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Abstrakt 
Bakgrund: Palliativ vård ges när sjukdom inte går att bota och övergår till lindrande 

behandling. I pediatrisk palliativ vård är barnets autonomi viktig och fokuserar på att bevara 

barnets dagliga liv. Föräldrar har vårdnaden tills att barnet fyllt 18 år och ska därför 

involveras i barnets sjukdomsförlopp. Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden: att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska ge 

familjefokuserad omvårdnad vilket innebär att skapa ett partnerskap med det sjuka barnet 

och föräldrarna. Syfte: Syftet var att belysa upplevelser av att vara förälder till ett barn som 

vårdas palliativt. Metod: En litteraturöversikt har utförts med datainsamling, granskning 

samt innehållsanalys. Tretton vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ design 

sammanställdes och valdes ut till resultatet. Resultat: Föräldrarna upplevde behov av 

kommunikation, tillit, stöd och delaktighet från sjukvårdspersonalen. Föräldrar upplevde 

känslor som rädsla/stress/oro, sorg/svårigheter och en känsla av att vilja vara stark för sitt 

barn och hålla hoppet uppe under den palliativa vårdtiden. Diskussion: Sjuksköterskan 

spelar en stor roll i att hjälpa föräldrarna genom den palliativa vårdprocessen. Att arbeta 

familjefokuserat leder till bättre kommunikation, tillit, stöd och delaktighet. Slutsats: 

Sjuksköterskan behöver förbättra sitt arbete inom den familjefokuserade omvårdnaden för 

att föräldrarna ska uppleva en godare vård. En kontinuerlig utbildningen inom ämnet bör 

appliceras i sjuksköterskans arbete.  
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Introduktion 

När ett barn diagnostiseras med en obotlig sjukdom, involveras hela familjen. Vetskapen om 

att barnet inte kommer att överleva sjukdomen väcker känslor och tankar hos föräldrar. 

Därför kan föräldrar till barn som vårdas palliativt komma att ställa höga krav på sjukvården 

samt på sig själva för att upprätthålla barnets välmående under den palliativa vårdtiden.  

 

Bakgrund 

Pediatrisk palliativ vård 

Palliativ vård börjar vid diagnos av obotlig sjukdom och begreppet följer med till slutet 

av sjukdomsförloppet. Palliativ vård ska finnas tillgängligt i alla miljöer som hemmet, skola, 

sjukhus och hospice (Himelstein, Hilden, Boldt & Weissman, 2004; Sekse, Hunskår & 

Ellingsen, 2017). Den palliativa vården innebär att personen inte kan tillfriskna i sin sjukdom 

och därför avslutas botande behandling och övergår till lindrande behandling. Palliativ vård 

syftar till att förbättra den sjuke personen samt familjens dagliga liv genom att lindra 

lidandet som sjukdomen medför (da Cruz Matos & da Silva Borges, 2018). Den palliativa 

vården gör det möjligt för en sjuk person att leva med sin sjukdom allt ifrån dagar upp till 

flera år beroende på sjukdomens fas (Thulesius, 2016). Inom den palliativa vården kan ett 

palliativt vårdteam finnas som kan bestå av bland annat läkare, sjuksköterskor samt andra 

professioner. Det palliativa vårdteamets roll är att ge bekvämlighet till familjen under den 

stressande tiden när barnet vårdas i palliativt skede (Maroon, 2012).  

 

Barn definieras i denna litteraturöversikt som en person som är mellan 0-18 år (Föräldrabalk 

1949:381, kap. 6, 2 §). Pediatrisk palliativ vård fokuserar på att bevara barnets dagliga liv och 

även hjälpa hela familjen att försöka leva till fullo trots barnets sjukdom. Barnets autonomi är 

en viktig del i den pediatriska palliativa omvårdnaden och vården ska alltid ges med respekt 

för barnet och familjen (Himelstein, 2006, refererad i Hill & Coyne, 2012). Definitionen av 

pediatrisk palliativ vård skiljer sig beroende på land och utifrån olika hälsomodeller, 

resurser samt kulturer. World health organization (WHO, 2018) definierar pediatrisk 

palliativ vård som lindrande behandling och kontroll av smärta.  Symtom som kan 

uppkomma under palliativ vård är bland annat smärta, dyspné, illamående och kräkningar. 

Barn kan även uppleva påfrestningar i form av stress, oro och ångest (Chirino-Barceló & 
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Gamboa-Marrufo, 2010). Målet är att uppnå bättre vardagsliv genom att anpassa vården 

individuellt utifrån barnets unika utvecklingsstadium för att säkerhetsställa barnets 

förståelse i den palliativa vården. Det finns skillnader mellan pediatrisk palliation och vuxen 

palliation eftersom att barn är under ständig utveckling. För pediatrisk palliativ vård bör 

arbetsmodellen anpassas utifrån barnets ålder, personliga mognad, fysiska och psykiska 

status för att tillgodose bästa möjliga vård (WHO, 2018).  

 

Föräldrarnas roll  

En förälder i denna studie innefattar en vårdnadshavare som är rättsligt utvald eller som är 

barnets biologiska förälder (Föräldrabalk 1949:381, kap. 6, 10a §). Föräldrar har vårdnaden 

om sitt barn tills dess att barnet fyllt 18 år (Föräldrabalk 1949:381, kap. 6, 2 §). Barn och deras 

föräldrar har rätt till information och det ska råda delaktighet i besluttagande på ett 

begripligt sätt gällande behandling enligt nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov 

i hälso- och sjukvård (Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov i hälso- och 

sjukvård [NOBAB], 2017Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov i hälso- och 

sjukvård [NOBAB], 2017). Föräldrar bör involveras i den palliativa vården eftersom barn är 

minderåriga (WHO, 2018).  

 

Sjuksköterskan roll 

Sjuksköterskan arbetar efter flera lagar varav en är Hälso- och sjukvårdslagen. Målet med 

denna lag innebär att skapa en god hälsa och en vård på lika villkor. Människors enskilda 

värdighet ska beaktas och vården skall bedrivas med respekt (Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL], SFS 1982:763, 2 §).  

