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Sammanfattning 
Bakgrund: När ett barn är i livets slutskede är det många som blir känslomässigt påverkade. 
Inte minst barnsjuksköterskan som vårdar barnet och dess familj. Barnsjuksköterskan får 
känslor och erfarenheter som behöver hanteras. Syfte: Var att belysa barnsjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. Metod: En kvalitativ induktiv design 
användes där semistrukturerade intervjuer genomfördes med barnsjuksköterskor. Resultatet 
analyserades enligt innehållsanalys. Resultat: Barnsjuksköterskornas relation med barnet 
och familjen hade stor inverkan på hur vårdandet kunde bli och vilka känslor som uppstod. 
Deras erfarenheter var att arbetssituationen påverkar och påverkas. Känslor, både svåra och 
fina, beskrevs uppstå hos barnsjuksköterskorna. Slutsats: Att vårda barn i livets slutskede är 
komplext. Verktyg behöver arbetas fram för att hjälpa barnsjuksköterskor att hantera de 
känslor som uppstår. 
 
Nyckelord: Barn, barnsjuksköterska, kvalitativ, innehållsanalys, livets slutskede, 
omvårdnad, relation 
  



 
 

Abstract 
Background: Many people are suffering emotionally around terminally ill children. Not least 
the pediatic nurse caring for the child and family. The pediatric nurse experience emotions in 
need of processing. Aim: for this studie was to higlight pediatric nurses´ experiences of 
caring for children in the final stages of life. Method: A qualitative method was used where 
semi-structured interviews were conducted with pediatric nurses. The results were analyzed 
according to qualitative content analysis. Results: Pediatric nurses experiences that the 
interaction with child and family had a great impact on how the caring process would end 
up. Their experiences was that their working situation had an impact and were also effected. 
Emotions, both tough and sensitive, were experienced by the pediatric nurses. Conclusion: 
caring for terminally ill children are complext. The pediatric nurses are in need of tools 
helping them in the coping process. 
 
Keywords: Child, content analysis, end-of-life, nursing, pediatric nurse, qualitative, 
relationship 
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Inledning 
 
Med erfarenhet av att vårda sjuka barn på en barnavdelning är det många funderingar som 

växer fram kring hur det är att vårda ett barn som ska dö. Det är svårt att innan föreställa sig 

vilka reaktioner och känslor som kommer att uppstå och hur det är att ta hand om barn i 

livets slutskede och dess familj. Erfarenheter kring hur det är att bemöta barnet och familjen 

samt hur barnsjuksköterskan hanterar sina känslor är något som behöver lyftas fram för att 

utveckla kunskap i området.  

 

Bakgrund 
 
Runt ett svårt sjukt barn som vårdas i livets slutskede är det många människor som 

påverkas. Familjen sörjer det döende barnet och går således genom en kris och har känslor 

som sjuksköterskan ska bemöta och hjälpa familjen att hantera (Braganza, 2014). Enligt FN:s 

barnkonventionen är ett barn en människa i ålder under 18 år. Alla beslut som sker kring 

barnet ska vara med fokus för barnets bästa (UNICEF, 2019). Barns utveckling sker i olika 

steg och då kontrolleras barnets grovmotoriska-, finmotoriska-, kognitiva- och sociala 

utveckling (Lagercrantz, 2003).  

 

Vård i livets slutskede innebär att behandling för överlevnad från sjukdom inte längre är 

möjlig (Halldin, 2014). Målet är att ge stöd åt individen och dess närstående att leva ett 

normalt liv så långt det är möjligt och samtidigt lindra lidande (Thulesius, 2016). Enligt 

socialstyrelsen (2013) syftar den palliativa vården till att lindra lidande och ge ökad 

livskvalité till människa med progressiv obotlig sjukdom eller skada. De fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behoven ska tillgodoses. De Fyra hörnstenarna i palliativ vård är 

symtomlindring, fungerande samarbete mellan professioner, ökad livskvalité och stöd till 

närstående. Palliativ vård delas upp i två faser. Den tidiga fasen kan vara lång och 

eftersträvar att förlänga livet. Den senare fasen är ofta kort och eftersträvar att lindra lidande 

och främja livskvalité för patient och nära. Den här studien är inriktad på den sena fasen och 

kommer att benämnas vård i livets slutskede.  
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2 §, kap. 3, (SFS 2017:30), ska hälso- och sjukvården främja 

hälsa. Målet med sjukvården är god vård för alla där alla människors lika värde ska beaktas 

och vård på lika villkor för alla (HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1 §). Hälso- och sjukvårdslagen 

innebär för barn att barnets bästa och behov ska ses till utifrån varje barns situation (HSL, 

SFS 2017:30, kap. 5, 6 §). 

 

Genetiskt släktskap är inte en förutsättning för en familj. Familjen kan se ut på flera olika 

sätt. Familjen är subjektiv upplevd (Magnusson & Österberg, 2016). Sjuksköterskan ska 

finnas som stöd för familjen och bemöta den förtvivlan och chock som de upplever då de 

inser att de kommer att förlora ett barn (Souzal, Júnior, de Santana & Carvalho 2018). I mötet 

med barnet och familjen tenderar sjuksköterskan att undvika att prata om döden. Erfarenhet 

och utbildning tillsammans med personlighet och attityder är aspekter som påverkar hur 

sjuksköterskan pratar om döden (Braganza, 2014). Att vårda barn i livets slutskede och dess 

familj kräver stöd (Stayer & Such Lockhart, 2016).  

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
 

I en studie av O´Quinn och Giambra (2014) identifieras sju dimensioner som sjuksköterskan 

ska ta hänsyn till i vården av barn i livets slutskede. Sjuksköterskan ska bland annat 

respektera föräldrarnas rätt till att påverka beslut kring barnet samt respektera 

kulturella/spirituella olikheter. Enligt Souzal et al. (2018) är sjuksköterskans roll att vårda 

barnet med hjälp av lek, musik, konst, läsande och kreativitet, detta trots barnets 

sjukdomstillstånd. Det är i lek som barnet utvecklas och uttrycker känslor. 

 

Barn med svåra sjukdomar kan uppleva symtom såsom smärta, illamående och 

nutritionssvårigheter. Sjuksköterskan hjälper barnet att lindra symtom och de eventuella 

känslor och upplevelse av ångest som barnet har (Souzal et al., 2018). Det betonar vikten av 

att fokusera på att lindra symtom och minska lidandet hos barnet. Fokus är inte på huruvida 

barnet kommer att överleva (Hill et al, 2013). Ett svårt sjukt barn har ofta kontakt med olika 

instanser. Sjuksköterskans uppgift är att fungera som barnets länk till dessa. Mellan barnet 

och sjuksköterskan skapas en relation och sjuksköterskan får förståelse för barnets värld. Det 

blir därmed lättare att lyssna till barnet och prata om svåra ämnen, såsom tankar kring 
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döden (Souzal et al., 2018). Behoven hos familjer kan se olika ut. Det kan vara en utmaning 

för sjuksköterskan att identifiera och bemöta dessa (Mullen et al., 2015). Att vårda och 

bemöta barn i livets slutskede är inget som kan läras under utbildningen, den egna 

erfarenheten är den bästa (Forster och Hafiz, 2015). Tidigare erfarenheter hjälper 

sjuksköterskan i det (Bouri et al. 2017).  

 

När barnet dör kan det bli ett abrupt slut och sjuksköterskan kan sakna återkoppling från 

familjen. Sjuksköterskan kan då uppleva att det är svårt att utvärdera sina insatser och 

vårdtiden, hur den varit för barnet (Forster och Hafiz, 2015). Det behövs återkoppling för 

både sjuksköterskan och föräldrarna. Särskilda program kan användas för att de som är i 

behov ska få mötas efter att ett barn har dött. Det leder till utveckling och eventuella brister 

identifieras (Mullen et al., 2015). Att upprätthålla en glad och positiv anda då sjuksköterskan 

vårdar barnet i livets slutskede kan tära mycket på hälsan. Stressrelaterade symtom såsom 

huvudvärk, mag- och tarmbesvär, nervositet och sömnbesvär kan då förekomma (Forster 

och Hafiz, 2015). Det kan vara känslomässigt svårt för sjuksköterskan när ett barn dör och är 

något som sjuksköterskan aldrig vänjer sig vid (Stayer & Such Lockhart, 2016).  

