att en person i ena stunden kan vara 

känslomässigt opåverkad av yttre påfrestningar såsom sjukdom och död till att känna sig 

emotionellt överväldigad för att sedan riskera att bli mentalt nedbruten. Mellan dessa två 

ytterligheter anses sårbarheten vara till konstruktiv hjälp, både för den döende patienten 

och vårdgivaren (Field, Behrman, 2003, s.522). Sårbarheten bildar band mellan 

människor och påminner oss om att vi är beroende varelser, inte enbart under de första 

levnadsåren utan kvarstår livet ut då det är en mänsklig egenskap (Henriksen, Vetelsen, 

2001, s.23-24).  

 

Sorgen vid förlust av ett barn är ofta förknippad med barnets familj. Dock blir också 

sjuksköterskan som varit med under vårdtidens gång berörd, vare sig hans/hennes känslor 

uttrycks eller inte (Field, Behrman, 2003, s.35-36). Vård av döende barn och deras 

anhöriga har inom sjuksköterskans profession framställts som mest krävande, både i 

privatliv och i yrkesroll (Kain, 2006). Sjuksköterskan har ofta under vårdtidens gång 

hunnit knyta starka band till barnet genom lek, dialog och tröst (Ludvigsson, 2005, 

s.128). Majoriteten av nyutexaminerade sjuksköterskor är ofta unga, entusiastiska, 

präglade av olika värderingar och har ofta liten personlig livserfarenhet. De saknar många 

gånger den kompetens som krävs för att arbeta inom den palliativa sektorn. Detta kan för 

honom/henne försvåra mötet med den döende patienten, då i synnerhet med barn 

(Goldman, 2006, s.603). Därav anser vi att det är viktigt att kontinuerligt samla kunskap 

kring denna komplexa disciplin för att få en fördjupad förståelse av vad som krävs för att 

arbeta inom den palliativa vården för barn. 

 

Syfte   

Syftet är att genom en litteraturstudie belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

barn i livets slutskede.  
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Metod 

Metodbeskrivning 

En litteraturstudie gjordes med hjälp av systematisk sökning, kritisk granskning och 

sammanställning av litteratur (jfr med Forsberg, Wengström, 2008, s.36, 81-82). 

Utformning av litteraturstudien baseras på: Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. 

För att finna väsentlig litteratur som belyste studiens syfte användes databaserna Pubmed 

och Cinahl. 

 

Litteratursökning 

Sökningen påbörjades den 11 augusti i sökmotorn PubMed. En fritextsökning utfördes 

där MeSH termerna/Mainheadings palliative care och pediatric nursing användes. 

Sökorden användes först var för sig och utan limits för att få en överskådlig blick över de 

artiklar som för arbetet var betydelsefulla och som besvarade litteraturstudiens syfte. 

Därefter kombinerades de två sökorden med AND vilket resulterade i 156 träffar. Samma 

tillvägagångssätt utfördes i sökmotorn Cinahl där antalet träffar blev 163. Då vissa 

artiklar var skrivna på andra språk än engelska samt att inte alla abstract fanns 

tillgängliga utfördes begränsningar i båda sökmotorerna för att minska träffarna. Denna 

sökning resulterade i 104 träffar i PubMed samt 92 i Cinahl, totalt 196 artiklar vars titlar 

och abstract lästes igenom för att se om det fanns artiklar som var av intresse. Ur den 

primära sökningen valdes slutligen elva artiklar ut från PubMed för vidare granskning. 

För mer utförlig information se tabell 1. Av dessa elva artiklar hittades fem dubbletter i 

Cinahl. Därefter utfördes två kompletterande manuella sökningar i relaterade artiklar 

samt i referenslistor.  

 

Tabell 1. Sökningen gjordes i Pubmed och Cinahl kl. 16.00, 080811. 

  Sökord PubMed Cinahl Totalt  

# 1 Palliative care         33380 11489 44869  

# 2 Pediatric nursing 18256 10124 28380  

# 3 # 1 AND # 2 156 163 268  

# 4 # 1 AND # 2 * 104 (11) 92 (0)  196 (11)  
* Begränsningar i PubMed: Only items with abstracts, English.   
   Begränsningar i Cinahl: Abstract Available; Peer Reviewed; English. 
(x) = Antal utvalda artiklar 
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Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle belysa sjuksköterskans perspektiv inom den 

pediatriska palliativa vården. Vidare var kravet att de skulle inbegripa vård av barn 

mellan noll till arton år samt att artiklarnas innehåll var skrivet på engelska.  

Reviewer samt de artiklar vars innehåll ansågs vara av låg kvalité eller inte var 

vetenskapliga exkluderades. 

 

Bearbetning 

Bearbetning av artiklarna lades upp utifrån tre faser med inspiration av SBU (jfr med 

Berg, Dencker, Skärsäter, 1999, s.15-16). 

 

Fas 1 

Den första fasen innebar att alla 196 artiklarnas titlar och abstract lästes igenom för att 

värderas om de besvarade studiens syfte och de inklusionskriterier som var uppsatta. 

Detta resulterade i att elva artiklar gick till vidare granskning. 

 

Fas 2 

I fas två gjordes en manuell sökning i relaterade artiklar samt i de elva artiklarna från den 

primära sökningens referenslistor. Där valdes ytterligare fjorton artiklar som besvarade 

studiens syfte ut. Alla 25 artiklar granskades därefter enligt en granskningsmall (se bilaga 

1) där särskilda kriterier ställdes upp för att få ingå i studien. Kriterierna var att 

artiklarnas innehåll skulle inkludera 1) sjuksköterska - perspektiv av upplevelser, 2) barn 

och 3) palliativ vård. Av totalt 25 artiklar exkluderades nio då sex av artiklarna inte 

besvarade litteraturstudiens syfte, en vars resultat var otydligt beskrivet, en pilotstudie 

samt en artikel vars innehåll inte var upplagd som en vetenskaplig studie.  

 

Fas 3 

Slutligen i den tredje och sista fasen kvalitetsbedömdes och klassificerades (se bilaga 2) 

sexton vetenskapliga artiklar som inkluderades. De inkluderade samt exkluderade 

artiklarna sammanställdes därefter i tabellform (se bilaga 4 och 5).  

 

 

 

 

 



 7

 

Analys  

Det finns två typer av innehållsanalys, den manifesta och den latenta. Den förstnämnda 

beskriver de uppenbara beståndsdelarna i texten medan den sistnämnda belyser den 

underliggande meningen (jfr med Graneheim, Lundman, 2003). Till denna litteraturstudie 

utfördes först en manifest innehållsanalys som resulterade i fyra kategorier. Dessa var: 1) 

sjuksköterskans roll, 2) blandade känslor, 3) brister och 4) hanteringsstrategier. Därefter 

utfördes en latent innehållsanalys. En naiv läsning genomfördes med ett kritiskt tänkande 

och en medvetenhet om förförståelsen. Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att 

få en känsla av helhet (jfr med Forsberg, Wengström, 2008, s.150- 151). Detta ledde till 

att återkommande mönster kunde identifieras. Alla huvudfynd i artiklarna, det vill säga 

textenheter som svarade an mot studiens syfte, skrevs ned, översattes och kondenserades 

(se bilaga 3). Dessa textenheter sorterades sedan efter innehåll som utifrån likheter 

sammanfördes under subteman och slutligen tema (jfr med Polit, Beck, 2004, 508, 515). 

Denna analys resulterade slutligen i att tio subteman och ett huvudtema framträdde (Se 

tabell 2). Huvudtemat som framkom var: Att vara sårbar men ändå stark. 

 

Etisk granskning   

Omvårdnad och vård är primärt kopplade med respekten för de mänskliga rättigheterna 

såsom till exempel rätten till värdighet, liv och att bli behandlad med respekt (URL 4). 

Vid systematiska litteraturstudier ska etiska överväganden bearbetas gällande urval och 

presentation av resultatet. Artiklarna ska vara godkända av etisk kommitté där etiska 

överväganden har gjorts. De ska sedan av författarna förvaras på ett tryggt sätt i tio år 

samt göra en presentation av både stödjande och inte stödjande resultat i litteraturstudien. 