 

Sjuksköterskan bör kunna samarbeta med andra professioner vilket är speciellt avgörande 

inom den palliativa vården (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). I sjuksköterskans roll ingår 

det att ge stöd under barnets sjukdomsförlopp både till det sjuka barnet och familjen 

(Mackenzie and MacCallam, 2009, refererad i Hill & Coyne, 2012). Sjuksköterskan ska kunna 

utbilda barnet likväl föräldern inom sjukdomen och skapa en god kommunikation (Maroon, 

2012). Sjuksköterskan har fyra ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidandet hos patienten (International Council of 

Nurses, ICN, 2014). Sjuksköterskans roll syftar därmed även till att förse både föräldrar och 
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barn med maximal bekvämlighet (Mok & Chiu, 2004). En stor del av sjuksköterskans roll 

inom palliativ vård innefattar ett patientnära arbete samt att bemöta barnets och familjens 

behov. Relationen mellan föräldrar och sjuksköterskan kan påverka och bidra till positiv 

vård (Bloomer et al., 2015). Sjuksköterskan kan fungera som en medlare mellan de olika 

familjemedlemmarna när de är oense angående besluten i barnets palliativa vård. Det är 

viktigt att frambringa den gemensamma nämnaren vilket är att de alla vill barnets bästa 

(Pavlish & Ceronsky, 2009). Som sjuksköterska kan det vara svårt att utföra palliativ vård på 

ett barn på grund av att föräldrar till barnet kan ha svårt att acceptera övergången från 

botande behandling till lindrande behandling (Tan, Totapally, Torbati & Wolfsdorf, 2006, 

refererad i Hill & Coyne, 2012).     

    

Teoretisk anknytning  

Familjefokuserad omvårdnad även benämnt FFO har under de senaste decennierna blivit 

mer förekommande. FFO handlar om att bjuda in familjemedlemmar till att förstå den sjukes 

tillstånd. Utifrån FFO är familjens expertkunskap en viktig del och alla familjer har resurser 

samt färdigheter som bör tas tillvara för att lösa olika problem (Wright, Watson & Bell, 2002, 

s. 78, 269-271).  

 

FFO beskrivs som optimal sjukvård. FFO innebär inte att barnet exkluderas, snarare att 

föräldrar anses vara en resurs i barnets sjukvård. Viktiga komponenter är delaktighet i 

information, att beslut tas med respekt och utifrån samarbete skapa ett partnerskap mellan 

patientens familj och sjukvården (Kuo et al., 2012). Omvårdnaden innefattar att arbeta nära 

familjen, lyssna på bekymmer, svara på frågor och utifrån det forma ett bra stöd (Erichsen, 

Hadd Danielsson & Friedrichsen, 2010). FFO består av att familjen är fokuserade i en helhet 

och att det finns en dialog mellan familjen och sjuksköterskan i omvårdnaden. Det är viktigt 

att anpassa samtalstekniken exempelvis genom att använda rätt ord och tonfall i samtal med 

familjen (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 282-283).  

 

Problemformulering 

Föräldrar till barn som vårdas palliativt är en sårbar grupp. Föräldrar kommer att befinna sig 

i en förändrad vardag och utgör en central del av barnets vård. De förväntas ta del av beslut 

under en känslomässig tid eftersom barnet är minderårigt. Genom att lyfta upplevelser av att 
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vara förälder till ett barn som befinner sig i ett palliativt skede kan ökad förståelse och 

kunskap inom området vara av betydelse för sjuksköterskans framtida arbete och 

bemötande.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser av att vara förälder till ett barn som vårdas palliativt.  

 

Metod 

Design 

Designen som valts är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Granskning av befintlig 

forskning inom ett specifikt ämne har utförs för att skapa större förståelse (Polit & Beck, 

2016, s. 733). Forskning som framkom i utvalda artiklar har analyserats och sammanställts 

noggrant. Vidare jämfördes skillnader och likheter för att utforma ett nytt resultat (Friberg, 

2017, s. 45-46). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de valda artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan 2009-

2019 och språket avgränsat till engelska och svenska. Deltagarna i studierna skulle vara 

föräldrar till barn mellan 0-18 år samt vara ur föräldrarnas perspektiv. Samtliga artiklar var 

originalartiklar av kvalitativ design och endast artiklar med hög samt medelhög kvalitet har 

inkluderats i studien. Artiklarna skulle kontrolleras i UlrichsWeb för att säkerhetsställa att 

artiklarna var vetenskapligt granskade (Östlundh, 2017, s. 77-78). Artiklar som handlade om 

föräldrars upplevelser efter att ha förlorat ett barn exkluderades eftersom studien fokuserade 

på föräldrarnas upplevelser av barnets palliativa vårdtid. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Artiklar som 

valdes till resultatet togs endast från databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden baserades 

på syftet. Termerna som användes var; family attitudes, family/psychology, palliative care, 

palliative care pediatric, parental attitudes, parents/psychology, terminal care och dessa 

kombinerades med booleska termerna, AND och OR (Östlundh, 2017, s. 72-73). Se bilaga 1, 

tabell 1. 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet bestod av fyra steg. Första steget bestod av att läsa artiklarnas titel och de 

som svarade mot syftet valdes vidare. Därefter lästes abstraktet och de artiklar 

som fortsatte svara på studiens syfte lästes i sin helhet och slutligen 

kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskning enligt statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering (SBU, 2014) utfördes på de kvalitativa artiklarna. 

Granskningsmallen innehöll 21 frågeställningar. En egen bedömningsskala 

skapades och utifrån antal besvarade frågor bestämdes kvaliteten. De artiklar 

som ansågs vara av hög kvalitet skulle besvaras med ett Ja på minst 18 frågor 

medan de artiklar som ansågs vara av medelhög kvalitet skulle besvaras med ett 

Ja på minst 16 frågor. Under kvalitetsgranskningen var det viktigt att artiklarna 

skulle hålla etiskt resonemang och ha ett resultat passande syftet. Se valda 

artiklar i bilaga 2.  