 

Mellan barnet och sjuksköterskan kan en stark relation skapas. Det är bra om sjuksköterskan 

kan förhålla sig till barnet och familjen professionellt. Det kan vara utmanande då barnet 

vårdas under en längre tid (MacDermot och Keenan, 2014). När ett barn dör kan 

sjuksköterskan ha svårt att gå vidare och glömma barnet. Den egna sorgen kan behöva 

hanteras (Braganza, 2014). Det kan vara bra att sjuksköterskan visar familjen sin sorg över att 

barnet är borta (Mullen et al., 2015). Sjuksköterskan kan använda olika strategier för att 

hantera de känslor som uppstår då ett barn är i livets slutskede och sedan dör. Bland det 

vanligaste är att söka stöd hos andra sjuksköterskor (Forster & Hafiz 2015). Att kunna tala 

med kollegor om känslor kring barnet kan ge vårdandet djupare mening och det kan bli 

lättare att hantera barnets död. Det kan hjälpa att tänka att kollegor varit med om liknande 

situationer (Stayer & Such Lockhart, 2016). Enligt Forster och Hafiz (2015) är det av vikt att 

ha en partner att prata med. Det som gör det utmanande är sekretessen som vårdpersonal 

har gentemot patienterna. 
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Att bemöta familjen i en svår tid 
 

Det kan vara en utmaning för sjuksköterskan att bemöta barnet och familjen i dess tankar om 

döden. Föräldrarna kan även behöva hjälp och stöd att bemöta barnens frågor om döden 

(Braganza, 2014). Sjuksköterskan kan uppleva dilemman och skuld då dåliga nyheter om 

barnets tillstånd ska berättas för föräldrarna (Kiman & Doumic, 2014; Stayer & Such 

Lockhart, 2016). Det finns inget rätt sätt att ge besked om att barnet inte kommer att botas 

(Braganza, 2014). Sjuksköterskan har en central roll i att bemöta familjens känslor som 

uppstår när ett barn dött. Det kan vara svårt att veta på vilket sätt familjen ska stöttas 

(Mullen et al., 2015). Sjuksköterskan bör identifiera var föräldrarna befinner sig i 

sorgeprocessen för att kunna hjälpa dem (Stayer & Such Lockhart, 2016). Genom att visa äkta 

känslor och prata om barnet upplever föräldrarna att barnet finns kvar i minnet även hos 

sjuksköterskan (Mullen et al., 2015). Förmågan att prata om döden är något som kan växa 

fram i och med erfarenhet (Braganza, 2014). 

 

Utbildning och program 
 

Behovet av utbildning kring barn i livets slutskede är stort (Price, Janicki, McKee, Nurse and 

Gray, 2014; Parker et al., 2014). Tidigare studier visar att barn och familj upplever bättre 

livskvalité då barnet vårdas efter särskilda program. Mer forskning skulle stärka detta 

antagande och öka kvaliteten på vård i livets slutskede (O´Quinn & Giambra, 2014). Det 

finns mycket i litteraturen och forskningen om cancer, därför finns det behov av mer 

forskning vad gäller andra sjukdomar och vård i livets slutskede för barn (Souzal et al., 

2018). Mer forskning, då främst med hjälp av intervjuer av sjuksköterskor, och utbildning 

kring vården av barn i livets slutskede krävs för ökad kunskap. Det behövs utveckling inom 

organisationerna hur sjuksköterskan hanterar upplevelser och känslor (MacDermott & 

Keenan, 2014). Mer forskning skulle innebära en ökad förståelse för hur sjuksköterskan 

hanterar känslor kring döden (Bouri et al., 2017). 
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Teoretisk anknytning 

 

Hälsa och Lidande 

 

Lidande tillhör människan. Lidandet är något som innebär ett döende för människan. 

Lidandet har ingen mening men genom att människan bearbetar lidandet och går vidare i 

livet kan människan finna mening. Människan söker en förståelse för lidandet i förhållande 

till livet i sig (Eriksson, 1994). Om människan istället upplever hälsa innebär det att 

människan är hel. Detta är en helhet som innefattar kropp, själ och ande (Eriksson, 1996 s). 

Genom att lida infinner sig en hopplöshet för människan men genom att finna hopp kan 

lidandet lindras (Eriksson, 1994). När människan övervunnit lidandet och upplever sundhet, 

friskhet och välbefinnande är människan i hälsa (Eriksson, 1996). Medlidande innebär att 

människan tar ansvar för en annan människa. Detta innebär i vården att vårdaren offrar för 

patienten och skapar genom en etisk akt en ömhet för patienten. Vårdaren lindrar lidande 

och gör det i viljan att hjälpa och inte för att själv vinna på det (Eriksson, 1994). 

 

Vårdandet 
 

Enligt Eriksson (2015) är ansa, leka och lära grundstenarna i vårdandet. Ansa är den 

viktigaste grundstenen och innebär att sjuksköterskan vårdar människan med närhet och 

genom värme och beröring. Genom närhet, värme och beröring visar sjuksköterskan omsorg 

för den andra och viljan att hjälpa. Leken ingiver en kravlös trygghet för människan. I den 

kan människan uppleva lust, skapande och leva ut sina önskningar. Leken ger människan en 

möjlighet att stanna upp och återfå nya krafter. Lära innebär att människan får vara en 

människa och helhet. Att människan får lära ger utrymme att utvecklas. Människans behov 

är grunden i lärandet. Lärandet hör även samman med leken och i vårdandet ska 

sjuksköterskan främja lärandet för människan.  

 

Problemformulering   

 
Sjuksköterskan har en central roll i vårdandet av barn i livets slutskede. Att vårda ett barn 

innebär att vårda en hel familj. Enligt socialstyrelsen (2013) ska barnet som vårdas i livets 
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slutskede vårdas utifrån en egen individ och utifrån barnets specifika behov. Sjuksköterskan 

behöver kunskap i att kommunicera med barnet. När barnet dör påverkas inte bara familjen 

utan även de som vårdat barnet. Det krävs mer forskning i området för att få en djupare 

kunskap och förståelse för de sjuksköterskor som vårdar barnet i livets slutskede och för att 

identifiera vilka verktyg arbetsplatser har för att hjälpa sjuksköterskan. Det är därför viktigt 

att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn i livets slutskede. 

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa barnsjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad för barn i livets slutskede. 

 

Metod 
 
Design 
 

En kvalitativ induktiv design valdes för den här studien då intervjuer genomfördes för att 

lyfta fram barnsjuksköterskor subjektiva erfarenheter, få en ökad förståelse för dessa och 

återge en djupare kunskap i ämnet (Elo & Kyngäs, 2007). Analys av resultatet har genomförts 

enligt Graneheim och Lundmans (2003) kvalitativa innehållsanalys. 

 

Inklusionskriterier 

 

Deltagarna i studien skulle vara specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom med 

erfarenhet av arbete minst tre år på enhet som vårdar sjuka barn. De skulle ha erfarenhet av 

att vårda barn i livets slutskede.  

 

Urval 

 

Antalet deltagare till intervjuerna utgick från att trots få deltagare uppnå ett trovärdigt 

resultat (Malterud, 2014). Deltagarna skulle uppnå angivna inklusionskriterier. Antalet 

deltagare utgick ifrån syftet med studien, den teoretiska bakgrunden, dialogens styrka under 

intervjuerna samt vilken sorts analys av resultatet som användes (Malterud, Dirk Siersmal & 
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Dorrit Guassoral, 2016). Antalet deltagare som deltog i studien var sju specialistutbildade 

sjuksköterskor inom barn- och ungdom. De var i åldern cirka 30 till 55 år med olika lång 

yrkeserfarenhet av att vårda barn, från cirka tre till tjugofem års yrkeserfarenhet från olika 

barnkliniker i Sverige. Först kontaktades enhetschef på en barnavdelning vid ett länssjukhus 

i Sverige. Enhetschefen erhöll ett informationsbrev om studien (bilaga 1). Sedan informerade 

enhetschefen muntligt specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom som arbetar på 

enheten. Ett konsekutivt urval gjordes där de som hade erfarenhet av att vårda barn i livets 

slutskede visade intresse av att delta i studien. De fick då information via ett separat 

informationsbrev (bilaga 2) för att ge samtycke till att delta. Därefter kontaktades de av 

författarna till studien för att tillsammans komma överens om när och var intervjun skulle 

genomföras. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. 

 

Datainsamling 
 

Insamling av data till studien skedde i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

tog mellan 19 och 31 minuter. Intervjuerna spelades in på två olika inspelare för att försäkra 

om att data inte skulle gå förlorad. För att inte styra resultatet användes öppna frågor. Dessa 

användes enligt Malterud (2014) och syftar till att leda till ett oväntat och större resultat. 