Fusk och ohederlighet får inte förekomma inom forskning. Detta anses förvränga 

forskningsprocessen genom att exempelvis plagiera, fabricera data eller att vara oärlig 

mot anslagsgivare (Forsberg, Wengström, 2008, s.77). Då denna litteraturstudie baseras 

på tidigare etiskt godkänd forskning behövdes inte tillstånd av etisk nämnd. 
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Resultat 

I studien inkluderades sexton vetenskapliga artiklar som besvarade studiens syfte. Av 

dessa var nio kvalitativa, sex kvantitativa samt en som var av både kvalitativ och 

kvantitativ design. Tio av artiklarna bedömdes vara av medel kvalitet och resterande sex 

artiklar var av hög kvalitet. Sju studier utfördes i USA, tre i Canada, en i Australien, en i 

Finland, en i Grekland, en i Irland, en i Israel och en i Kina. Överblick av studierna ges i 

bilaga fyra. Vid analysprocessen framträdde ett huvudtema samt tio subteman. Det 

huvudtemat som framkom var: Att vara sårbar men ändå stark.  

 

Tabell 2.  Överblick över tema och subteman som framträdde vid innehållsanalysen. 

Tema    Subtema   

Att vara sårbar men ändå stark  En känsla av outtalade krav 

    Rädsla att möta döden 

    Att känna otillräcklighet 

Att känna sig vilsen 

    Att känna sig ensam 

    Att känna sig utsatt 

    Att vilja känna gemenskap 

    Balans mellan liv och död  

    Att försöka hitta en mening i livet 

    Att kunna göra ett bra avslut 

 

Att vara sårbar men ändå stark 

En känsla av outtalade krav 

När aktiv behandling inte längre gav resultat i barnets behandling upplevdes en inre 

kamp hos sjuksköterskorna mellan deras egna uppfattningar och andras förväntningar av 

att vara professionell. Att vara glad, att inte gråta under tjänstgöring, vara stark för andra 

och att inte låta känslorna ta över ansågs av sjuksköterskorna vara en professionell kod i 

deras profession. Sjuksköterskorna upplevde att det fanns förväntningar från deras 

omgivning om att sjuksköterskorna skulle ha kunskap gällande hantering av ett barns 

dödsfall. På grund av detta kände sjuksköterskorna att även om de bevittnat ett flertal 

dödsfall upplevdes ett tvång av att fortsätta arbeta istället för att vila vilket 

sjuksköterskorna ansåg var nödvändigt för att mäkta med sitt arbete (Davies et al., 1996). 
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På en onkologiavdelning dominerade normen om att sjuksköterskorna skulle hänge hela 

sig själv till barnet. Dessa personer betraktades vara bra sjuksköterskor. De 

sjuksköterskor som lämnade sitt skift vid arbetspassets slut ansågs vara en dålig 

sjuksköterska som inte uppfyllde sin plikt då sjuksköterskorna ansågs skulle stanna två 

till tre timmar längre eller att anta extra arbetspass. En annan framträdande norm var att 

en god sjuksköterska inte skulle belasta barnet och dess familj med varken ilska, kritik 

eller missnöje då familjen ansågs vara oförmögen att hantera detta på grund av sitt 

lidande. Dessa principer ledde till att sjuksköterskorna upplevde känslor av tvång av att 

delta på barnets begravning och dessutom besöka familjen efteråt (Kushnir, Rabin, 

Azulai, 1997).  

 

I en studie beskrev sjuksköterskorna upplevelser av att det var mycket viktigt att dela 

föräldrarnas sorg för att underlätta samarbetet dem emellan för att ha möjlighet att uppnå 

gemensamma mål för barnet (Rashotte, Fothergill-Bourbonnais, Chamberlain, 1997). I en 

annan studie beskrev sjuksköterskorna att deras viktigaste roll innebar att agera som 

barnets och familjens advokat i de tillfällen då det var svårt för familjen att ta viktiga 

beslut. Likaså att ge information till barnet och familjen upplevdes av sjuksköterskorna 

vara viktigt för att säkerhetsställa att patienten och familjen förstod vilka 

behandlingsformer som skulle ges (Chang, 2008). Sjuksköterskorna kände en inre 

konflikt med sig själva då relationen till barnet och familjen blev alltför intim. 

Sjuksköterskorna upplevde att detta fenomen gav upphov till sämre palliativ vård 

(Docherty, Miles, Brandon, 2007). 

 

Rädsla att möta döden 

Samtidigt som sjuksköterskorna kände oro över barnets hälsotillstånd var 

sjuksköterskorna oroliga över de känslomässiga spår som den pediatriska palliativa 

vården kunde lämna efter sig. I den terminala fasen kände sjuksköterskorna att 

döendeprocessen var mycket smärtsam, likaså oväntade dödsfall. Den dominerande 

reaktionen var gråt, återkommande tankar på barnet och dödsögonblicket. Andra 

karaktäristiska sorgereaktioner hos sjuksköterskorna var ett pendlande mellan att känna 

och undvika sorg (Papadataou, Bellali, Papazoglou, Petraki, 2002). En studie av Rashotte 

et al. (1997) visar att sjuksköterskorna upplevde känslor av personlig förlust när ett barn 

dog. Att utföra uppgifter så som skötning, tvättning, omläggning av kroppen och att 
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transportera och lämna barnet på ett kallt bårhus ledde till att sjuksköterskan tvingades 

möta sin egen dödlighet.  

 

Att känna otillräcklighet 

Att vårda svårt sjuka och döende barn beskrevs av sjuksköterskorna som både en 

känslomässig utmaning och kamp då de hade brist på eller begränsade resurser och 

tillgångar på sin arbetsplats (Clarke, Quin, 2007). Sjuksköterskorna upplevde att barn 

med osäkra prognoser var de återkommande faktorerna som orsakade känslor av 

otillräcklighet vilket resulterade i att sjuksköterskorna utsattes för stress (Davies et al., 

2008). Sjuksköterskorna beskrev upplevelser av att se sin arbetsplats som en stridsplats 

där sjuksköterskorna dagligen agerade slagskämpe. Sjusköterskorna beskrev sin 

arbetsplats i termer såsom krig, offer och segrare. Vidare blev sjuksköterskornas 

besvikelse alltmer tydlig efter ett barns död då sjuksköterskorna upplevde känslor av 

misslyckande och nederlag då de inte lyckades rädda barnet (Kushnir et al., 1997). 

Sjuksköterskorna upplevde känslor av intensiv sorg och hjälplöshet efter ett barns död 

(Downey, Bengiamin, Heuer, Juhl, 1995; Kaunonen, Tarkka, Hautamäki, Paunonen, 

2000). I en annan studie framkom det, i likhet med föregående studie att sjuksköterskorna 

i anknytning till barnets död upplevde blandade känslor såsom tomhet, ilska och 

maktlöshet. En del sjuksköterskor kände skuld då de själva tyckte att det fanns mer att 

göra för barnet medan vissa sjuksköterskor omvandlade denna känsla till ilska (Rashotte 

et al., 1997).  

 

Att känna sig vilsen 

På en pediatrisk akutavdelning upplevde sjuksköterskorna stor oro och konflikter då 

barnet övergick från kurativ till symtomlindrande palliativ vård. En sjuksköterska 

beskrev gränsen mellan de olika behandlingsformerna som otydlig och ansåg att 

sjuksköterskorna inte blivit tillräckligt tränade i att arbeta palliativt vilket ledde till att de 

arbetade utifrån egna goda instinkter (De Graves, Aranda, 2005; Docherty et al., 2007). I 

en annan studie framkom att sjuksköterskorna upplevde sig själva vara oerfarna gällande 

att diskutera skiftet från kurativ till palliativ vård. Vidare ansåg sjuksköterskorna sig 

själva vara orutinerade gällande mötet med barnet och dess familj, känna igen symtom 

och att ge smärtlindring. Sjuksköterskorna upplevde också att det var svårt att ta upp, 

prata om och besvara frågor gällande livets slutskede samt beslut om att återuppliva 

barnet eller inte. Detta skapade stress hos sjuksköterskorna samt inadekvat 
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kommunikation med familjen (Contro, Larson, Scofield, Sourkes, Cohen, 2004). 