 

Analys 

Artiklarna har analyserats med hjälp av Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys där 

första steget var att läsa igenom samtliga artiklar enskilt och gemensamt för att skapa en 

gemensam förståelse av innehållet. Valda artiklar diskuterades för vidare samråd. Andra 

steget bestod av att ta ut meningsenheter som svarade mot syftet från respektive artikels 

resultat som sedan kondenserades. En kondenserad meningsenhet innebar en 

sammanfattning av en meningsenhet där det essentiella i meningen bevarades. Till sist 

bildades kodord för att kunna kategorisera de olika ämnena samt för att se skillnader och 

olikheter av valda artiklar. Med hjälp av kodorden bildades subkategorier och därefter 

bildades två kategorier som skulle presentera respektive subkategorier på ett övergripande 

sätt. En struktur skapades med hjälp av färgkodning för att underlätta sammanställning av 

resultatet (se figur 1).  
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Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

But it was such a shock; I 

was so scared because no 

one really knew about 

possible side effects.  

Rädsla uppkom relaterat 

till att ingen visste 

angående eventuella 

biverkningar. 

Rädsla Rädsla, stress och 

oro 

Upplevda 

känslor vid 

palliativt skede 

“... I never got any space to 

get some information; 

rarely was I given any by 

the doctor.” 

Utrymme för att få 

information gavs inte; 

doktorn gav sällan 

information. 

Bristande 

information 

Behov av 

kommunikation 

Upplevelser av 

den palliativa 

vården 

Figur 1. Exempel på innehållsanalys 

 

Etiska överväganden  

Förförståelse togs i beaktning och åsidosattes i största mån och artiklarna lästes flertal gånger 

för att inte förvränga resultatet (Polit & Beck, 2016, s. 153-154). Samtliga artiklar förde ett 

etiskt resonemang eller var godkända av etisk kommitté. Inkluderade artiklar var skrivna på 

engelska och översättningen utfördes med hjälp av lexikon. Citat skrevs ut i originalspråk 

för att undvika missförstånd.  

 

Resultat 

En sammanställning av tretton artiklar användes för att utforma resultatet som 

presenterades i två övergripande kategorier; upplevelser av den palliativa vården samt 

upplevda känslor i det palliativa skedet. Vardera kategori innefattade tre underkategorier. 

 

Gemensamt i de inkluderade artiklarna var att föräldrarna upplevde missnöje med vården 

och svårigheter med att acceptera barnets tillstånd. Första kategorin fokuserade på föräldrars 

upplevelser relaterat till behovet av kommunikation, tillit, stöd och delaktighet. Den andra 

kategorin fokuserade på framkallade känslor hos föräldrarna till barn som vårdades 

palliativt: rädsla/stress/oro, sorg/svårigheter, vara stark och hålla hoppet uppe för barnets skull.   
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UPPLEVELSER AV DEN PALLIATIVA VÅRDEN  

Behov av kommunikation 

Föräldrar upplevde att information undanhölls angående deras barns tillstånd under barnets 

palliativa vård och inga direkta svar gavs från sjukvårdspersonalen. De var tvungna att fråga 

ut sjukvårdspersonalen för att bli givna information och ansåg att tillfälle för samtal sällan 

gavs (Abib El Halal et al., 2013; Gurková, Andraščíková & Čáp, 2015; Robert et al., 2012). Vid 

beslutstaganden blev föräldrar tilldelade informationsblad angående behandlingen vilket en 

del föräldrar upplevde som tillräckligt medan andra som otillräckligt (Robert et al., 2012). 

Beslutstaganden förenklades när föräldrar fick information om fördelar och nackdelar 

angående behandlingsalternativ (Verberne, Kars et al., 2017). Föräldrar blev i vissa fall 

hemskickade utan information angående sjukdomstillståndet (Rodriguez & King, 2014). De 

upplevde att de var tvungna att ta eget initiativ för att öka kunskap om barnets sjukdom 

genom att söka efter information själva vilket kunde leda till missuppfattningar (Gurková et 

al., 2015; Robert et al., 2012).  

 

Kommunikationsbrister upplevdes som utmattande av föräldrar, speciellt när det brast 

mellan vårdteamet som arbetade runt barnet (Rodriguez & King, 2014). Föräldrar beskrev att 

de ville ta del av barnets status så fort sjukvårdspersonal visste något nytt. När föräldrar 

frågade om återkoppling kring barnets behandling upplevde de att de störde 

sjuksköterskorna (Robert et al., 2012). Det var viktigt med förståelig vokabulär när 

sjuksköterskan samtalade med föräldrarna (Abib El Halal et al., 2013). Ärlig och tydlig 

kommunikation kunde uppfattas som chockerande till en början men resulterade i 

tacksamhet och uppskattning (Gurková et al., 2015).  

 

Föräldrar upplevde det hjälpsamt med en enskild plats på sjukhuset för att tala med sitt barn 

(Gurková et al., 2015). Föräldrar ville bli tillfrågade innan besök av andra professioner 

exempelvis psykolog eller pastor som ibland kunde dyka upp utan förvarning. När föräldrar 

inte informerades om bland annat förflyttningar av barnet brast kommunikationen, 

“Sometimes they would move [3 month-old son] arbitrarily and not tell us ahead of time. It would be 

unsettling to see another baby (or no baby) in his space and instantly, think he had died” (Gilmer, 

Foster, Bell, Mulder & Carter, 2013, s. 55).  
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Behov av tillit 

Under den palliativa vården önskades erfaren sjukvårdspersonal och det upplevdes svårt att 

möta främmande personal (Ling, Payne, Connaire & McCarron, 2016; Robert et al., 2012). 