Innan intervjun fick deltagaren information om att deras deltagande när som helst kunde 

avslutas och att allt material skulle hanteras med konfidentialitet genomgående under 

studiens genomförande (bilaga 2). Under intervjuerna användes en intervjuguide för att 

intervjun skulle hålls inom förutbestämda områden (bilaga 3). Exempel på en fråga var; Hur 

upplever du att vara den som ska stötta barnet och familjen? Exempel på eventuell 

följdfråga; Vad sker hos dig känslomässigt då?  Deltagarna fick information från författarna 

att de fick prata om vad de ville och hur de ville svara men hålla sig inom området för 

studien (Polit & Beck, 2017). Under intervjuerna intervjuade en författare och den andra 

antecknade för eventuella följdfrågor. Enligt Malterud (2014) skulle deltagarna inte uppleva 

att något annat tar fokus från deras berättelse. Det var viktigt att inte avbryta mitt i 

deltagarens berättelse, då material då skulle ha kunnat gått förlorat.  
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Analys 
 
Analys av data skedde enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Först lyssnades de inspelade intervjuerna igenom av båda författarna. Sedan transkriberades 

de. De skrevs ned ordagrant för att inte missa innehåll, även obetydliga utfyllnadsord skrevs 

ned. Efter transkriberingen delades det transkriberade upp i meningsbärande enheter, där 

inget av innehållet bortsågs. Författarnas ord från intervjuerna bortsågs dock i detta steg. De 

meningsbärande enheterna kondenserades till meningsenheter där onödiga ord bortsågs 

utan att meningen förlorade sin innebörd.  Efter kondenseringen grupperades 

meningsenheterna till koder. En meningsenhet kunde inte hamna under flera koder. Sedan 

placerades koderna i subkategorier för att därefter bilda mer omfattande kategorier. I tabell 1 

visas exempel på hur analysen gick till. 

 

Tabell 1. Exempel på analys  
 

Deltagare Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Subkategori  Kategori 

D1 Ja men det var så 
olyckligt för jag hade 
ju inte träffat den här 
familjen innan. 

Olyckligt att ej träffat 
familjen. 

Relationer. Mötet med barn 
och familj. 

Inverkan på 
relationen till barn 
och familj. 

D2 Ja men jag tycker att 
det känns när man 
kommer in och 
stämplar in på 
stämpelklockan att nu 
är det något som inte 
är som det ska vara 
här. 

Det känns när man 
kommer och stämplar in 
att något inte är som det 
ska vara. 

Arbetssituation. Stämningen i 
arbetsgruppen. 

Inverkan på 
arbetssituationen. 

D3 Ja men det känns ju 
värdigt att få göra det 
här för familjen och 
för barnet. 

Känns värdigt. Känslor. Fina känslor 
som uppstår. 

Inverkan på 
barnsjuksköterskan 
som person. 

 

Tillförlitlighet 

 
Författarna hade erfarenhet av att vårda barn på barnavdelning och hade således en 

förförståelse. Det var författarna medvetna om och var något som diskuterades 
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genomgående under studien för att det inte skulle påverka resultatet. Öppna frågor 

användes under intervjuerna, följdfrågorna var också öppna för att inte styra resultatet. Då 

författarna inte förstod vad deltagarna menade ombads de att ytterligare förklara, detta ökar 

tillförlitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Båda författarna till studien var med vid 

intervjuerna och analysen genomfördes tillsammans. Genom att genomgående diskutera 

under analysprocessen har det styrkt trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). Många 

citat användes i resultatredovisningen vilket styrker trovärdigheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Samtliga deltagare arbetade på samma arbetsplats, detta ska dock inte ha 

påverkat resultatet då många hade erfarenhet från andra arbetsplatser där sjuka barn vårdas. 

Enbart kvinnor deltog i studien då inga män arbetade på arbetsplatsen där intervjuerna 

genomfördes. Detta ska inte ha påverkat resultatet då deltagarna var i olika åldrar och hade 

olika lång arbets- och livserfarenhet.  

 

Forskningsetiska principer 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) ska fyra etiska huvudkrav följas för att skydda individerna i en 

studie. Dessa huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet följdes då deltagarna fick information inför 

intervjuerna om studien och studiens syfte och om att de när som helst kunde avsluta sitt 

deltagande och att all information då skulle raderas. För att följa samtyckeskravet fick ett 

samtycke skrivas under av samtliga deltagare.  Konfidentialiteten bevarades då 

personuppgifter och material bevarades på ett säkert sätt för att utomstående inte skulle 

kunna ta del av det och för att skydda deltagarnas identiteter. Samtliga deltagare i studien 

avidentifierades med hjälp av en kod som ersatte deltagarnas identitet. Denna kod följde 

sedan med under hela studiens genomförande, från råmaterial till ett färdigt resultat, för att 

bevara deltagarnas anonymitet. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att det material som 

samlats in endast användes till vad studien var avsedd för. Allt material som framkommit 

från intervjuerna raderades efter att studien färdigställts.  
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Resultat 
 
Resultatet resulterade i tre huvudkategorier. Inverkan på relationen till barnet och familjen, 

inverkan på barnsjuksköterskans arbetssituation och inverkan på barnsjuksköterskans 

känslor. Till huvudkategorierna hör subkategorier. Se figur nedan för kategorier och 

subkategorier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Subkategorier och kategorier 

 
Inverkan på relationen till barnet och familjen 
 
Mötet med barnet och familjen 
 
Vid första mötet med familjen kände barnsjuksköterskorna vilken familj de mötte. 

Personkemin upplevdes var något som finns vid första mötet ”Man fick vara lyhörd, man 

fick ställa frågor och så här lagom mycket men man känner väl sig oftast i vägen ..det kan ju 

vara svårt med, det är ju ofta personkemi och så” (Barnsjuksköterska D7). Det första mötet 

blev lättare om personkemin med familjen stämde överens med barnsjuksköterskornas. Det 

var barnets familj som rådde över vilken stämning som var på rummet. Under det första 

mötet försökte barnsjuksköterskorna finna vad barnet och familjen ville uppnå. Där 

skapades kontakt med barnet och familjen för att visa att de stöttade dem. De familjer som är 

mer öppna till sättet beskrevs vara lättare att bemöta. Det var viktigt att inte vara rädd att 

möta barnet och familjen. Det beskrevs vara lättare att känna barnet och familjen, vårdandet 

blev då mer naturligt. Om barnet och familjen upplevdes känna trygghet och tillit till vården 

var det lättare att stötta och barnsjuksköterskorna visste hur de fungerade.  

 

Planering och 
strategi som 
hjälper 

Stämningen 
på 

arbetsplatsen 

Mötet med 
barnet och 
familjen 

Svåra känslor 
som uppstår 

Hantering av 
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Fina känslor 
som uppstår 

Inverkan på relationen till barnet 
och familjen 

Inverkan på barnsjuksköterskans 
arbetssituation 

Inverkan på barnsjuksköterskans 
känslor 
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Ja det jag upplevde med den, den patienten i alla fall det att det var, var 
någon som man kom väldigt nära kontakt med som man kände väl och 
det, och det känns ju bra att känna familjen lite närmare (D6).  

 
Att inte ha träffat barnet och familjen tidigare gjorde det svårt att snabbt bygga upp en 

relation. Det var särskilt svårt att inte ha träffat barnet och familjen vid akuta situationer där 

barnet snabbt blir dåligt och dör. En barnsjuksköterska beskrev att det kunde kännas 

konstigt att gå in till barnet och familjen och hälsa då hon inte kände dem och de befann sig i 

en svår situation.  

 
Det hade ju liksom känts naturligare på något vis liksom om man kände 
dom innan. Nu vart det ju en väldigt väldigt väldigt konstig situation. 
Eller konstig, ja men ja men lite du vet man måste liksom gå in och 
presentera sig för någon man aldrig har träffat förut och så har de varit här 
en jätte lång tid (D1). 
 

Även om det underlättade att känna barnet och familjen sedan tidigare var det ändå inte 

avgörande för hur det senare skulle bli under vårdtillfället, vårdandet och barnets sista tid 

kunde bli lugnt och fint ändå.  

 

Inverkan på barnsjuksköterskans arbetssituation  

 

Att vårda barn i livets slutskede kunde innebära att barnsjuksköterskorna var inne på 

rummet mycket hos barnet och familjen. De var viktigt att titta till barnet ofta. Därför var det 

viktigt att finnas tillgänglig för familjen om behovet finns. De beskrev att de ville att 

arbetsplatsen skulle underlätta praktiskt för den som vårdar barnet i livets slutskede. En 

barnsjuksköterska beskrev om att finnas till och att vara nära barnet och familjen.  

 
Ja men dels kan man bli ledsen med familjen… …och det kommer tårar. 
Och sen litegrann så tänker man så här att ja men nu har jag faktiskt en 
skyldighet att vara professionell här och stötta och finnas för dom och göra 
det bästa av situationen så långt det är möjligt då (D2). 