Sjuksköterskorna hade svåra upplevelser med att både ge kurativ och palliativ vård samt 

att stötta föräldrarna i sitt sorgearbete, trots att sjuksköterskorna ansåg sig själva ha goda 

kunskaper och färdigheter inom neonatal vård (Yam, Rossiter, Cheung, 2001). 

Sjuksköterskorna ville få mer kunskap gällande identifiering av den palliativa vården, 

förbättra sina kommunikativa förmågor samt känna igen dess alla faser. Vidare ville 

sjuksköterskorna få mer träning och utbildning i att vårda döende barn. Sjuksköterskorna 

uttryckte också en önskan om handledning efter barnets död (Clark et al., 2007). De 

sjuksköterskor som blivit handledda upplevde att det kändes lättare att ge god palliation 

(Docherty et al., 2007). Det har visat sig att fler år av erfarenhet som sjuksköterska, fler 

palliativa vårdutbildningar och känslor av hopp ledde till en ökad trygghet hos 

sjuksköterskorna i vården av det döende barnet. Sjuksköterskorna upplevde därmed 

mindre svårigheter att samtala med barnet och familjen om döden (Feudtner et al., 2007).  

 

Att känna sig ensam 

Sjuksköterskorna, främst de som var ny på avdelningen och vars sociala nätverk på 

arbetsplatsen inte hade byggts upp, upplevde att deras privata omgivning inte förstod 

deras mentala börda och höll därför sorgen inom sig (Rashotte et al., 1997). Att arbeta på 

nätterna upplevdes som mer stressfyllt på grund av mindre personal eftersom det sällan 

fanns någon att prata med efter att ett barn dött (Papadataou et al., 2002). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var brist på eller att det inte existerade möjligheten till 

psykosocialt, emotionellt och socialt stöd efter ett barns död. Ett stort antal 

sjuksköterskor medgav att de skulle utnyttja konsultation med ett palliativt vårdteam om 

det funnits (Contro et al., 2004). 

 

Att känna sig utsatt 

I en studie upplevde sjuksköterskorna moraliska och etiska konflikter då läkaren, till 

skillnad från de själva, ville erbjuda barnen ytterligare livsuppehållande behandlingar. 

Sjuksköterskorna kände oro då familjen ville undvika den döende processen och därtill 

även byggde upp falska förhoppningar om barnets hälsotillstånd (De Graves et al., 2005; 

Chang, 2008). Liknande resultat påvisades i en annan studie där sjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt att på en läkares ordination, tvingades att ge invasiva 

behandlingar då det redan fanns andra, mer skonsammare behandlingsalternativ. Detta 

ledde till att sjuksköterskorna upplevde ambivalenta känslor såsom frustration då läkaren 
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inte lyssnade till dem (Yam et al., 2001). I en annan studie ansåg sjuksköterskorna att det 

var plågsamt att se barnet ha ont då läkaren var ovillig att ordinera mer smärtlindring. I 

en annan studie visade resultatet att sjuksköterskorna ofta upplevde en inre kamp mellan 

att lyda ordinationer och deras plikt att ge barnet en komfortabel död (Contro et al., 

2004). När sjuksköterskornas värderingar inte tillkännagavs ledde det till moralisk stress, 

maktlöshet och känslor av tvång. De sjuksköterskor som fick vara med och planerade 

vården kring barnet upplevde att den inre stress som uppstod kunde hanteras på ett bättre 

sätt (Davies et al., 1996)  

 

Sjuksköterskornas upplevde av att det var svårt att arbeta med döende barn vars föräldrar 

hade höga förväntningar gällande sitt barns behandling (Bond Carlson, 1994; Davies et 

al., 2008). 

 

Att vilja känna gemenskap 

Sjuksköterskornas sorgearbete fortgick även efter barnets död och sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att få prata med sina arbetskamrater om det som hänt för att 

kunna bearbeta händelsen (Papadataou et al., 2002; Wolley, Stein, Forrest, Baum, 1989). 

I en annan studie upplevde sjuksköterskorna att de efter barnets död erhöll gott stöd från 

sina kollegor genom att diskutera eventuella frågor som uppstått efter bortgången och 

grät tillsammans på rasterna (Kaunonen et al, 2000). För att minska stress på en 

akutavdelning för barn ansågs kontinuitet, gruppsamtal, friskvårdsdagar och interna 

utbildningar ge en högre känsla av hanterbarhet hos sjuksköterskorna. Ett vanligt 

hanterande av ett barns död var att sjuksköterskorna talade med en erfaren kollega som 

ansågs vara vis och hade religiös bakgrund (Downey et al., 1995), följde upp familjen 

eller använde sig av humor tillsammans med sina arbetskollegor (Rashotte et al., 1997). 

Sjuksköterskor som var medveten om sina behov av att få uttrycka sina känslor hanterade 

sorgen på ett bättre sätt (Davies et al., 1996). 

 

Balans mellan liv och död 

Sjuksköterskorna visste att de skulle lida i samband med barnets död vilket resulterade i 

att sjuksköterskorna försökte att känslomässigt distansera sig från barnet och familjen 

genom att minimera social kontakt och diskussion kring barnets död och enbart vårda 

fysiskt (Yam et al., 2001). Sjuksköterskorna var oroliga att deras sorg i samband med 

barnets död skulle avslöja sjuksköterskornas professionella integritet för familjen 
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(Kaunonen et al. 2000). Sjuksköterskorna upplevde att interaktionen med barnet och 

familjen kunde ge upphov till utbrändhet om sjuksköterskorna inte fick tillräckligt med 

stöd. Till följd av denna stora emotionella belastning som yrket medförde upplevde 

sjuksköterskorna ofta att de behövde vila från sitt arbete vilket hjälpte sjuksköterskorna 

att hantera de känslomässiga påfrestningar som uppstod (Clarke et al., 2007). De 

sjuksköterskor som blev alltför engagerade i relationen till barnet upplevde att det var 

viktigt att sätta upp fastare gränser för att inte bli utbränd (Kushnir et. al. 1997). De mest 

använda hanteringsstrategierna var att sjuksköterskorna pratade med sin familj och 

ägnade tid åt fritidssysselsättningar (Downey et al., 1995), träning, trädgårdsarbete eller 

att ta ett varmt bad. Även självreflektion i form av att skriva ned känslor och händelser i 

en dagbok hjälpte sjuksköterskorna att acceptera barnets död (Rashotte et al., 1997). 

Sjuksköterskorna upplevde att god självinsikt, en stabil livsfilosofi samt att få stöd i 

privata relationer hjälpte sjuksköterskorna i både glädje och sorg (Wolley et al., 1989). 

Andra sätt för sjuksköterskorna att handskas med dödsprocessen var att separera privat- 

och yrkesroll, att ha insikt om ens egna reaktioner samt samla på sig kunskap via tidigare 

positiva erfarenheter av barns död (Davies et al., 1996).  

 

Att försöka hitta en mening i livet 

Meningen med livet blev för sjuksköterskorna alltmer oklar då vardagen präglades av 

disharmoni (Rashotte et al., 1997). För att klara av sitt arbete var sjuksköterskorna 

tvungna att finna mening med barnets lidande och döendet i sig (Davies et al., 1996). 

Många sjuksköterskor hade svårigheter med att förstå innebörden med att ett barn skulle 

avlida och uppfattade döden som något orättvist vilket ledde till att sjuksköterskorna 

började ifrågasätta sin egen tro. Det framkom att sjuksköterskorna ansåg att samtal med 

arbetskollegor gav dem stöd i deras sorgearbete och en möjlighet till att kunna finna 

mening med barnets död. Trots detta visade det sig att sjuksköterskorna ändå upplevde en 

slags tillfredställelse i vården då de kände att de bidrog med något unikt. 