Föräldrar hade svårt att lita på att sjukvårdspersonalen var tillräckligt insatta i deras 

situation med det sjuka barnet. Det var därför svårt att lämna över ansvaret för barnet till 

sjukvårdspersonalen utan att känna tillit (Gilmer et al., 2013; Gurková et al., 2015; Ling et al., 

2016). Föräldrar upplevde att de behövde vara närvarande under barnets vård för att 

förhindra misstag från sjukvårdspersonalens sida. Föräldrar trodde att barnet skulle bli 

sängliggandes hela dagen utan tillsyn ifall de inte var på plats. De trodde inte att rutiner 

skulle följas vilket hade kunnat orsaka onödigt lidande hos barnet (Ling et al., 2016; Robert et 

al., 2012). Ett par föräldrar antog att ingen skulle se efter deras barn som de skulle, “… I 

would trust them but I suppose they are not going to love her like we love her… you know it’s a job 

like and they treat it as a job” (Ling et al., 2016, s. 55). Föräldrar upplevde att vården inte 

kämpade för barnet in i det sista vilket resulterade i minskad tillit (Abib El Halal et al., 2013; 

Gurková et al., 2015). 

 

Behov av stöd och delaktighet 

När barnet vårdades palliativt i hemmet upplevde en del föräldrar brist på besök från 

sjukvårdspersonal (Gilmer et al., 2013). Föräldrar som inte hade en kontaktperson upplevde 

det frustrerande att inte ha någon att tala med när symtom uppkom hos barnet i hemmet 

(Robert et al., 2012). När föräldrarna blev tilldelade en koordinator som kunde koppla de till 

rätt person i processen upplevdes det hjälpsamt. Föräldrarna upplevde det viktigt när de 

erhöll en kontaktperson som kunde nås på dygnets alla timmar vid funderingar och frågor:  

 

It was a big relief to know that I absolutely could call her (case manager) any time. That is one of the 

most important things, you want to have that reassurance that if you are in a blind panic in the middle 

of the night with a child who is dying, that you immediately can get the right person on the line. And 

that you will be heard. And that was always the case, the team was accessible 24 hours a day, and she 

did have that back door entrance to the oncology department, so she knew whom she needed to call 

(Verberne, Schouten-van Meeteren et al., 2017, s. 959). 
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Det uttrycktes viktigt att ha ett integrerat pediatriskt palliativt sjukvårdsteam (Robert et al., 

2012). Sjukvårdsteamet kunde upplevas som hotfullt för föräldrarna när deras roll inte var 

tydlig. Föräldrar tog i större utsträckning emot hjälp från teamet när rollen var tydliggjord 

(Verberne, Schouten-van Meeteren et al., 2017). Det uppskattades när sjukvårdsteamet 

involverade sig i familjen och agerade stöttande snarare än att beklaga sig över hur hemsk 

situationen var för föräldrarna (Rodriguez & King, 2014; Verberne, Schouten-van Meeteren 

et al., 2017). Under barnets palliativa vårdtid upplevde en del föräldrar att det inte hade varit 

uthärdligt utan sjuksköterskans stöd medan andra upplevde att de inte fick tillräckligt med 

stöd från sjuksköterskan vid exempelvis beslutstaganden. En del föräldrar upplevde att det 

var svårt att ta beslut när vården lämnade över allt ansvar till de (Gurková et al., 2015; Kars, 

Grypdonck & van Delden, 2011). Det framkom att föräldrar behövde få rådgivning och 

medvetenhet angående sina valmöjligheter men ansåg sig inte vara tillräckligt kvalificerade 

och behövde därför professionell hjälp med beslutstaganden (Atout, Hemingway & 

Seymour, 2017; Rodriguez & King, 2014).  

 

I ett fall upplevdes sjuksköterskans bemötande som hemskt då hon inte visade varken 

omtanke eller medkänsla. Sjuksköterskan hade inte tålamod att finnas där för föräldrarna 

och besvarade inte på frågor. Det var sårande och respektlöst för föräldrar att höra när 

sjukvårdspersonal skrattade utanför rummet när de själva stod inför sitt barns kommande 

död (Robert et al., 2012). Det var av betydelse för föräldrarna när de fick stöttning av 

sjuksköterskan i form av att hon tog sig tid att sitta hos barnet och föräldrarna eller erbjöd 

någon form av samtal (Gilmer et al., 2013; Robert et al., 2012). Det var svårt att öppna upp sig 

och tala med någon de inte kände under barnets palliativa vårdtid (Robert et al., 2012). 

Föräldrarna uppskattade när de blev lyssnade till och fick vara tillsammans med sitt svårt 

sjuka barn (Gilmer et al., 2013). 

 

Föräldrarna önskade att bli involverade i beslutstagandet av sitt sjuka barn eftersom de hade 

det slutgiltiga ansvaret. Föräldrar ville vara med och ta beslut angående sitt barns vård, 

speciellt när tidigare beslut inte visat framsteg i sjukdomen, vilket inte alltid gavs som 

möjlighet (Abib El Halal et al., 2013; Kars, Grypdonck & van Delden, 2011; Robert et al., 
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2012). När föräldrarna fick delge sina åsikter upplevde de sig respekterade (Robert et al., 

2012).  

 

UPPLEVDA KÄNSLOR I DET PALLIATIVA SKEDET 

Rädsla, stress och oro 

När barn vårdades i hemmet var föräldrarna rädda att gå ut på grund av att barnet hade hög 

infektionsrisk och på grund av rädsla att barnet skulle utsättas för bakterier och virus vid 

exempelvis förflyttningar till och från sjukhus (Ling et al., 2016; Rallison & Raffin-Bouchal, 

2013; Verberne, Kars et al., 2017). En förälder uttryckte att det värsta scenariot skulle vara 

ifall deras barn som vårdades i hemmet var tvunget att läggas in på sjukhus. Det ansågs 

problematiskt och jobbigt att deras barn inte skulle få den vård som den behövde på en 

avdelning där personalen var upptagna (Ling et al., 2016).  