 
En viktig del var att se till att barnet och familjen mår bra. Mycket tid under arbetspasset 

beskrevs användas till att omvårda familjen till barnet som är i behov av stöd. 

Barnsjuksköterskorna beskrev att familjer behöver stöd i beslut de tar. En barnsjuksköterska 

beskrev det önskvärt att i framtiden få vara två barnsjuksköterskor samtidigt som vårdar 
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barnet i livets slutskede för att minska eventuella rädslor och osäkerhet. Detta för att kunna 

hjälpa och stötta varandra i vårdarbetet. En familjecentrerad vård beskrevs vara i fokus då 

ett barn i livets slutskede vårdas. Vetskap om detta skapade trygghet. Familjer har olika 

behov under vårdtiden. Lyhördhet för barnet och familjen beskrevs hjälpa i att veta deras 

behov och önskemål om omvårdnaden. 

 

Planering och strategi hjälper 

 

En tydlig plan och rutiner kring vården av barn i livets slutskede ledde till att det underlättar 

att vårda. Det minskade eventuella rädslor och oro som kunde uppstå hos 

barnsjuksköterskorna. En barnsjuksköterska beskrev att den känsla av rädsla som först 

uppstod då hon fick vetskap om att hon skulle vårda ett barn i livets slutskede minskade då 

hon förstod att en tydlig plan och strategi fanns kring vården av barnet. 

 
Och när jag kom till avdelningen och fick se att jag var satt på det här 
rummet då kände jag först så här Nej! Jag vill inte! Det var faktiskt känslan 
jag bara nej! Ska jag göra det här? Lite kanske lite rädsla. (D3).  
 

Barnsjuksköterskornas erfarenheter var att de behöver våga möta sina känslor och inte vara 

rädd för egna reaktioner som kan tänkas uppstå i omvårdnaden av barnet i livets slutskede. 

De beskrev att en trygghet i dem själva hjälper dem att möta barnet och familjen i den 

situation de befinner sig i oavsett hur situationen ser ut. En barnsjuksköterska beskrev att det 

inte går att påverka att ett barn vårdas i livets slutskede, omvårdnaden måste ske. Genom att 

tänka på det viset uppstod en känsla av lugn. Det hjälpte att tänka att barn dör, det är inte en 

rolig upplevelse, men det ingår i arbetsuppgiften att hantera. Det hjälpte även att tänka att 

det ska bli så fint och bra som möjligt för barnet och familjen. 

 
Vi måste göra det.. det ingår ju liksom i vår.. även om det.. just den här 
delen i vårt jobb är ju inte så rolig, att barn dör, men det ingår ju som det 
också.. som tur är, är det ju väldigt väldigt sällan. (D1). 

 
Barnsjuksköterskorna beskrev de fyra H:na; Håll om, Häll i, Håll tyst och Håll ut, som ett bra 

arbetsredskap när de vårdar barnet i livets slutskede och dess familj.  
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Man måste tänka på det här att man kan inte göra så mycket för dem 
egentligen med att säga saker: Utan det är ju som bara att finnas och ja 
vara där och hålla ut och de här fyra H:na, att komma ihåg dom hela 
tiden…. Håll om, häll i, håll tyst, håll ut (D6). 
 

De beskrev både den egna och andra i personalens erfarenheter som något positivt. Arbets- 

och livserfarenhet gör vårdandet lättare, ger trygghet och minskar rädslor. Erfarenhet 

beskrevs leda till att de inte behöver vara rädda för egna känslor och reaktioner. Det gav 

dem även trygghet i beslut som tas i vårdandet av barnet i livets slutskede. En deltagare 

beskrev att inte ha erfarenhet kan skapa känsla av skräck för att gå in till barnet och familjen 

men för varje barn som vårdas skapas erfarenheter. De beskrev att de lär av misstag och får 

ökad förståelse för barnet och dess familj.  

 
Nej men det är som jag sa att man blir ju en erfarenhet rikare och sen kan 
man ju alltid jag vet inte om jag kan säga att man blir bättre men man blir 
ju, man får ju en annan förståelse och man kanske ibland kanske man 
tänker nej men det där kanske jag inte skulle ha gjort, att man kanske 
tänker på det nästa gång (D5). 
 

Utbildningstillfällen beskrevs vara viktigt för att lära om vården av barn i livets slutskede 

och dess familj. Utbildning minskade rädslor och hjälpte dem att förbereda sig på att vårda 

barn i livet slutskede. En barnsjuksköterska beskrev charmen med sitt arbete, att aldrig veta 

vad som väntas när arbetspasset påbörjas. Detta kunde härledas till erfarenhet och trygghet i 

yrkesrollen.  

 

Stämningen på arbetsplatsen  

 

Barnsjuksköterskorna hade en tyngd känsla av att komma till arbetsplatsen de dagar då ett 

barn i livets slutskede vårdas där. Det beskrevs bli en jobbig stämning på arbetsplatsen. 

Stämningen på avdelningen beskrevs också som tryckt, lugn, tyst och annorlunda. Det blev 

mindre skratt i korridoren, en känsla av respekt. En barnsjuksköterska beskrev det som att 

hon ser på arbetskollegors ansiktsuttryck och kroppsspråk att ett barn i livets slutskede 

vårdas på arbetsplatsen. De förberedde sig inte särskilt inför ett arbetspass. Det kunde vara 

svårt om det samtidigt var få personal eller om personalen hade lite erfarenhet. Om det fanns 

mycket personal under arbetspasset kände de en lättnad.  
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Det beskrevs underlätta om det fanns personal avsatt enbart för barnet och familjen.  Att 

bara behöva ägna sig åt det barnet som vårdas i livets slutskede och dess familj och att inte 

behöva ha ytterligare arbetsuppgifter under arbetspasset kändes tryggt. Alla i arbetsgruppen 

beskrevs bli påverkade då ett barn i livets slutskede vårdas. Döden blev mer närvarande och 

det pratades mer om döden. Barnsjuksköterskorna beskrev att de berörs då arbetskollegor 

vårdar barn i livets slutskede, de känner medlidande. Det var svårt att ändra stämningsläge 

då de samtidigt vårdar barn i andra situationer.   

 
Så att när man går ut därifrån så får man ju liksom skaka av sig den där 
palliativa känslorocken som man ändå sveper omkring sig när man går 
in…. Det är inte lätt att skifta mellan de här olika stämningslägena…. Jag 
kan nog uppleva att den där palliativa rocken som man känner att man 
ändå får när man är därinne att den kan lite känslomässigt hänga kvar när 
man går därifrån (D3). 

 
Barnsjuksköterskorna erfor att det dock finns tillfällen då stämningen inte blir annorlunda på 

arbetsplatsen då ett barn i livets slutskede vårdas. Dock kan stämningen förändras snabbt 

om tillståndet hos barnet försämras. En barnsjuksköterska beskrev det som att personalen 

inte går runt och är ledsen för att det vårdas ett barn i livets slutskede där. En annan beskrev 

att det hör samman med att personalen har flera barn att vårda och att stämningen på 

avdelningen inte får påverkas.  

 

Inverkan på barnsjuksköterskans känslor  

 

Svåra känslor som uppstår 

 
Barnsjuksköterskorna erfor att det inte är en rolig upplevelse att vårda ett barn i livets 

slutskede. Det är alltid svårt att vårda barn i livets slutskede och det är inget de vänjer sig 

vid. De uttryckte att det är tur att barn sällan dör. Barn ska inte dö, därför beskrevs det 

känslomässigt svårt att vårda barn som ska dö. Det var lättare att vårda vuxna som ska dö. 

”Visst jag har vårdat palliativa vuxna men där är det liksom något helt annat. Där har man ju 

levt sitt liv på nått sätt och men ett barn ska ju inte dö” (D3).  
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En barnsjuksköterska beskrev en spänning, en slags huvudvärk som uppkommer då hon 

vårdar ett barn i livets slutskede. Det var av betydelse att vårdandet av barnet blev bra för 

barnet och familjen. De ville uppnå känslan av att göra rätt för barnet och familjen. Detta 

kunde leda till känsla för att göra fel hos barnsjuksköterskor. En barnsjuksköterska beskrev 

att det är viktigt att det blir rätt för familjen då det är det sista de kommer att göra med sitt 

barn. Rädsla beskrevs också höra samman med ovissheten att klara av att vårda barnet och 

ovissheten om hur de kommer att reagera. De kunde bära med sig tankar och känslor om 

barnet och familjen långt efter att barnet dött. Barnsjuksköterskorna blev mer känslomässigt 

tyngd av tanken på föräldrars situation, för dem är detta slutet på livet med deras barn. Barn 

och familjer berörde på olika sätt. Barnsjuksköterskorna fick starkare känslor för de barn och 

familj där en starkare relation byggts upp. Det kunde medföra att det blev svårare att vårda 

de barnen då de blev känslomässigt involverade. 