Tillfredställelsen uppstod i samband med den psykosociala, fysiska vården och det stöd 

sjuksköterskorna erbjöd barnen och upplevdes också genom den känsla av närhet som 

relationen gav upphov till under sjukdomstiden fram till dödsögonblicket. 

Sjuksköterskorna kände att de kunde åstadkomma något gott och såg deras relation till 

familjen som den största källan till viljan att stanna kvar i yrket (Papadataou et al., 2002).  
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Att kunna göra ett bra avslut 

Sjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att barnets död åtföljdes av ett 

sorgarbete för att ha möjlighet till att avsluta den relation som funnits. Vidare ansåg 

sjuksköterskorna att det var betydelsefullt att diskutera avslutet med föräldrarna. Hur pass 

effektiv bearbetningen var berodde på hur stark sjuksköterskans relation till barnet varit 

under vårdtiden (Clarke et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde att de fick ge något 

speciellt och ansåg att närvaron under dödsögonblicket var en integrerad del av 

sjuksköterskans profession. Sjuksköterskornas upplevda tillfredställelse var relaterad till 

den psykosociala och fysiska vården i mötet med döden samt den uppskattning som 

sjuksköterskorna erhöll från föräldrarna. Vidare upplevde sjuksköterskorna att tvättning 

och påklädning av barnets döda kropp var det ultimata givandet (Papadataou et al., 2002).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

En systematisk sökning gjordes vilket resulterade i att enbart fem artiklar inkluderades 

från den primära sökningen medan elva artiklar inkluderades från den manuella. Vi kan 

dock inte ge en rimlig förklaring till varför de artiklarna från den manuella sökningen inte 

kunde hittas i den primära sökningen. Begränsningar samt en kombination av sökord som 

inte var optimal kan vara några orsaker till varför endast tolv artiklar hittades i den 

primära sökningen. Efter att vi hade granskat MeSH termerna palliative care och 

pediatric nursing ansåg vi att dessa två sökord ringade in vårt område. Då det var 

upplevelser vi ville ha så användes dessutom sökordet experience för att ytterligare 

specificera vår sökning. Dessa tre sökord resulterade tillsammans i för få antal sökträffar 

vilket var orsaken till varför vi valde att ta bort ordet experience.  

 

Vi valde att inte begränsa oss till studier gjorda i enbart Europa, ett specifikt land eller 

sjukdom då vi ville ha en omfångsrik bild av sjuksköterskans upplevelser. Vidare 

bestämde vi oss för att ta med studier som var äldre än tio år då vi tror att upplevelserna 

av att vårda döende barn inte har förändrats radikalt över tid. Att välja en tidsbegränsning 

skulle också ha resulterat i minskat antal sökträffar. Vi valde att läsa artiklar som var 

publicerade på engelska på grund av brister i andra språk. Dock kan ändå feltolkningar av 

artiklarna ha gjorts. Vi är därför medvetna om att denna begränsning kan ha minskat 

antalet sökträffar och filtrerat bort många viktiga studier. Det vore också önskvärt att 

endast ha kvalitativa artiklar då dessa bäst belyser människans upplevelser. Vi ansåg 
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emellertid att de sex kvantitativa studier som inkluderades i litteraturstudien besvarade 

vårt syfte och styrkte vårt resultat.  

 

Åtta artiklar innehöll enbart sjuksköterskans upplevelser medan de åtta resterande 

artiklarna, förutom sjuksköterskans även innefattade familjens, undersköterskornas och 

läkarnas upplevelser. Vi valde ändå att ta med dessa artiklar då flera av studierna lade 

störst fokus på sjuksköterskans perspektiv eller att studierna innehöll övervägande 

sjuksköterskor vilket gjorde att dessa studier ansågs vara adekvat för vår studie.  

 

Av studiens sexton artiklar fanns inte ett etiskt resonemang i fem av dem (Chang, 2008; 

Davies et al., 1996; Kaunonen et al., 2000; Papadatou et al., 2002; Wolley et al., 1989). 

Trots detta har artiklarna inkluderats i studien då dessa studier ändå tar hänsyn till etiska 

aspekter. I studierna får deltagarna information om undersökningen, blir informerade om 

frivilligt deltagande samt blir försäkrade anonymitet. 

 

Till en början skapades ett flertal kategorier och subkategorier. Under arbetets gång 

tycktes svårigheter uppstå med att kategorisera resultatet då dess innehåll upplevdes vara 

sammanflätat i varandra. Ett genomsyrande tema framträdde ur texten vilket var 

upphovet till övergången från kategori till tema. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att genom en litteraturstudie belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

barn i livets slutskede. Resultat visade att sjuksköterskor som vårdar döende barn i livets 

slutskede upplevde svåra känslor såsom ilska, maktlöshet, skuld och sorg. 

Sjuksköterskorna upplevde också känslor av otillräcklighet och ensamhet som ledde till 

en inre samvetsstress. Sjuksköterskorna upplevde även brister gällande utbildning och 

handledning vilket var en bidragande faktor till sjuksköterskornas osäkerhet gällande 

gränsen mellan palliativ och kurativ vård. Sjuksköterskorna kände, trots dessa svåra 

känslor en meningsfullhet i deras arbete då de fick bidra med något unikt. Vidare 

synliggörs sjuksköterskornas strävan efter att skapa balans i livet. Känslan av 

meningsfullhet i sjuksköterskornas arbete gav upphov till hopp och en känsla av 

betydelsefullhet. Sammanfattningsvis påvisar litteraturstudiens resultat den komplexa 

bilden av att arbeta inom den pediatriska palliativa vården. 
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Logstrups teori (jfr 1994, 41-42, 50-51) kan användas för att få en förståelse för hur 

sjuksköterskor svarade an ett outtalat krav från barnet och familjen i de stunder barnet 

och familjen inte själva kunde (jfr Chang, 2008). Att svara an det etiska kravet kan 

innebära att sjuksköterskorna hade modet att våga möta, vara nära och trösta barnet och 

familjen i de stunder där krafterna sviktade vilket vi menar framhävde sjuksköterskornas 

inre styrka. Vi anser vidare att Norberg et al.s (2001) beskrivning av att det är av stor vikt 

att öppenhet finns mellan vårdaren och patienten för att kunna överföra tröst vilket vi 

anser överensstämmer med denna litteraturstudie där sjuksköterskorna var nära och 

svarade an det etiska kravet. Sayers och DeVries (2008) menar att sjuksköterskan visar 

sin sårbarhet genom att finnas till hands, visa respekt och ödmjukhet för patientens 

värdighet. Vidare beskriver Sayers och DeVries att det är genom sårbarheten som en god 

och gynnande relation till patienten kan skapas och genom att exempelvis agera 

patientens advokat visar sjuksköterskorna sin sårbarhet och kan därmed se patientens 

behov.  Maunder (2006a) menar att sjuksköterskornas känslomässiga engagemang kan 

uppfattas som ett tecken på svaghet. Dock klargör Maunder att denna sårbarhet 

egentligen innebär att sjuksköterskorna visar omtanke för andra. Vi instämmer med 

Maunder och ser sjuksköterskornas sårbarhet i litteraturstudien som en styrka då de 

svarade an det etiska kravet genom att tillförse barnet och familjen med adekvat 

information om olika behandlingsbeslut (jfr Docherty et al., 2007). Vi anser emellertid att 

det är av stor vikt att sjuksköterskor tjänstgörande inom den pediatriska palliativa vården 

emellanåt vilar från sitt arbete för att hämta ny energi för att fortsätta orka arbeta. Enligt 

Barnes (2001) bör vårdpersonal som arbetar inom hospicerörelsen någon gång förflyttas 

temporärt till andra discipliner för att få vila. Den tillfälliga omplaceringen har visats 

resultera i ökad motivation och minskad stress. Waldow och Borges (2008) menar att det 