 

Föräldrar upplevde sig oroliga när barnet lämnade huset utan tillsyn (Kars, Grypdonck & 

van Delden, 2011). Det fanns en konstant rädsla över att förlora sitt barn samt en känsla av 

att ständigt behöva vaka över barnet för att förhindra att barnet exempelvis skulle sluta 

andas i sömnen. Föräldrar upplevde oro när deras sjuka barn inte svarade som önskat på 

lindrande behandling och upplevde en rädsla för eventuella biverkningar. De vågade inte 

prata om hur rädda de egentligen var att förlora sitt barn vilket upplevdes stressande 

(Gurková et al., 2015; Rallison & Raffin-Bouchal, 2013). Föräldrarna upplevde rädsla över att 

lämna barnet eftersom de inte visste hur mycket tid av barnets liv som fanns kvar (Ling et 

al., 2016). En del föräldrar upplevde ett sorts lugn inför att kunna förbereda sig emotionellt 

om de visste hur lång tid som fanns kvar. En förälder beskrev sig leva i ständig sorg och 

rädsla inför barnets bortgång och uppmuntrade sig samtidigt till att leva i stunden och ta 

vara på barnets glada stunder i livet. Föräldrar var rädda att barnet skulle lida och önskade i 

sådana fall att den sista tiden för barnet skulle gå fort (Kars, Grypdonck, de Korte-Verhoef et 

al., 2011; Rallison & Raffin-Bouchal, 2013): 

 

My biggest fear is that he will suffer. ... if there’s a day that he’s really not feeling well then I say if it’s 

going to start now, then let it be over very quickly, just go to sleep now. Yes, I think: We owe it to him. 

... (Kars, Grypdonck, de Korte-Verhoef et al., 2011, s. 31). 
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Sorg och svårigheter 

När föräldrarna fått veta att barnets liv snart var över upplevde de sorg och tomhet (Kars, 

Grypdonck & van Delden, 2011). Det var hjärtekrossande att behöva förbereda sig mentalt 

för barnets bortgång (Verberne, Schouten-van Meeteren et al., 2017). Som förälder var det 

svårt att samtala med barnet angående hur lång tid barnet hade kvar att leva eftersom det 

gjorde föräldrarna sorgsna. Tanken om barnets bortgång kunde uppenbara sig när som helst 

och när föräldrarna insåg det upplevdes förtvivlan, “... sometimes, when you see him playing, 

you suddenly realize that soon that will be gone. And then you really realize it...yes, then you can just 

lay me out” (Kars, Grypdonck, de Korte-Verhoef et al., 2011, s. 30). 

 

En del föräldrar beskrev att det var enklare att hantera sjukdomstillståndet när acceptans 

funnits. När sjukvården inte kunde behandla barnets olika symtom som uppkom var det 

svårt för föräldern att begripa varför (Rallison & Raffin-Bouchal, 2013). De upplevde det 

svårt att välja vilket behandlingsalternativ som var bäst för barnet (Verberne, Kars et al., 

2017). Föräldrar upplevde en ovisshet över varför de blivit drabbade. En del föräldrar 

upplevde det ledsamt att se sitt barn skrika av smärta trots medicinering medan andra 

upplevde panik och ilska. En mor berättar att hon upplevde sig deprimerad relaterat till 

barnets mående (Mariyana, Allenidekania & Nurhaeni, 2018). En annan mor beskrev att 

moderskapet inte var som förväntat på grund av barnets sjukdom. Föräldrarna upplevde att 

de aldrig fick en paus från det tunga ansvaret vilket kunde upplevas svårt (Rallison & 

Raffin-Bouchal, 2013; Rodriguez & King, 2014). Känslor av att vilja fly tills allt var över 

uppkom hos en förälder som hade svårt att hantera att barnet var sjukt och därmed hade 

svårt att ge sitt barn en god omsorgsfull vård (Kars, Grypdonck, de Korte-Verhoef et al., 

2011).  

 

Vara stark och hålla hoppet uppe 

När beskedet om att livets slut var nära för barnet ville föräldrarna hålla fasaden uppe för att 

skydda barnet från sorg (Kars, Grypdonck, de Korte-Verhoef et al., 2011). Föräldrar 

pendlade mellan hopp och försökte övertyga varandra om att hålla hoppet uppe. Under 

sjukdomsprocessen när lindrande behandling misslyckades fortsatte föräldrarna att utforska 

andra alternativ för hoppets skull (Gurková et al, 2015; Kars, Grypdonck & van Delden, 
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2011). Föräldrar rannsakade sig själva över sina beslut för att komma fram till om de 

verkligen gjort allt de kunnat eller om det var något de kunnat göra annorlunda (Atout et al., 

2017). Under barnets bättre dagar i sjukdomen upplevde föräldrarna att de var tvungna att 

kämpa för sitt barns förlängda överlevnad och inte låta barnet försämras i tillståndet (Kars, 

Grypdonck, de Korte-Verhoef et al., 2011).  

 

Det fanns en delad inre konflikt hos föräldrarna som ville låta barnet leva livet till fullo trots 

sjukdom. Det var viktigt att barnet skulle få ha roligt och njuta av livet. Föräldrar tillät sig 

inte bryta ihop framför sitt sjuka barn utan ville vara stark för barnet (Kars, Grypdonck & 

van Delden, 2011; Rodriguez & King, 2014). De undanhöll sina tårar för barnet så att barnet 

inte skulle påverkas (Mariyana et al., 2018). Föräldrarna ville skydda det svårt sjuka barnet 

genom att inte låta barnet se allt i den rådande omgivningen som kunde upplevas negativt 

(Gurková et al., 2015). En förälder upplevde att det inte var nödvändigt att involvera barnet i 

sitt sjukdomstillstånd. Liknande känslor uppkom hos andra föräldrar som ville undanhålla 

det negativa och uppmanade personalen att endast förmedla det positiva till barnet 

(Gurková et al, 2015; Kars, Grypdonck & van Delden, 2011; Robert et al., 2012). Föräldrar 

upplevde att det var viktigt att motivera barnet under den palliativa vården (Mariyana et al., 

2018). 

 

Flera föräldrar uppgav sig vara totalt utmattade eftersom det sjuka barnet samt vården 

krävde mycket energi men i slutet på dagen ansåg de att deras utmattning var oväsentlig 

eftersom de ville ge barnet det allra bästa (Verberne, Kars et al., 2017; Verberne, Schouten-

van Meeteren et al., 2017). Föräldrarna önskade att barnet på sin sista dag i livet skulle känna 

att de varit de bästa föräldrarna under sjukdomsförloppet (Verberne, Kars et al., 2017). 