 
Ja men så är det ju liksom att varje situation är olika och det kan ju liksom, 
och så är det ju säkert om man har en starkare liksom relation till barnet 
och föräldrarna så blir det ju jobbigare om man liksom känner mer för dom 
(D5). 
 

Barnsjuksköterskorna blev berörda och ledsna då ett barn dör. En känsla av tomhet beskrevs 

kunna infinna sig då barnet dör. De beskrev att de kan bli ledsna tillsammans med familjen 

och det kan komma tårar. Ibland kunde de behöva gå hem med ångest. En del beskrev att 

det inte är enklare att barn dör som lidit länge medan andra beskrev att det blev lättare då 

barnet och familjen fick ett slut på sitt lidande. Barnsjuksköterskorna beskrev att det är 

känslomässigt lättare då barnet mått bra innan det dött och familjen får ett fint slut. Det var 

viktigt att det inte blev stressigt för föräldrarna efter att barnet dött. De beskrev det svårt 

känslomässigt när ett barn dör som de vårdat under en lång tid och kämpat tillsammans 

med. Det är svårare att acceptera döden om chans till överlevnad funnits.  Efter en arbetsdag 

beskrev en barnsjuksköterska att hon kan känna sig helt utmärglad. En annan uttryckte 

känslor som att det är otäckt, orättvist och hemskt att barnet dör.  

 
För att orka på arbetspasset så känner jag det men man känner ju att man 
ju gör gott för någon. Så där känner man att man orkar men sen när man 
kommer hem så tycker jag att då är man ju helt utmärglad. (D). 
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Barnsjuksköterskorna berättade att de funderar kring hur det känns för föräldrarna. De fick 

empati för dem som behöver lämna sitt döda barn. Att inte lämna en familj i kaos var viktigt 

för att kunna hantera. Det var även viktigt att inte behöva lämna arbetsplatsen efter att ett 

barn dött. Det upplevdes kännas bra att vara ärlig mot barnet vid frågor om barnet kommer 

att dö. Det var lättare att vara ärlig mot barnet än att ljuga. Det blev ett finare avslut om 

barnet hade fått information. De upplevde att det är svårt att vårda barn i livets slutskede 

som inte själva vet om att de ska dö. Det var svårt när familjen inte vill berätta för barnet.  

 
Jag har ju också varit med om ett barn som absolut inte fick veta att han 
skulle dö. Det kan ju uppleva var jobbigt. För då fick man ju gå in till den 
här killen…. Jag bara såg blicken när han tittade på mig att jag såg att han 
visste men man fick inte säga någonting för föräldrarna, inte ett ord om att 
han inte skulle klara sig inte ens när han tynade bort. Det tyckte jag var 
jobbigt.  Vad bar han inom sig som han inte fick ge uttryck för? Det tyckte 
jag var läskigt (D6). 

 
Några beskrev det svårt då de hade mer information om barnets tillstånd än barnet och 

familjen. Andra beskrev det svårt då familjen hämtat information från internet. Det var då 

svårt att bemöta kunskap som inte alltid överensstämmer med verklighet. Samtal kring 

fortsatt behandling var svårt då föräldrarna beskrevs fara illa. Det var svårt att veta hur 

mycket barnet och familjen visste om barnets tillstånd, det blev svårt att svara på frågor från 

familjen om barnets tillstånd.  

 

Hantering av känslor 

 

För att kunna hantera känslor efter att ett barn dött krävdes uppföljning om hur familjen 

mådde.  Feedback från familjen var bra för att få veta hur familjen upplevde vårdtiden. Att 

vara inne hos barnet efter att det dött gjorde det lättare att hantera känslor. En viktig del av 

hantering av känslor var att få berätta för föräldrarna att de gjort allt de kunnat för barnet. 

Genom att tänka att de gjort någonting gott blev det lättare att vårda och hantera känslor. En 

del beskrev att det inte alltid är positivt att sitta i grupp och samtala. Det kunde vara till 

fördel att vara själv och gråta för att hantera känslor. Det kunde kännas bra att få gå hem 

under ett arbetspass efter att ett barn dött. Barnsjuksköterskorna beskrev att när de kommer 

hem har de en känsla av att inte vilja göra någonting roligt under fortsatta dagen. Stöd 
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hemifrån var viktigt. Familjen hemma såg på dem att det varit en svår dag på jobbet och det 

blev då lättare att dela med sig av känslor. En annan strategi för att hantera känslor var att 

motionera. De beskrev att de tänker mer på sin egen familj då ett barn dött. Då de kommer 

hem kramar de om sina egna barn lite extra.  

 
Men det är klart man, man kramar barnen lite extra när man kommer hem 
och tänker lite så här mer på familjen själv, det gör jag absolut…. Så det 
tror jag nog att jag hanterar det lite mera med kärlek och omtanke mot min 
egen familj (D4). 

 
Barnsjuksköterskorna hade tankar om att det är tråkigt för familjen men imorgon kommer 

det en annan som de måste hjälpa. 

 
Det är ju inte jag som har upplevt på det på det viset så på nått sätt så 
tänker jag så att jag kan ju inte hjälpa, det är ju inte så att jag går in i en 
sådan å nu ska jag sörja här utan jag tycker ju att det är jätte tråkigt för just 
den familjen men sen vet ju jag att ja dom åker hem… ..och sen är det nya 
tag (D7). 

 
Även om det kändes hemskt då barnet dör kunde de tänka att det är mycket värre för 

föräldrarna. Det gjorde det lättare att hantera känslor. De beskrev en väntan och ovisshet om 

när kommer barnet att dö. Det var speciellt att vara med då barnet dog och det var en fin 

känsla efteråt. De kunde känna sorg även om dödsögonblicket blev lugnt och fint för barnet 

och familjen. De beskrev att det kändes konstigt när barn dör. När barnet skulle dö eller hade 

dött var det inte en hetsig stämning inne på rummet hos barnet och familjen men det kunde 

vara svårt att veta vad de skulle göra, de kände sig i vägen för familjen. 

 

När man väl får den här domen på något vis att det här går liksom inte att 
vi ska bara vänta ut pulsen liksom… …Att då det är jätte konstigt och man 
känner sig helt i vägen, man vet liksom inte vad man ska göra man får ju 
liksom bara hålla en professionell neutral liksom mänsklig face liksom 
(D7).  

 
Då barnet dött var barnsjuksköterskorna fokuserade på vad de skulle göra. De upplevde att 

de då kunde ta ett steg tillbaka och låta familjen få vara med barnet och sörja för sig själva. 

Att ta ordinerade prover på det döda barnet och samtidigt ha respekt för kroppen och 

människan var svårt. De beskrev att de känslomässigt inte kunde engagera sig för mycket för 
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att vara professionella. En barnsjuksköterska beskrev att hon som person inte var 

känslomässigt hård men att hon ville upprätthålla en professionell roll. 

 

Barnsjuksköterskorna erfor att det är bra för både barn, familj och personal att vara flera som 

vårdar barnet i livets slutskede och att hjälpas åt i personalen. När ett barn i livets slutskede 

vårdas hjälps personalgruppen åt mer. Det var inte bara en i arbetsgruppen som skulle bära 

ansvaret för barnet som vårdas i livets slutskede. En barnsjuksköterska beskrev att det skulle 

kännas hemskt att behöva vårda och vara ansvarig helt själv. De kände trygghet när de 

kunde få hjälp av kollegor i vårdarbetet. En deltagare beskrev handledning som något 

positivt där en barnsjuksköterska handleder en annan i vårdandet av barn i livets slutskede 

och delar med sig av kunskaper. En annan beskrev att det inte alltid är positivt att vara för 

många som vårdar barnet, den personal som känner barnet och familjen ska vårda. Det var 

en svår balansgång då det samtidigt var viktigt att släppa in ny personal för att lära.  