är essentiellt att sjuksköterskorna reflekterar över tidigare möten och erfarenheter för att 

de ska kunna utvecklas i sitt yrke, se mening i och kunna ta lärdom av upplevelserna. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna hade svårt att förstå de 

beslut som läkarna tog vilket gav upphov till moralisk stress medan de sjuksköterskor 

som fick medverka i barnets vårdplanering hanterade stressen bättre (jfr Davies et al., 

1996).  Motsvarande resultat har funnits där sjuksköterskorna upplevde moraliskt stress 

vid verkställande av läkarens ordinationer. Sjuksköterskorna upplevde att de stod 

patienten närmast och besatt större kunskap om patientens behov och önskningar än 

läkarna. Det är viktigt att sjuksköterskornas moraliska röster blir hörda, både för 



 17

sjuksköterskans egen och för patientens skull (Kuhse, 1999, s.220-221). Att uppleva en 

osäkerhet i kollektiva sammanhang leder till social sårbarhet (Waldow, Borges, 2008). Vi 

anser att när sjuksköterskorna i litteraturstudien inte förstod de beslut som läkarna tog, 

vilka de kände inte var de bästa besluten för barnet anser vi att dessa sjuksköterskor inte 

upplevde begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet. Därav anser vi att Antonovskys 

beskrivning av KASAM (jfr 2005, s.38-41), som även benämns i litteraturstudiens 

bakgrund styrker vårt resultat då människan måste förstå sig på och klara av yttre och 

inre stimuli för att känna begriplighet hanterbarhet vilket leder till en känsla av 

meningsfullhet.  

 

Sjuksköterskorna i litteraturstudien upplevde känslor av outtalade krav av att ständigt 

finnas till hands, vara till lags samt prestera sitt yttersta i arbetet med barnet och familjen. 

Detta för att upprätthålla, enligt sjuksköterskorna själva, bilden av vad en god 

sjuksköterska är och hur hon bör agera vilket ledde till att sjuksköterskorna upplevde en 

känsla av tvång (jfr Kushnir et al, 1997). I en studie med sjuksköterskor tjänstgörande på 

ett ålderdomshem upplevde sjuksköterskorna ett tvång av att döva deras eget samvete på 

grund av både yttre och inre krav. Vidare ansåg sjuksköterskorna att deras samvete var 

starkt förknippat med deras egen inre röst och vägledning. Att dämpa sitt samvete kunde 

enligt sjuksköterskorna, inför andra, upprätthålla en god bild av sjuksköterskorna själva. 

Detta blev dock på bekostnad av sjuksköterskornas inre röster. När sjuksköterskorna 

dövade sitt samvete resulterade detta i upplevelser av samvetsstress och sjuksköterskorna 

riskerade dessutom, på grund av det dämpade samvetet att bli utbrända (Juthberg, 2008). 

Även om föregående studie innefattar sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med äldre 

patienter anser vi ändå att liknelser dras till litteraturstudiens resultat där 

sjuksköterskorna upplevde yttre krav från omgivningen vilket ledde till känslor av inre 

press att fortsätta arbeta trots önskningar om att få vila (jfr Davies et al., 1996).  Enligt 

Waldow och Borges (2008) kan känslor av misslyckande ge upphov till etisk sårbarhet 

och kan likväl uppstå i sjuksköterskans moraliska kamp för patientens välmående. 

 

I resultatet framkom sjuksköterskornas upplevelser av att ha liten kunskap inom den 

palliativa vården vilket resulterade i att sjuksköterskorna beskrev känslor av oro (jfr 

Clark et al., 2007; Contro et al., 2004; Docherty et al., 2007). Kain (2006) menar att 

vårdpersonal som har för avsikt att arbeta inom den palliativa sektorn måste få utbildning 

inom området då missuppfattningar gällande innebörden av att ge palliation leder till 
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inadekvat vård. Maunder (2006b) menar att svårt sjuka och döende barn har rätt att få 

vård av kvalificerade sjuksköterskor som är bekanta med den palliativa vårdformen.  

Utifrån tolkning av resultatet har det framkommit att sjuksköterskor med längre 

erfarenhet inom yrket upplevde en ökad trygghet av att vårda döende barn (jfr Feudtner et 

al, 2007). Motsvarande resultat har framkommit i en artikel av Barnes (2001) där 

sjuksköterskorna med längre yrkeserfarenhet hanterade barns dödsfall bättre än 

sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet. Enligt Maunder (2006a) uppkommer 

sjuksköterskornas kunskaper från yrkeserfarenhet men menar dock att det inte enbart är 

antal år inom sjuksköterskans profession som avgör kunskapsnivån, det är snarare den 

praktiska och experimentella erfarenhet som sjuksköterskorna utövat inom ett visst 

specifikt område som avgör sjuksköterskans kunskap. Vidare menar Maunder att efter att 

sjuksköterskorna under längre tid blivit utsatta för olika utmaningar och dragit lärdom av 

dessa, utvecklar sjuksköterskorna olika hanteringsstrategier.  

 

Resultatet av litteraturstudien visade att det var fundamentalt att sjuksköterskorna fann en 

balans i tillvaron för att klara av att arbeta med döende barn (jfr Clarke et al., 2007; 

Davies et al., 1996; Yam et al., 2001). Birgegård (2005, s.414) beskriver att samtidigt 

som sjuksköterskan ska vara nära patienten måste en viss distans finnas för att 

sjuksköterskan ska kunna upptäcka patientens lidande samt kunna hantera dennes död.  I 

en studie av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) framkom att vårdpersonalen lyckades 

uppnå denna balans mellan närhet och distans till patienten genom god självkännedom, 

utbildning, mod, meningsfullhet, gränssättning, närhet både fysiskt och spirituellt, 

känslighet, prioritering samt gott stöd från kollegor och vårdorganisation. I denna 

litteraturstudie visar sjuksköterskorna hur de får balans genom att spendera tid med sin 

familj, fritidsaktiviteter såsom träning eller att koppla av genom att ta ett varmt bad (jfr 

Downey et al., 1995; Rashotte et al., 1997). Vi anser att det är viktigt att sjuksköterskor 

som dagligen blir exponerade för död och sjukdom hittar ljuset i tillvaron vilket kan 

hjälpa att hålla jämvikt mellan liv och död, enligt oss ljus och mörker.  

 

Konklusion 

Fynden i denna litteraturstudie ger en sammanfattande kunskap och har betydelse framför 

allt för tjänstgörande sjuksköterskor som möter döende barn och dess familj inom den 

palliativa vårdsektorn. Sjuksköterskorna i denna litteraturstudie upplevde att den 

pediatriska palliativa vården på många sätt var utmanande vilket resulterade i blandade 



 19

känslor såsom inre krav, oro, sorg, otillräcklighet och känslor av att inte besitta 

tillräckligt med kunskap för att stötta barnet och familjen. Sjuksköterskorna utvecklade 

olika sätt att hantera sorgen för att bemästra vardagen vilket i vissa fall ledde till att 

sjuksköterskorna distanserade sig från barnet och familjen. Det är därför viktigt att 

dagens sjuksköterskor får en stabil grund att stå på genom att exempelvis ha det palliativa 

ämnet som obligatorisk kurs i grundutbildningen, interna utbildningar eller handledning. 

Även om sjuksköterskorna inte kommer att arbeta inom den pediatriska palliativa vården 

så kommer de att möta döende patienter inom andra discipliner. Då lite kvalitativ 

forskning belyser upplevelser inom detta område anser vi att det är av stor vikt att 

fortsätta söka ytterligare fördjupade kunskaper vilket kan leda till att fler kunskapsluckor 

fylls igen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

Referenser 
Antonovsky, A. (2004). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Barbosa da Silva, A., Ljungqvist, M. (2003). Etik i ett mångkulturellt Sverige. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Barnes, K. (2001). Staff stress in the children´s hospice: causes, effects and coping 
strategies. International Journal of Palliative Nursing, 7, (5), 248-254.  
 
Beck-Friis, B., Strang, P. (2005). Inledning.  I B, Beck-Friis & P, Strang (Red.). Palliativ 
medicin. Stockholm: Liber AB.  
 