Föräldrar upplevde att de var tvungna att åsidosätta sina egna behov för att ta hand om sitt 

sjuka barn. Sömnen var ett av dessa behov som blev åsidosatt: 

  

I had so many problems that I just didn’t have time to deal with myself over those four years. I just had 

to function and in the last six months, I didn’t even sleep properly. I guess it is because when you are 

under such stress, you are somehow energized and just go, go... I was asked to go back home and have a 

proper sleep many times (Gurková et al., 2015, s. 203). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Endast artiklar från Cinahl och PubMed valdes till resultatet, inga artiklar i PsycInfo var 

relevanta för syftet. En del artiklar uppkom ett flertal tillfällen under olika söksträngar och i 

de fall där artikeln redan valts ut från en annan söksträng utfördes inte urvalsprocessen på 

den artikeln. Tretton artiklar som svarade på syftet valdes till resultatet. Inga fler artiklar 

användes eftersom inga nya fynd uppkom och datamättnad ansågs därmed vara uppnådd. 

Litteraturöversikten baserades på kvalitativa artiklar eftersom den kvalitativa metoden var 

lämpligare för studiens syfte. Artiklar med kvalitativ data beskriver upplevelser i berättande 

form till skillnad från den kvantitativa metoden. Där mäts förekomsten inom ett specifikt 

ämne med hjälp av kvantifierbar data vilket begränsar resultatet för studiens syfte (Dahlborg 

Lyckhage, 2017, s. 33-34). En resultat artikel använde sig av mixad design där den kvalitativa 

delen valdes ut. Samtliga artiklar skulle vara av hög eller medelhög kvalitet och vara peer 

reviewed vilket ökade artiklarnas trovärdighet.  

 

Inkluderade artiklar bearbetades var för sig och gemensamt. Därefter diskuterades 

artiklarnas likheter och olikheter vilket bidrog till en strukturerad sammanfattning av 

artiklarna. Detta bidrog till en tydligare uppfattning av föräldrarnas upplevelser och ansågs 

vara en styrka. Årtalen 2009-2019 valdes ut för att få aktuell forskning för syftet. Det uppkom 

svårigheter med att hitta motsvarande sökord för upplevelser i respektive databas. Efter att 

ha granskat termer för olika gruppers bemötande hittades två motsvarande termer; 

parent/psychology i PubMed och “parents attitudes” i Cinahl. Studien berörde föräldrar till 

barn mellan 0-18 år och därför valdes olika begränsningar som motsvarade varandra i 

respektive databas. I Cinahl användes avgränsningen “all child” vilket innefattade barn 

mellan 0-18 år. I PubMed användes motsvarande avgränsning “child: birth-18 years”. I en 

artikel framkom det dock att en deltagande förälder hade en son på 20 år som undantagsvis 

vårdades av den pediatriska onkologavdelningen. Denna förälderns upplevelser användes 

inte till denna litteraturöversikts resultat eftersom det inte uppnådde studiens kriterier. Trots 

sökord “parents” uppmärksammades det att majoriteten av föräldrarna i samtliga artiklarna 

var mödrar och orsak förklaras inte. Det skulle vara av intresse att utforska bakomliggande 
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orsak för att se om resultatet kunnat utformas annorlunda om det var fler fädrar som deltagit 

i studien.  

 

Språket i databassökningarna begränsades till svenska och engelska relaterat till befintliga 

språkkunskaper. Inga artiklar skrivna på svenska framkom i sökträffarna och därför valdes 

endast artiklar skrivna på engelska ut till resultatet. Ingen specifik avgränsning på länder 

användes i databassökningarna vilket resulterade i artikelträffar från hela världen. Detta val 

utfördes medvetet för att öka kunskapen kring föräldrars upplevelser världen över och få en 

bredare syn på problemområdet.  

Oavsett vart artiklarna var ifrån var föräldrars upplevelser liknande. I den svenska 

sjukvården förekommer möte med föräldrar och barn med olika etniciteter. Detta medför att 

studiens resultat kan vara lärorikt och överförbart till svensk sjukvård och en grupp 

människor som befinner sig i liknande situation (Polit & Beck, 2016, s. 560). Det kan även ses 

som en svaghet att inte avgränsa till ett specifikt land eftersom det i en del länder finns större 

hierarkiskillnader där sjukvårdspersonalen är högre uppsatt vilket kan ha en negativ 

inverkan på resultatet då föräldrarna hamnar längre ner i hierarkikedjan.  

 

Ett manuellt urval utfördes för att säkerhetsställa att artiklarna handlade om palliativ vård 

relaterat till syftet. Dödstillfället inkluderades inte eftersom det inte passade syftet. Trots det 

valdes artiklar där föräldrar blev intervjuade efter att barnet hade avlidit. Även här utfördes 

noggrann läsning för att säkerhetsställa att intervjuerna inriktade sig på föräldrarnas 

upplevelser av den palliativa vården när barnet levde och valdes därför till litteraturstudien.  

 

En del artiklar belyste problemet ur föräldrarnas, hela familjen samt sjuksköterskans 

synvinkel men endast föräldrarnas upplevelser valdes ut till resultatet eftersom annat 

perspektiv inte passade syftet. Ingen avgränsning utfördes angående hemsjukvård eller 

sjukhusvård eftersom vården i vilket fall var inkopplat. Hemsjukvården präglades i större 

utsträckning av specialistsjuksköterskor och eftersom studien hade för avsikt att kopplas 

ihop med allmän sjuksköterskans roll föll en del artiklar bort. 

 

För att höja litteraturöversiktens reliabilitet objektifierades resultatet och förvrängdes i 

minsta mån. Detta på grund av att om någon annan med samma artiklar skulle göra om 
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granskningen, skulle förmodligen liknande resultat utformas (Polit & Beck, 2016, s. 559). Alla 

inkluderade artiklar ansågs validerade eftersom de förhöll resultatet till syftet (Polit & Beck, 

2016, s. 161). I de valda artiklarna framkom gemensamma upplevelser hos föräldrar vilket 

förstärkte trovärdigheten enligt Polit & Beck (2016, s. 559), dock framkom även olikheter som 

kunde ställas emot varandra i resultatet. En av de valda artiklarna bestod av endast fem 

deltagande föräldrar och trovärdigheten kan därmed ifrågasättas. Artikeln valdes för att 

stärka föräldrars upplevelser och för att inte utesluta relevant forskning.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet var att belysa upplevelser av att vara förälder till ett barn som vårdas palliativt.   