 

Det var viktigt för barnsjuksköterskorna att de kunde prata med kollegor om vad som hänt 

och vilka känslor de bar på både under vårdtiden och efter barnet dött. Främst för att kunna 

hantera sina känslor. Detta oavsett kollegornas tidigare erfarenheter. Efter ett arbetspass då 

ett barn vårdats i livets slutskede eller ett barn dött erfor dem att det är viktigt att alla i 

arbetsgruppen sitter ned och pratar ut om de behöver. Det är bra att ta reda på hur alla i 

arbetsgruppen mår och för att minska oro och spekulationer. Genom stöd från kollegor 

beskrev de få en känsla av att vilja gå tillbaka till jobbet. En barnsjuksköterska beskrev att 

pratet kring patienter kan kännas som skvaller men att debriefing är en viktig del för att alla 

i arbetsgruppen ska må bra. Det kunde även vara bra att träffas några veckor senare då 

känslor kunde komma långt senare. Behovet av debriefing efter att ett barn har dött styrdes 

av hur traumatiskt det varit och hur förloppet sett ut. Fungerande kommunikation mellan 

kollegor beskrev barnsjuksköterskorna vara en viktig del i vårdandet. All personal skulle 

upprätthålla en enad front. Svårigheter kunde uppstå då läkarna inte var ärlig mot barnet 

och familjen. 

 
Det är ju svårt det där, det känns ju nästan som om man ljuger för 
föräldrar för dem ställer ju frågor som man nästan inte riktigt kan svara 
på. Jag vet jag fick frågan hur tror du det kommer att gå? Och jag blev lite 
ställd bara jag kan inte svara på det, men han mår ju inte bra, det är ju 
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läkarna som måste svara på det här. Och då är det liksom, varför kan inte 
dom vara rak (D4). 

 
Barnsjuksköterskorna beskrev att en tydlig plan underlättar för att alla ska vårda på samma 

sätt och ge samma information till barn och familj. En viktig del i det var dokumentation. En 

barnsjuksköterska beskrev etiksamråd som något som borde införas på arbetsplatser där 

barn i livets slutskede vårdas. Personal med utbildning, såsom kuratorer och psykologer, 

skulle kunna delta och bidra med etik och moral i svåra frågor. De berättade även att stödet 

från chefen var viktigt då de vårdar barn i livets slutskede. En del beskrev tidigare 

erfarenheter där deras chef inte bidragit med sitt stöd och att det upplevdes som svårt. Det 

var viktigt att de blev erbjudna samtal på arbetsplatsen efter att barnet dött. De ur 

personalgruppen som behövde, borde bli erbjuden samtal efter behov. Det var viktigt att få 

delta i samtalsgrupp tillsammans med sina kollegor efter att de vårdat ett barn i livets 

slutskede för att kunna utvärdera, lära och förbättra inför kommande liknande situationer. 

 

Efter att ett barn som vårdats i livets slutskede dött kunde det vara svårt att sova. Tankar och 

känslor beskrevs kunna leda till att de låg vaken hela natten. Därför vore det önskvärt att 

vara, som en barnsjuksköterska beskrev det, bortplockad från vårdarbete dagen efter att 

barnet dött eller att få vara ledig och hemma.  

 

Fina känslor som uppstår 

 

Barnsjuksköterskorna erfor att de genomför ett meningsfullt jobb som är fint och värdefullt 

för barnet som vårdas i livets slutskede och dess familj. Det kändes värdigt att få vara med 

och vårda barnet i livets slutskede. 

 
Man kände ju sig värdefull på så vis att man ställde in tänket på att göra 
det så bra som möjligt utifrån deras sits så att de minns det här om ett bra 
minne och inte liksom att allt blev fel och att ingen hade tid och utan det är 
viktigt och att dom liksom känner att det är ingen stress (D7).  

 
En bra dialog med barn och familj beskrevs göra dem varm inombords. Samma känslor 

uppkom då de kände att de gjorde någonting bra för barnet och familjen. De beskrev att det 

kändes fint att barnet och familjen fick avsluta sitt lidande. Det var fint att få vara med barnet 
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och familjen hela vägen från vårdtillfällets början till att barnet dör. Det var positivt om de 

fick vara kvar en stund med familjen då barnet dött. Det uppstod en fin känsla om de fick 

uppleva att stämningen blivit lugnare, att familjen fått göra i ordning barnet och att det blev 

fint.  

 

Då barnsjuksköterskorna vårdat ett barn i livets slutskede och dess familj under en lång tid 

beskrevs fina minnen kunna dyka upp under en lång tid efteråt. Att få vara hos barnet och 

familjen så länge som det behövdes efter att barnet dött kändes fint för 

barnsjuksköterskorna. Tankar om att familjen nu fått gå vidare då ett barn dött hjälpte. De 

gånger de haft möjligheten att förbereda sig på att barnet ska dö, tillsammans med vetskapen 

om att familjen förberett sig, kändes det lättare att hantera. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För denna studie valdes en kvalitativ deskriptiv metod då syftet var att belysa 

barnsjuksköterskors subjektiva erfarenheter och få en ökad förståelse för dessa (Elo & 

Kyngäs, 2007). Analysen av resultatet genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2003) 

kvalitativa innehållsanalys. Denna analys ansågs passande för att stegvis komma fram till 

vad deltagarnas erfarenheter var utan att gå miste om något. Deltagarna i studien skulle vara 

specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom med erfarenhet av arbete minst tre år på 

enhet som vårdar barn. Detta för att särskild kunskap och erfarenhet krävdes för att besvara 

syftet. Antalet deltagare till intervjuerna var sju barnsjuksköterskor. Antalet utgick från att 

ge ett trovärdigt resultat utan att behöva använda för många deltagare (Malterud, 2014).  

Antalet deltagare utgick även från att resultatet inte skulle bli annorlunda om fler deltagare 

använts och utifrån den tidsbrist det innebär med en magisteruppsats. Dock var det viktigt 

att deltagarna uppnådde angivna inklusionskriterier.  

 

Enbart kvinnor deltog vilken skulle kunna ha påverkat resultatet, men då kvinnorna hade 

varierade erfarenheter och ålder torde resultatet bli trovärdigt.  
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Insamling av data till studien skedde i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

tog mellan 19 och 31 minuter. Tiden för intervjuerna bestämdes efter den tid som behövdes 

för varje deltagare. Samtliga intervjuer upplevdes berika resultatet. Malterud (2014) 

beskriver att öppna frågor leder till ett stort och oväntat resultat. Därför ställdes öppna 

frågor och följdfrågor genomgående under intervjuerna. Deltagarna fick information om att 

det kunde svara och prata om vad de ville men att de skulle hålla sig inom området för 

studien (Polit & Beck, 2017). Deltagarna fick även prata utan att bli avbrutna av författarna 

till studien. Det är viktigt enligt Malterud (2014) då viktiga data annars kan gå förlorad.  

 

Då författarna till studien själva arbetar på vårdavdelning för barn var det viktigt att den 

egna förförståelsen bortsågs under intervjuerna och processen för att inte påverka resultatet. 

Författarna diskuterade genomgående under analysprocessen vilket styrker trovärdigheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Studien följde det fyra etiska huvudkraven för att skydda 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna blev informerade om studiens syfte och att 

de kunde avbryta deltagande när de ville. De fick fylla i ett informerat samtycke innan 

deltagande. All persondata och material bevarades för att kunna skydda från utomstående. 

Alla deltagare avidentifierades för att försäkra deras identitet. All insamlade data användes 

enbart till studiens ändamål.  

 
Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att belysa barnsjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad för barn i 

livets slutskede. Resultatet visade att barnsjuksköterskornas relation med barnet och familjen 

har inverkan på hur vårdandet blir, att arbetssituationen påverkar och påverkas och att olika 

känslor, både svåra och fina, uppstår hos barnsjuksköterskorna då de vårdar barn i livets 

slutskede. Figur 2 visar en sammanfattande tolkning av resultatet. 
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Figur 2. En sammanfattande tolkning av resultatet. 

 

Studien visar att det är viktigt att ha en familjecentrerad vård med barnet i fokus. Det är 

lättare att vårda en familj som barnsjuksköterskorna vårdat tidigare medan det är svårare att 

snabbt skapa en relation med familjer som de inte vårdat. Vårdandet kan dock bli fint ändå. 

Det är lättare att vårda om barnet och familjen upplevs känna trygghet och tillit till 

vården.  Detta bekräftar tidigare forskning där familjecentrerad vård ska vara i fokus, det 

hjälper att skapa tillit och bygga starka relationer. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till 

föräldrarnas rätt att påverka kring vården av barnet och respektera kulturella/spirituella 

olikheter (Couts et al., 2018; O´Quinn och Giambra, 2014). Det stämmer även överens med 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1 §) där god vård på lika villkor ska ges 

till alla och med hänsyn till alla människors lika värde. 

 

Barnsjuksköterskorna i studien menar att de vid första mötet känner vilken familj de möter. 