Berg, A., Dencker, K., Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad. 
Behandling av personer med depressionssjukdomar. Stockholm: SBU. 
 
Birgegård, G. (2005). Professionell utveckling. IT. Beck-Friis & Strang (Red.), Palliativ 
medicin (pp. 414). Stockholm: Liber AB. 
 
Blomberg, K., Sahlberg-Blom, E. (2007). Closeness and distance: a way of handling 
difficult situations in daily care. Journal of Clinical Nursing, 16, (2), 244-254   
 
* Bond Carlson D. (1994). The measured intensity of work-related stressors in pediatric 
oncology nursing. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 11, (2), 44-52.   
 
Carter, B-S., Levetown, M. (2004). Palliative Care for Infants, Children and 
Adolescents. A practical handbook. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 
 
*Chang, A. (2008). An exploraty survey of nurse´s perceptions of phase I clinical trials in 
pediatric oncology. Journal of Pediatric Oncoloogy Nursing, 25, (1), 14-23. 
 
*Clarke, J., Quin, S. (2007). Professional´s experiences of providing a pediatric palliative  
care service in Ireland. Qualitative Health Reserarch, 17, (9), 1219-1231. 
 
*Contro, A N., Larson, J., Scofield, S., Sourkes, B., Cohen, J H. (2004). Hospital staff 
and family perspectives regarding quality of pediatric palliative care. Pediatrics, 114, (5), 
1248-1252. 
 
*Davies, B., Clarke, D., Connaughty, S., Cook, K., Mackenzie, B., McCormick, J., 
O´loane, M., Stutzer, C. (1996). Caring for dying children: nurse´s experiences. Pediatric 
Nursing, 22, (6), 500-507. 
 
Davies, B., Connaughty, S. (2002). Pediatric end-of-life care: lessons learned from 
parents. The Journal of Nursing Administration, 32, (1), 5-7.  
 
*Davies, B., Sehring, A S., Partridge Colin, J., Cooper, A B., Hughes, A., Philip, C J., 
Amidi- Nouri, A., Kramer, F R. (2008). Barriers to palliative care for children: 
perceptions of pediatric health care providers. Pediatrics, 121, (2), 282-288. 
 
*De Graves, S., Aranda, S. (2005). When a child cannot be cured- reflections of health 
professionals. European Journal of Cancer Care, 14, (2), 132-140.  



 21

 
*Docherty, L S., Miles, S M., Brandon, D. (2007). Searching for “the dying 
point:”Provider´s experiences with palliative care in pediatric acute care. Pediatric 
Nursing, 33, (4), 335-341. 
 
*Downey, V., Bengiamin, M., Heuer, L., Juhl, N. (1995). Dying babies and associated 
stress in NICU nurses. Neonatal Network, 14, (1), 41-45. 
 
*Feudtner, C., Santucci, G., Feinstein, A J., Snyder, R. C., Rourke, T M., Kang, I T. 
(2007). Hopeful thinking and level of comfort regarding providing pediatric palliative 
care: a survey of hospital nurses. Pediatrics, 119, (1), 186-192. 
 
Field, J M., Behrman, E R. (2003). When children die. Improving palliative and end-of-
life care for children and their families. Washington DC: The national academies press. 
 
Forsberg, C., Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur.  
 
Freidriechsen, M. (2005). Sjuksköterskan i den palliativa vården- en roll av anpassning 
och balans. I B, Beck-Friis & P, Strang (Red.). Palliativ medicin. Stockholm: Liber 
studentlitteratur.  
 
Goldman, A. (2006). Oxford Textbook of Palliative Care for Children. Oxford: OUP 
Oxford. 
 
Granheim, U H., Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustmorthiness. Nurse Education Today, 
24, 105-112.  
 
Harrington Jacobs, H. (2005). Ethics in Pediatric End-of-Life Care: A Nursing 
Perspective. Journal of Pediatric Nursing, 20, (5), 360-369.  
 
Henriksen, J-O., Vetlesen, A J. (2001). Etik i arbetet med människor. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Juthberg, C. (2008). Samvetsstress hos vårdpersonal i den kommunala äldreomsorgens 
särskilda boende (avhandling för doktorsexamen, Umeå universitet). 
 
Kain, J V. (2006). Palliative Care Delivery in the NICU: What Barriers Do Neonatal 
Nurses Face?. Neonatal Network 25, (6), 387-392.  
 
*Kaunonen, M., Tarkka, T. M., Hautamäki, K., Paunonen, M. (2000). The staff´s 
experience of the death of a child and of supporting the family. International Concil of 
Nurses, 47, (1), 46-52.  
 
Kushe, H. (1999). Kvinnor, sjuksköterskor och etik. Falun: AIT Falun AB. 
 
*Kushnir, T., Rabin, S., Azulai, S. (1997). A descriptive study of stress management in a 
group of pediatric oncology nurses. Cancer Nursing, 20, (6), 414-421. 
 



 22

Lévinas, E. (1990). Etik och oändlighet. Samtal med Philippe Nemo. Stockholm: 
Symposion bokförlag och tryckeri AB. 
 
Logstrup, K. E. (1994). Det etiska kravet. Uddevalla: Media Print AB. 
 
Ludvigsson, J. (2005). Hur man talar med barn om döden. I B, Beck-Friis & P, Strang 
(Red.). Palliativ medicin, Stockholm: Liber studentlitteratur.  
 
Maunder, Z E. (2006a). Emotion work in the palliative nursing care of children and 
young people.  International Journal of Palliative, Nursing, 12, (1), 27-32. 
 
Maunder, Z E. (2006b). Palliative care for children and young people: a community 
paediatric nursing perspective. International Journal of Palliative Nursing, 12, (7), 329-
333.  
 
Norberg, A., Bergsten, M., Lundman, B. (2001). A model of consolation. Nursing Ethics, 
8, (6), 544-553. 
 
*Papadatou, D., Bellali, T., Papazoglou, I., Petraki, D. (2002). Greek nurse and physician 
grief as a result of caring for children dying of cancer. Pediatric Nursing, 28, (7), 345-
353. 
 
Polit, F D., Beck, T C. (2004). Nursing research: principles and methods, 7ed. 
Philadelphia: Lippincott williams and wilkins. 
 
*Rashotte, J., Fothergill- Bourbonnais, F., Chamberlain, M. (1997). Pediatric intensive 
care nurses and their grief experiences: A phenomenological study. Heart & Lung, 26, 
(5), 372-386. 
 
Sayers, L K., de Vries, K. (2008).A concept of ´being sensitive´ nursing. Nursing Ethics, 
15, (3), 289-303. 
 
Steele, R G. (2002). Experiences of familys in which a child has a prolonged terminal 
illness: modifying factors. International Journals of Palliative Nursing, 8, (9), 418-433.  
 
Waldow, R V., Borges, F R. (2008). The caregiving process in the vulnerablility 
perspecitve. Revisto Latino-americana de Enfermagem, 16, (4), 765-771. 
 
*Wolley, H., Stein, A., Forrest, C G., Baum, D J. (1989). Staff stress and job satisfaction 
at a children´s hospital. Archives of Desease in Childhood, 64, (1), 114-118.  
 
*Yam, C. M. B., Rossiter, C J., Cheung, S. Y. K. (2001). Caring for dying infants: 
experiences of neonatal care nurses in Hong Kong. Journal of Clinical Nursing, 10, (5), 
651-659.  
 