Huvudfynden som framkom i denna litteraturöversikt var att föräldrar upplevde ett behov 

av förbättrad kommunikation, tillit, stöd och delaktighet samt upplevde en känsla av sorg 

över att förlora sitt barn. 

 

Det framkom i resultatet att tydlig och ärlig kommunikation var viktigt för föräldrar till ett 

barn som vårdades palliativt. Enligt Wright, Watson & Bell (2002, s. 161) innebär FFO att 

sjuksköterskan ska skapa en god dialog med föräldrarna för att de ska känna sig 

respekterade. Monterosso & Kristjanson (2008) lyfter några exempel på god dialog; att lyssna 

till föräldrar, ta föräldrar på allvar och inte försena nyheter relaterat till barnets tillstånd. 

Vidare uttrycker föräldrar att sjukvårdspersonal bör förklara djupgående angående 

vårdmetoder och vad det innebär för barnet. Vikten av öppen och ärlig kommunikation 

stärks i (Brosig, Pierucci, Kupst & Leuthner, 2007; Maroon, 2012) då föräldrar uppskattar när 

sjukvårdspersonal är ärliga trots dåliga nyheter. Det är viktigt att sjuksköterskan är ärlig mot 

föräldrarna och barnet så att samtliga involverade har liknande realistiska mål för 

sjukdomen. Det kan leda till att föräldrarna känner sig mer respekterade vilket i sin tur leder 

till en mer tillförlitlig relation mellan sjuksköterskan och föräldrarna (Pavlish & Ceronsky, 

2009). En viktig komponent för relationen mellan sjuksköterska och föräldrar är vänlighet 

och medlidande (Monterosso & Kristjanson, 2008). Det är viktigt att sjuksköterskan väljer 

rätt tillfälle att kommunicera med föräldrarna för att skapa en chans till samtal utan 

distraktion. Det är exempelvis inte lämpligt att försöka samtala med föräldrar när det sker ett 

flertal saker runt omkring de. Sjuksköterskan bör tala lugnt för att föräldrar ska få möjlighet 

att ta in det som sägs vilket kan förhindra att misstolkningar av information uppkommer. 
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Sjuksköterskan kan även lämna rummet efter information har givits och återkomma en 

stund senare när föräldrarna fått en chans att reflektera över eventuella frågeställningar. 

Endast ett ämne bör tas upp per samtalstillfälle för att undvika förvirring och överbelastning 

hos föräldrarna (Maroon, 2012). Vidare kan sjuksköterskan fråga föräldrarna om de förstått 

allt som sagts för att bekräfta att informationen nått fram (Bloomer, O’Connor, Copnell, & 

Endacott, 2015). Eftersom föräldrars interna styrkor samt externa resurser ska identifieras 

och frigöras inom FFO är det viktigt att sjuksköterskan anpassar mängden information till 

föräldrar beroende på hur svårt föräldrar har att ta in det som sägs (Wright, Watson & Bell, 

2002, s. 73, 78-79).  

 

Ett annat problem som framkom hos föräldrar var att sjukvårdspersonalen använde sig av 

en oförståelig vokabulär. Det är därför viktigt att sjuksköterskan talar med föräldrarna på ett 

sätt så att de förstår (Kruijver, Kerkstra, Bensing & Van De Wiel, 2001; Maroon, 2012). 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och föräldrar bör enligt FFO präglas av en icke-

hierarkisk relation där de interna styrkorna hos familjerna tas ut (Wright, Watson & Bell, 

2002, s. 139). Sjuksköterskor bör anpassa och utforma språket efter föräldrarnas individuella 

kunskapsnivå angående medicinska termer. Föräldrar och sjuksköterskor bör kunna befinna 

sig på samma kunskapsnivå gällande informationen om barnets tillstånd för att motverka att 

föräldrar hamnar i underläge. 

 

Det framkom i resultatet att en del föräldrar ville involveras ytterligare i barnets palliativa 

vård medan en del föräldrar kände sig trygga i att lämna över beslutsfattanden till 

sjukvårdspersonal relaterat till deras erfarenhet inom ämnet. Föräldrarna upplevde ett behov 

av stöd under barnets palliativa vårdtid. Liknande fynd uppkommer även i en studie av 

Brosig et al. (2007) där det beskrivs vara viktigt att sjukvården respekterar föräldrarnas 

beslut och önskan samt involverar de i alla beslut som tas kring barnets vård. Ett gott stöd 

förklaras av föräldrar som fick kontakt med sjukhuspräst eller annan profession på 

sjukhuset. Vidare menar Brosig et al. (2007) att sjuksköterskan kan göra små saker för att visa 

stöd genom exempelvis kalla barnet vid sitt namn. Eller exempelvis identifiera att 

föräldrarna behöver en paus och bekräftar att de inte är dåliga föräldrar bara för de behöver 

gå hem och vila eller äta. Pavlish & Ceronsky (2009) lyfter också vikten av att sjuksköterskan 
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visar sig tillgänglig och finns där för både barnet och föräldrarna. Enligt Sekse, Hunskår & 

Ellingsen (2017) bör sjuksköterskan ha egenskaper som utstrålar vänlighet, genuinitet, värme 

och passion för att föräldrar ska uppleva gott bemötande. Principer för FFO är att 

informationsdelning, partnerskap, samarbete och gemensam förhandling sker. Därför är 

involvering av föräldrar i vården viktig för att uppnå en av huvudprinciperna för FFO där 

föräldrarna ska känna delaktighet (Kuo et al., 2012). Sjuksköterskan bör enligt FFO kunna 

identifiera hela familjens behov av stöd och inte endast barnets behov för att skapa ett bra 

stöd (Brosig et al., 2007; Maroon, 2012; Pavlish & Cernosky, 2009). Pavlish & Ceronsky (2009) 

beskriver att sjuksköterskan bör stötta föräldrarna så pass mycket i beslutstaganden 

angående barnets vård att föräldrarna känner att de tar fullt informerade beslut. 