Personkemin kan vara avgörande för hur mötet blir. Vid första mötet kan en fin kontakt 

skapas med barn och familj. Lyhördhet för barn och familjs behov är centralt där 

barnsjuksköterskorna skapar förståelse för hur barnet och familjen vill ha det. Detta kan 

beskrivas enlig Eriksson (2015) där vårdandet sker i form av ansa, leka och lära. 

Sjuksköterskan visar omsorg genom närhet, värme och beröring, att visa viljan att hjälpa. I 

leken kan sjuksköterskan bemöta barnet och familjen genom lust, skapande och att leva ut. 

Barnsjuksköterska med 
svåra känslor. 

Får stöd och hjälp 
med hantering. 

Barnsjuksköterskan erfar 
hälsa och utveckling. 

Får inget stöd och 
hjälp med hantering. 

Barnsjuksköterskan 
erfar lidande och 
utvecklas inte. 
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Reid (2013) förklarar vilka svårigheter som kan finnas i kommunikationen med föräldrar. 

Föräldrar kan ha värderingar och förväntningar som inte går att leva upp till, vilket kan leda 

till att det blir svåra dilemman då beslut ska tas om barnets vård.   

 

Barnsjuksköterskorna i studien upplever att öppna familjer är lättare att bemöta. Flera 

tidigare studier beskriver att sjuksköterskor ska finnas som stöd för barn och familj och 

lyssna på dem. Sjuksköterskor ska bemöta barn och familj och de känslor som uppstår samt 

hjälpa dem att hantera. Behoven visas på olika sätt och sjuksköterskan har som uppgift att 

vara lyhörd (Braganza, 2014; Mullen et al., 2015; Souzal et al., 2018; Thulesius, 

2016).  Resultatet av studien visar att mycket tid behöver avsättas till barn och familj, att vara 

mycket på rummet och erbjuda olika stöd. Souzal et al. (2018) beskriver liknande med att 

sjuksköterskor ska finnas för barnet när det behöver och lindra eventuella symtom. Fokus 

ska inte vara på barnets överlevnad utan på att stötta och lindra (Hill et al., 2015).  

Det är lättare om barnsjuksköterskorna upplever att de har hjälp av kollegor, att de är många 

involverade. De vill även bara ägna sig åt det barnet under arbetspasset. Att arbeta efter en 

tydlig plan underlättar. Det kan minska eventuella rädslor hos barnsjuksköterskorna. Det 

underlättar också att alla som är involverade är enade kring barnets vård. I en studie av Reid 

(2013) beskrivs särskilda planer och kontinuerlig utbildning som något som hjälper 

sjuksköterskor i vårdandet. Tidigare studier visar även att en tydlig plan ökar livskvalité och 

mående även hos barnet och familjen (O´Quinn & Giambra, 2014). Detta visar på att en 

tydlig plan är viktig både för barnsjuksköterskor, barnet och familjen. 

 

Studien visar att de barnsjuksköterskor som upplever en trygghet i sig själv lättare kan 

vårda. Det är viktigt med erfarenhet för att inte känna rädsla över att vårda barn. Tankar och 

strategier hjälper. Detta stämmer överens med vad som beskrivs i en studie av Forster & 

Hafiz, 2015) där särskilda tankar hjälper sjuksköterskan. Barnsjuksköterskorna i studien 

beskriver att den egna erfarenheten är till stor hjälp för dem när det kommer till att vårda 

barnet i livet slutskede. Erfarenhet leder till trygghet. Detta styrker tidigare forskning där 

erfarenhet beskrivs hjälpa sjuksköterskor att se döden som något naturligt och att erfarenhet 

är viktigt. (Bouri et al., 2017; Forster & Hafiz, 2015). Dock upplever barnsjuksköterskorna i 
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studien att utbildning också är viktigt för att lära om vårdande och för att förbereda sig på 

att barnet ska dö.  

 

Stämningen på arbetsplatsen förklaras förändras då ett barn i livets slutskede vårdas där. 

Arbetskollegor kan se på varandra att ett barn i livets slutskede vårdas. Dock finns det inget 

bra sätt att förbereda sig på. Återkoppling från familjen efter att barnet dött är viktigt för att 

kunna gå vidare och utvärdera. I tidigare studier beskrivs svårigheter då återkoppling 

uteblir, sjuksköterskan måste då själv utvärdera vårdandet. Både sjuksköterskor och familjer 

behöver återkoppling. De som behöver i personalgruppen ska ha möjlighet att mötas efter ett 

barn dött (Forster & Hafiz, 2015; Mullen et al., 2015). 

 

Studien visar att det alltid är svårt för barnsjuksköterskor att vårda barn i livet slutskede. I en 

studie av Reid (2013) förklaras varje vårdsituation där ett barn vårdas vara unikt och att det 

som sjuksköterskan känner är något subjektivt upplevt. Barnsjuksköterskorna i studien 

upplever många svåra känslor och är något som behöver hanteras. De sörjer med familjen 

och tankar om familjen kan komma långt efteråt. I tidigare studier beskrivs det påverka 

sjuksköterskan upplevelse av hälsa att orka vara glad och positiv. Sjuksköterskor beskrivs 

uppleva det svårt känslomässigt att hantera då barn dör (Forster & Hafiz, 2015; Stayer & 

Such Lockhart, 2016; Braganza 2014). Mullen et al. (2015) menar att det är bra om 

sjuksköterskor visar familjer sin sorg. Barnsjuksköterskorna i studien får egna symtom av att 

vårda barn i livet slutskede. De kan få känslor av ångest och stressrelaterade symtom såsom 

huvudvärk och trötthet. Detta bekräftar tidigare studier (Forster och Hafiz, 2015; McCloskey 

& Taggart, 2010). 

 

Att känna barnet och familjen sedan tidigare innebär att barnsjuksköterskorna blir 

involverade och kan ha svårare att hantera att barn dör. I en tidigare studie beskrivs den 

starka relation som byggs upp mellan barnsjuksköterskor och barn och föräldrarna som ofta 

är djup och stark. Sjuksköterskor reflekterar ofta över relationen och hur den påverkar dem 

genom sorg och förlust de upplever när barn dött (McCloskey och Taggart, 2010). För en del 

av barnsjuksköterskorna i studien är det fint när barnet dör. Barnet slipper lida mer och 

familjen kan gå vidare. Därför är det också svårare att hantera då ett barn plötsligt dör. Det 
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är viktigt för barnsjuksköterskorna att det blir bra för barn och familj. Det kan leda till en 

känsla av rädsla att göra fel. Detta styrks av en studie av McCloskey och Taggart (2010) där 

sjuksköterskor upplever en press i att deras relationer med barn och familj är viktiga vilket 

gör det svårt att bemästra. Om sjuksköterskor känner att de inte räcker till och vårdandet 

inte blir som tänkt upplever de stress.  

 

För att kunna hantera känslor beskriver barnsjuksköterskorna i studien att det är viktigt att 

inte behöva lämna en familj i kaos men också att ha möjligheten att få gå hem om det behövs 

under arbetspasset. De är även viktigt att få vara ärlig mot barnet. Detta är svårt då familjer 

inte vill vara ärlig mot barnet i frågor kring döden. I en studie av Braganza (2014) beskrivs 

sjuksköterskor ibland kunna ha svårt att hjälpa barn och föräldrar i tankar om döden. 

Tidigare studier beskriver även att sjuksköterskor kan uppleva det svårt om dåliga nyheter 

måste ges till föräldrarna och får känsla av skuld (Kiman & doumic, 2014; Stayer & Such 

Lockhart, 2016).  I mötet med barnet och familjen tenderar sjuksköterskor att undvika att 

prata om döden (Braganza, 2014). 

 

Studien visar att det är av betydelse att ha stöd hemifrån men att kunna prata med kollegor 

är viktigare. Det är viktigt att bli erbjuden samtal i grupp för bearbetning och för att kunna 

arbeta vidare med utveckling. Detta styrks i tidigare studier där stöd hemifrån och från 

kollegor beskrivs hjälpa sjuksköterskan. Det blir då lättare att hantera att barnet dör. 

Vårdandet får också en djupare mening. Det hjälper att tänka att kollegorna ibland upplever 

liknande situationer (Forster & Hafiz 2015; Stayer & Such Lockhart, 2016; Bouri et al., 2017). 

Att ha möjlighet att hantera känslor kan hänvisas till vad Eriksson (1994) beskriver om 

människan som måste bearbeta och finna förståelse för sitt lidande för att finna mening och 

gå vidare. Annars blir lidandet ett döende för människan. Människan söker en förståelse för 

lidandet i förhållande till livet i sig (Eriksson, 1994). 