 

 

 



 23

Elektroniska referenser 

(URL 1) 
Nationella rådet för palliativ vård (2008)  
http://www.nrpv.se/pages/589.asp?menuID=257&menuColor=%2399CC00 [Hämtad 08-
05-04]  
 
(URL 2) 
Hulth-Backlund, G., Neleryd, C., Holmberg, M., Hedberg, A., Lusensky, S. (2006). 
Vård i livets slutskede. Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen 
i landsting och kommuner, 1-140.  
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/90635F0E-32C6-4662-9A84-
0808D353D673/6685/200610391.pdf  
[Hämtad 08-04-17] 
 
(URL 3) 
World Health Organization (2002) WHO Definition of Palliative Care. 
http://www.who.int/cancer/media/en/411.pdf  
[Hämtad 08-05-04] 
 
(URL 4) 
Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden (2003) 
http://www.vardinorden.org/ssn/etikk.pdf  
[Hämtad 08-05-05]



 

Bilaga 1.  Granskningsmall                 
                                                       
Artikelgranskning 

Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

Titel:………………………………………………………………………………………

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

Årtal:………..Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes:  

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:………………………………………………………………………………

…….………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………… 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □…… 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N)  

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja             Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja             Nej    

Finns ett etiskt resonemang?   Ja              Nej    

Urval relevant?    Ja              Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja              Nej    

Är metoden tydligt beskriven?   Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja              Nej     

 

 

 

 

 



 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 
…………………………………………………………………………………………… 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ- och kvantitativ metod.  
Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johansson, Pejlert, 1999). 



 

Bilaga 2. Kvalitetsvärdering av studier 

 

Kriterier för värdering av vetenskaplig kvalitet av studier med både kvantitativ och 

kvalitativ metod (Berg et. al., 1999, s.39) 

 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad multicenter 
studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt stort för 
att besvara frågeställningen. 

- Randomiserad studie med för 
få patienter och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

- Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 
 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 
som är väl beskrivet och, 
analyserat med adekvata 
stastistiska metoder (t ex multi- 
variatanalys, fall kontrollmetodik, 
etc). Lång uppföljning. 

- Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet alltför kort 
uppföljning eller inadekvata 
statistiska metoder. 

K Väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. 
Logiskt och begripligt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

- Vagt definierad frågeställning. 
Otydligt beskrivet urval. 
Otillräcklig beskriven 
datainsamling och 
analysmetod. Vagt beskrivna 
tolkningar och slutsatser. Oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

Studiedesign: RCT = Randomiserad kontrollerad studie, CCT = Klinisk kontrollerad 

studie, DS = Deskriptiv Studie, K = Kvalitativ studie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Exempel från analysprocessen 

Textenhet Kondenserad 
textenhet 

Subtema Tema 
 

 “Nurses perceived 
that managing death  
was a normal role  
expectation and that,  
by virtue of being  
nurses, they were 
supposed to know how  
to cope” (Davies et al., 
1996). 
 

Att känna  
förväntningar  
på sjuksköterske- 
rollen. 

En känsla av  
outtalade krav 
 

Att vara sårbar men  
ändå stark 
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(Clarke et al., 2007). 
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”Many nurses expressed  
the need to make sense  
out of the child´s dying-  
to find meaning in the  
child´s suffering, and  
ultimately in the death  
itself” (Davies et al.,  
1996). 
 

Att vilja se en mening 
med barnets lidande 
och död.  
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Att vara sårbar men  
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“Death, per se, 
 was not the most stress- 
ful experience for nurses.  
It was the absence of a 
colleague during the 
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only a nurse was left on  
the ward to care for  
hospitalized oncology  
patients, including the  
dying child” (Papadataou  
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(Clarke et al., 2007). 
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Författare  
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

Contro, A 
N., Larson J., 
Scofield, S., 
Sourkes B., 
Cohen J H. 
2004 USA 

Svårt att utläsa Kvantitativ och 
kvalitativ 
 
1) Frågeformulär 
med en öppen fråga 
i slutet 
(vårdpersonal). 
 
2) Intervjuer 
(familj). 

N= 191 st. 
sjuksköterskor. 
(Bortfall: 17 
st.) 
 
N= 68 familjer  
Sammanlagt 
255 st. 
deltagare 

1) Likert-scale 
 
 
2) Latent 
innehållsanalys 
 

Vårdpersonalen kände sig oerfarna 
gällande kommunikation med patient och 
familj, symtom och smärt- behandling 
vid livets slut, övergång till palliativ vård 
och om återupplivnings status. 
Personalen beskrev ett behovet av 
konsultation/stöd. Familjerna önskade 
mer tydlig information, förtroende och 
kontakt efter barnets död med 
vårdteamen. 

K-II 
DS-II 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar  

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

Davies, B., Clarke, 
D., Connaughty, 
S., Cook, K., 
MacKenzie, B., 
McCormick, J., 
O´Loane, M., 
Stutzer, C. 1996 
Canada 
 

Var att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende barn 

Kvalitativ 
 
Intervjuer. 

N= 25 st. 
Sjuksköterskor. 

Grounded 
Theory. 

Sjuksköterskorna upplevde sorg 
och moralisk stress i vården av 
döende barn och använde sig utav 
olika strategier för att hantera 
stressen. Hur de hanterade stressen 
gav både negativa och positiva 
konsekvenser 

K-I 

Davies, B., 
Sehring, A S., 
Partridge, C J., 
Cooper, A B., 
Hughes, A., Philp, 
C J., Amidi-Nouri, 
A., Kramer, F R. 
2008 USA 

Att utforska 
barriärer inom den 
palliativa vården 

Kvalitativ 
 
Frågeformulär 

N= 251 
deltagare 
(bortfall 458).  
 
N=170 st. 
sjuksköterskor 
 
 N= 81 st. 
läkare  

Pearson 
correlation, 
Spearman 
correlation, 
Pearson χ2 och 
Mann-Whitney 
U.      

Hälften av deltagarna rankade 4 
stycken barriärer som mest 
frekventa eller nästan alltid 
återkommande. Dessa var: 1) 
osäker prognos, 2) familjer som 
inte var redo att acceptera det 
obotliga tillståndet, 3) 
språkbarriärer och 4) 
tidsbegränsning. Trettio procent 
rankade ytterligare åtta barriärer 
som frekventa. 

K- II 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar  

 
Författare  
Årtal 
Land 

 
Syfte med studien 

Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och  
kvalitet 

De Graves, 
S., Aranda, 
S. 2005 
Australien 
 
 
 
 
 

Undersöka hur 
omvårdnadspersonalen, 
socialarbetarna och medicinare 
upplever skiftet från kurativ 
till palliativ vård 

Kvalitativ 
 
Diskussion i grupp 
och djupintervjuer 

N= 14 
deltagare 
 
N= 5 st. 
sjuksköterskor. 
 
N= 6 läkare 
 
N= 3 
socialarbetare 

Innehållsanalys Tre teman framträdde. 
Dessa var: 1) hopp,  
2) ovisshet och 
3) gränsen mellan kurativ 
och palliativ vård. 

K-I 

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

Att beskriva vårdgivares 
upplevelser av att ge palliation 
till spädbarn, barn och 
tonåringar som genomgått 
intensiv behandling mot 
livshotande sjukdom 
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 

N= 14 st. 
deltagare 
 
N= 9 st. 
sjuksköterskor 
N= 4 st. läkare 
N= 1 st. 
terapeut 

Manifest 
innehållsanalys 

Tre kategorier framträdde 
under analysprocessen. 
Dessa var: 1) Palliativ 
vård som en extra 
dimension i sjukdomens 
led, 2) palliativ vård 
åtskiljs från kurativ vård 
och 3) professionella 
frågor.   

K-I 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

Downey, V., 
Bengiamin, M., 
Heuer, L., Juhl, 
N. 1995 USA 
 
 
 

Var att fastställa den 
stress som är 
associerad med att 
vårda barn som dör 
på neonatala 
intensivvårds 
avdelningar 

Kvantitativ med 
kvalitativa inslag 
 
Frågeformulär 

N= 59 st. 
sjuksköterskor 

Cronbach 
alfa. 
Likert-scale. 

 Sjuksköterskorna upplevde känslor 
av hjälplöshet och intensiv sorg när 
ett barn dog. Det framkom även 
betydelsefulla hanteringsstrategier. 