 

Slutsats 
 
Det är svårt att vårda barn i livets slutskede. Relationen med barnet och familjen är central i 

hur vårdandet kommer att bli och upplevs. I mötet med barnet och familjen kan 
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barnsjuksköterskan få förståelse och känna att vårdandet ger mening. Författarna till studien 

föreslår att arbetsplatser ska främja för barnsjuksköterskor och deras önskemål om 

vårdandet för att det ska bli en bra erfarenhet för dem och för att de ska kunna hantera. 

Arbetsplatser ska även erbjuda stöd och underlätta för barnsjuksköterskor under hela 

vårdprocessen. Klara riktlinjer och planering kring vårdandet ska arbetas fram och stöd i 

form av samtal ska erbjudas. Barnsjuksköterskor behöver stöd i att få vara kvar hos familjer 

eller att ha möjligheten att gå hem efter att barn har dött. Verksamhetschef tillsammans med 

enhetschef har ett ansvar att allt ovannämnt genomförs. 

 

Studiens resultat visar att även om barnsjuksköterskor upplever det svårt att vårda barn i 

livets slutskede kan fina känslor uppstå. Även om de känner sorg eller får symtom som följd 

känner de att de gör någonting värdefullt och fint. Samtidigt som det är viktigt att poängtera 

vill författarna till studien ändå föreslå att de svåra känslorna lyfts fram, kanske främst för 

att hjälpa barnsjuksköterskor att hitta strategier att möta sina egna känslor och att hantera.  

Författarna till studien föreslår att personal med ringa erfarenhet av att vårda barn i livets 

slutskede ska få möjligheten att bygga på erfarenhet. Det kan vara till fördel att 

barnsjuksköterskor tillsammans med sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i par för att 

ge utbyte av kunskap och för att alla på arbetsplatsen ska utvecklas. Ytterligare forskning 

föreslås av författarna till studien för att skapa en djupare kunskap och förståelse kring hur 

det upplevs av barnsjuksköterskor att vårda barn i livets slutskede och vad som hjälper dem.  
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Bilaga 1 
Till Enhetschef 
190212 
 
Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie med sjuksköterskor inom barnkliniken 
Vid Mittuniversitetet, institutionen för Omvårdnad, planeras ett examensarbete på avancerad nivå 
omfattande 15 högskolepoäng (D-uppsats). Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av omvårdnad för barn i livets slutskede, och därmed få en ökad förståelse för sådana 
situationer. Därför kommer intervjuer att genomföras med barnsjuksköterskor inom sluten 
verksamhet. 
Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars 2019, i överenskommelse mellan 
intervjudeltagare och oss som intervjuar. Intervjuerna kommer att spelas in digitalt för att sedan 
skrivas ut, analyseras och sammanställas till ett resultat. All information behandlas konfidentiellt 
genom att koda deltagarnas identitet så att ingen kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad 
i det färdiga resultatet. Endast personuppgifter nödvändiga för studien kommer att samlas in och 
behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning. Ansvarig för hantering av insamlad data samt 
personuppgifter är Mittuniversitetets dataskyddsombud Eva Rodin Svantesson. Medverkan i studien 
är frivilligt (informerat samtycke) och deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 
lämna någon förklaring. Tillgång till materialet har endast de studenter som genomför studien, samt 
ansvarig handledare. 
Vi hoppas och tror att du som enhetschef vill bidra genom att hjälpa oss att värva presumtiva 
deltagare. Önskemål är 5-8 sjuksköterskor som visar intresse av att delta, dessa kommer att få 
ytterligare information innan de bestämmer sig för att delta eller avstå. Sjuksköterskor som är 
intresserade av att delta fyller i bifogad blankett om samtycke och returnerar denna till dig i bifogat 
kuvert. Du som enhetschef kan antingen meddela oss (se kontaktuppgifter nedan) när någon har 
lämnat formuläret, eller så kommer någon av oss förbi och ser om någon sjuksköterska vill har 
ytterligare information och eventuellt medverka! 
 
Resultatet av intervjuerna kommer att bearbetas och presenteras i en D-uppsats som sedan kommer 
att publiceras i DIVA - en nationell sökmotor för uppsatser och avhandlingar. 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 
Med vänliga hälsningar! 
 
Isabelle Björnfot                                   Evamarie Jonasson              
Mail: isyt1200@student.miun.se         Mail: evhe0200@student.miun.se 
Tel 072 2009204                                Tel 070 3374873          
  
Ansvarig handledare: 
Lena Junehag, barnsjuksköterska, universitetslektor. 
Mail: lena.junehag@miun.se  
Tel: 010-142 87 84. 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:lena.junehag@miun.se
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Bilaga 2 
 
190212 
 
Förfrågan om att delta en intervjustudie inom barnkliniken  
Vid Mittuniversitetet, institutionen för Omvårdnad, planeras ett examensarbete på avancerad nivå 
omfattande 15 högskolepoäng (D-uppsats). Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
omvårdnad av barn i livets slutskede, och därmed få en ökad förståelse för sådana situationer. Därför 
kommer intervjuer att genomföras med barnsjuksköterskor inom sluten verksamhet. 
Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars 2019 i överenskommelse mellan dig och 
oss som intervjuar. Intervjuerna spelas in digitalt för att sedan skrivas ut, analyseras och 
sammanställas till ett resultat. All information behandlas konfidentiellt genom att koda deltagarnas 
identitet så att ingen kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad i det färdiga resultatet. 
Endast personuppgifter nödvändiga för studien kommer att samlas in och behandlas enligt EU:s 
dataskyddsförordning. Ansvarig för hantering av insamlade data samt personuppgifter är 
Mittuniversitetets dataskyddsombud Eva Rodin Svantesson. Medverkan i studien är frivillig 
(informerat samtycke) och deltagandet kan när som helst avbrytas utan att någon förklaring lämnas. 
Tillgång till materialet har endast de studenter som genomför studien, samt ansvarig handledare. 
Resultatet av intervjuerna kommer att bearbetas och presenteras i en D-uppsats som sedan kommer 
att publiceras i DIVA - en nationell sökmotor för uppsatser och avhandlingar.  
Om intresse finns så kommer du även att ha möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. 
 
Vi önskar att du fyller i bifogat samtycke och returnerar till din enhetschef. 
Med vänliga hälsningar! 
 
Isabelle Björnfot                Evamarie Jonasson               
mail: isyt1200@student.miun.se mail: evhe0200@student.miun.se 
Tel 072 2009204                  Tel 070 3374873                
 
Ansvarig handledare: 
Lena Junehag, barnsjuksköterska, universitetslektor.  
lena.junehag@miun.se  
Tel: 010-142 87 84. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:isyt1200@student.miun.se
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Samtycke till att delta i studien 
  
Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
får behålla den skriftliga informationen. 
  
  

☐  Jag samtycker till att delta i studien sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad för barn i 
livets slutskede. 

☐   Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen om 
deltagande forskningsperson. 

☐  Jag samtycker till att kontaktas via telefon för ytterligare muntlig information. 

 
  
  
Ditt Namn:…………………………………………………………… 

 

Ditt Tel.nr :………………………………………………………….... 

 

 

 
Var god lägg bifogade samtycket i bifogat svarskuvert och returnera till din enhetschef. 
  
Tack! 
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Bilaga 3 
Intervju-guide 
 

• Hej! Vi är tacksamma att du vill ställa upp på en intervju. 
• Har du några frågor eller funderingar efter informationsbrevet du erhållit? 

 
o Vi kommer att spela in intervjun 
o Vi kommer att anteckna under intervjun. Eventuellt kommer vi att ha följdfrågor som 

vi tar senare. 
o Du får berätta vad du vill men det finns områden som vi vill beröra därför har vi 

vissa frågor med oss 
o Syftet med denna studie är att belysa barnsjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad 

för barn i livets slutskede. 
 

Intervjufrågor 
  

• Berätta om en situation när du har vårdat ett barn i livets slutskede. 
• Hur är det att komma till ett arbetspass när ett barn snart ska dö? 
• Hur gör du för att stötta barnet och familjen? 
• Hur märks det i arbetsgruppen när ni vårdar ett döende barn? 
• Berätta vad som sker hos dig när barnet har dött. 
• Vilket stöd erbjuder arbetsgivaren? 

 
Ev. följdfrågor 

• Berätta mer… 
• Vad kände du då?… 
• Hur hanterar du det?… 

 
Avslut 

• Är det något du vill tillägga? 
• Har du några frågor eller funderingar?  
• Kontakta oss om det är något du vill lägga till eller ta bort ur intervjun. Kontakta oss om du 

inte vill delta längre.  
• Kommer du vilja ta del av studien senare? 

 
Tack för att du har delat med dig av din erfarenhet. Ditt deltagande är värdefullt! 
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