DS-II 

Feudtner, C., 
Santucci, G., 
Feinstein, A J., 
Snyder, R., 
Rourke, T M., 
Kang, I T. 2007 
USA 
 

Var att testa om 
sjuksköterskors nivå 
av hopp är associerat 
med högre 
bekvämlighet och 
kunnande att ge 
palliativ vård 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 
med 
strukturerade 
frågor samt 
skattningsskala 

N= 410 st. 
Sjuksköterskor 
(Bortfall: 522) 
 
 

Statisktiska 
metoder 
 
Cronbach α,  
 
Pearson 
product 
moment  
correlation 
coefficient 

Längre yrkeserfarenhet, mer 
utbildning av palliativ vård och 
högre poäng på hoppskalan var 
tydligt förknippat med mer 
bekvämlighet av att arbeta med 
döende barn och deras familjer. 
Detta resulterade dels i mindre 
svårigheter att möta barnet och 
familjen i frågor som berör döden. 

DS-II 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar  

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

Kaunonen, K., 
Tarkka, M-T., 
Hautamäki, K., 
Paunonen, M. 
2000 Finland 
 
 

Var att beskriva hur 
vårdpersonalen 
erfor förlusten av 
ett barn samt hur de 
stöttade familjen 

Kvantitativ med 
kvalitativa 
inslag 
 
Frågeformulär 
med både 
strukturerade 
och öppna 
frågor 

N= 69 
deltagare 
(bortfall 33) 
 
N= 46 % 
barnmorskor 
N= 35 % 
sjusköterskor 
N= 10 % 
vårdare 
N= 9 % läkare 

Statistiska 
metoder 

Vårdpersonalen upplevde känslor av 
orättvisa, sorg och lindring. 
Vårdpersonalen ansåg att de var 
skickliga att stödja familjerna men 
upplevde dock brister i sättet att ge 
stödet. Vårdpersonalen upplevde att de 
var i behov av stöd från sina kollegor 
efter ett barns död för att orka fortsätta 
stötta familjen. 

DS-II 

Kushnir, T., 
Rabin, S., 
Azulai, S. 
1997 Israel 
 
 
 

Att beskriva och 
diskutera olika 
källor till 
arbetsrelaterad 
stress bland 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
 
Fokusgrupp 

N= 15 st. 
sjuksköterskor 

Svårt att 
utläsa 

I resultatet framkom det att uppkomst av 
stress bland sjuksköterskorna uppstod i 
arbetet med döende barn, inre och yttre 
förväntningar av vad en god 
onkologisjuksköterska är, isolation från 
det medicinska teamet samt känslor av 
att vara underordnad läkarna. 
Sjuksköterskorna var emotionellt 
överengagerade med barnen och 
familjen, upplevde undertryckande ilska 
och svårigheter att balansera krav i 
privat- och yrkesliv. 

K-II 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar  

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

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

Att utforska 
sorgeprocessen och 
jämföra läkare och 
sjuksköterskors 
subjektiva 
upplevelser av att 
vårda cancersjuka 
barn 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna och några få 
slutna frågor 

N= 30 st. 
deltagare 
 
N= 16 st. 
sjuksköterskor  
 
N=14 st. läkare 
 

Grounded Theory För både sjuksköterskorna och 
läkarna var den döende 
processen och förlusten av ett 
barn stressfyllda upplevelser 
som startade en sorgprocess. 
Skillnader sågs mellan 
grupperna i hur dom upplevde 
förluster och hur dom uttryckte 
sorg. 

K-II 

Rashotte, J., 
Fothergill-
Bourbonnais, F., 
Chamberlain, 
M. 1997 Canada 
 

Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av sorg 
i samband med 
barns död 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

N= 6 st. 
sjuksköterskor 

Colaizzi´s 
fenomenologiska 
metod 

Åtta teman framträdde. Dessa 
var: 1) sorgereaktioner lidande, 
2) influerande faktorer som 
påverkar relationen mellan 
sjuksköterska och familj samt 
fem teman som innefattade 
coping strategier. 

K-I 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

Woolley, H., 
Stein, A., 
Forrest, C G., 
Baum, D J. 
1989 USA 

Var att utforska graden 
av stress, 
stressfaktorer, faktorer 
som var av betydelse 
för att klara av svåra 
situationer, graden av 
och faktorer 
associerade med 
tillfredsställelse bland 
sjukvårds- 
personal som vårdar 
döende barn och deras 
familjer 
 

Kvantitativ  
med kvalitativa inslag 
 
1) Semistrukturerade 
intervjuer 
 
2) Frågeformulär med 
öppna frågor 

 N= 24 st. 
deltagare 
(bortfall 3) 
 
N=12 st. 
sjuksköterskor 
N= 5 st.(lärare, 
psykoterapeut, 
socialarbetare)  
N= 6 st. 
deltagare utan 
formell 
utbildning 
N= 1 vårdare 

Statistiska 
metoder 

De faktorer som orskade stress 
hos vårdpersonalen var 
oförmögen att lindra lidanden, 
konflikter inom arbetsgruppen 
och får negativ kritik från 
familjen. Vårdpersonalen kände 
tillfredsställelse då de ofta 
kunde lindra det döende barnets 
fysiska smärtor, även om de 
ibland utsattes för stress.   

DS-I 



 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar  

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design och 
instrument 

Deltagare Analysmetod Resultat Studie 
design 
och 
kvalitet 

Yam, C M B., 
Rossiter, C J., 
Cheung, S Y 
K. 2001  
Kina 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda barn i ett 
palliativt skede, deras 
uppfattning av 
palliativ vård och 
faktorer som påverkar 
vården 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor 

N= 10 st. 
sjuksköterskor 

Innehållsanalys Det framkom åtta kategorier från 
intervjuerna: 1) Misstro, 2) känna sig 
ambivalent och hjälplös, 3) skydda 
sig själv emotionellt, 4) att ge optimal 
fysisk vård till barnet, 5) att ge 
föräldrarna emotionellt stöd, uttrycka 
empati, 6) kunskapsbrist och 7) 
förmåga att ge råd och motstridiga 
värderingar i vården. 

K-I 



 

Bilaga 5. Exkluderade artiklar 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Orsak 

Andresen M, E., Seecharan A, G., 
Toce S, S. 2004 USA 
 

Providers perceptions of child deaths  Otydligt resultat 

Catlin, A., Volat, D., Hadley, A M., 
Bassir, R., Armigo, C., Valle, E., 
Gong, W., Anderson, K. 2008 USA 
 

Conscientious objection: A potential neonatal nursing response 
to care orders that cause suffering at the end of life? Study of 
concept 

Låg kvalité 

Chang, A., Kicis, J., Sangha, G. 2007 
Canada 
 

Effect of the clinical support nurse role on work-related stress for 
nurses on an inpatient pediatric oncology unit 
 

Besvarar inte litteraturstudiens syfte 

Jones L, B., Sampson, M-C., 
Greathouse, J., Legett, S., Higgerson 
A, R., Christie L-A. 2007 USA 
 

Comfort and confidence levels of health care professionals 
providing palliative care in the intensive care unit 

Besvarade inte litteraturstudiens syfte 

Kristjanson, L., Cousins, K., 
Macpherson, R., Dadd, G., Watkins, 
R. 2005 Australien 
 

Evaluation of a nurse education workshop on children´s grief Besvarade inte litteraturstudiens syfte 



 

Bilaga 5. Exkluderade artiklar 

 
 
 
 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Orsak 

Long, T., Hale, C., Sanderson, 
L., Tomlinson, P., Carr, K. 
2008 England 
 

Evaluation of educational preparation for cancer and palliative 
care nursing for children and adolescent in England 

Besvarade inte litteraturstudiens syfte 

Malloy, P., Ferrell, B., Virani, 
R., Wilson, K., Uman, G. 2006 
USA 
 

Palliative care education for pediatric nurses Besvarade inte litteraturstudiens syfte 

Pontin, D., Lewis, M. 2008 
England 
 

Managing the caseload: A qualitative action research study 
exploring how community children´s nurses limiting, life-
threatening, and chronic conditions 
 

Besvarade inte litteraturstudiens syfte 

Rashotte, J. 2005 Canada 
 

Dwelling with stories that haunt us: building a meaningful nusing 
practice 

Var inte vetenskapligt upplagd 
 