 

Det framkom att det var svårt och sorgligt att finna acceptans i den palliativa vården samt i 

att barnets liv snart var nära slutet. Föräldrar behöver därmed tröst från sjuksköterskan 

enligt Monterosso & Kristjanson (2008). I en studie av Bloomer et al. (2015) beskrivs liknande 

svårigheter i acceptansen när barn vårdas palliativt. Föräldrar beskriver att de försöker 

förbereda sig inför sitt barns kommande bortgång eftersom syftet inte längre är att bota 

sjukdomen utan snarare att köpa mer tid. Likaså uttrycker sjuksköterskor vikten att ge 

föräldrar tid att komma underfund med barnets bortgång. Vidare menar Bloomer et al. 

(2015) att behandling i palliativ vård ibland är för föräldrarnas skull istället för barnets på 

grund av att föräldrarna inte är redo att släppa taget. Enligt Monterosso & Kristjanson (2008) 

är det lättare att acceptera barnets kommande bortgång med hjälp av bidragande faktorer 

som ökad delaktighet och bättre kommunikation. De menar att föräldrarna bör involveras i 

palliativa personalmöten för att få en inblick i att det palliativa vårdteamet gör allt de kan. 

Genom FFO kan sjuksköterskan hjälpa föräldrarna genom att bland annat engagera 

föräldrarna i relationen samt identifiera föräldrarnas specifika behov (Wright, Watson & Bell, 

2002, s.179). Det är viktigt att sjuksköterskan ger stöttning till de föräldrar som lever i 

förnekelse angående barnets palliativa tillstånd för att de lättare ska finna acceptans (Pavlish 

& Ceronsky, 2009). Oavsett hur mycket stöd sjuksköterskor än ger är det förmodligen inte 

lätt för föräldrar att acceptera att barnet drabbas av en obotlig sjukdom.  
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Som tidigare framkommit i resultatet var det viktigt med kontinuitet i personalteamet som 

arbetade kring barnet för att föräldrarna skulle kunna lita på att barnet blev bra 

omhändertaget. Vikten av personalkontinuiteten när barnet vårdas palliativt lyfte även 

Heller, Solomon & Initiative for Pediatric Palliative Care Investigator Team (2005) som en 

utgörande trygghet med återkommande personal som föräldrarna redan lärt känna under 

barnets sjukdomsförlopp. Föräldrar upplever därmed större tillit till personal som de är 

bekanta med sedan tidigare eftersom de vet att de bryr sig och vet att deras intresse ligger i 

att se till familjens bästa.  

 

I ett fall där barnet vårdades palliativt i hemmet upplevde föräldrar inte tillräckligt med 

besök från sjukvårdspersonal. Likaså beskriver andra föräldrar som inte hade en 

kontaktperson under sitt barns palliativa vård sig frustrerade. Enligt svensk Hälso- och 

sjukvårdslag (HSL, SFS 2017:30 kap. 3, 1 §) ska patienten tillgodoses med trygghet, 

kontinuitet, säkerhet samt lätt tillgänglighet till vård. I händelseförloppet ovan brister dessa 

punkter tydligt då föräldrarna upplever saknad kontinuitet vid hembesök samt att 

sjukvårdspersonalen inte är lätt tillgänglig.  

 

För många föräldrar är det första gången de möter pediatrisk palliativ vård. Tolkning av 

resultatet påvisade att föräldrar behövde acceptera att barnets sjukdom inte längre gick att 

bota och övergick till lindrande behandling. För sjuksköterskan kan de vara svårt att särskilja 

på emotionellt och professionellt stöd. Sjuksköterskorna (Bloomer et al., 2015) befinner sig 

däremot på sin arbetsplats och ser föräldrar med liknande problem dagligen vilket kan leda 

till att sjuksköterskan skapar rutiner i beteende eller skyddande barriärer. Därför kan 

föräldrarna uppleva saknad empati och medkänsla.  

 

Slutsats 

Huvudfynden som framkommit i litteraturöversiktens resultat är att föräldrarna upplever 

svårigheter med att acceptera barnets palliativa tillstånd och att de upplever ett behov av 

god kommunikation, tillit, stöd och delaktighet. Sjuksköterskor behöver förbättra sitt arbete 

inom den familjefokuserade omvårdnaden. För att utveckling ska ske behöver 

sjuksköterskor kontinuerligt utbildas inom ämnet för att föräldrar i största mån ska uppleva 

barnets palliativa vård som en hjälpande hand. Föräldrars syn på barnets palliativa vård är 
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av intresse för att skapa en bredare förståelse för sjuksköterskor. Detta leder till att 

sjuksköterskor kan utforma en lämpligare vård i det palliativa arbetet och möta föräldrarnas 

individuella behov. Sjuksköterskor är en viktig komponent för att möta föräldrars behov och 

för att ge bästa möjliga vård. Vidare forskning på sjuksköterskans upplevelser av att möta 

dessa föräldrar skulle vara av intresse för ett eventuellt förbättrat samarbete och arbetssätt 

inom den palliativa vården.  
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metod 

14 mammor 

och 1 pappa 

Halvstrukturer

ade frågor samt 

en öppen fråga 

och telefon 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Dålig 

kommunikation 

uppkom i form av att 

föräldrarna inte fick 

veta allt kring barnet. 

Sjuksköterskans stöd 

och involvering var 

viktig för 

föräldrarna. 

Medel 

Gurková et 

al. (2015) 

Slovakien 

Att beskriva 

och analysera 

erfarenheter 

från föräldrar 

efter 

misslyckande 

av 

cancerbehandli

ng och döden.  

Kvalitat

iv 

3 mammor 

och ett gift 

par som var 

mamma och 

pappa.  

Halvstrukturer

ade djupgående 

intervjufrågor 

som spelades in 

och skrevs ner. 

Tematisk analys 

Föräldrarna försökte 

skydda barnet från 

allt negativt. 

Föräldrarna 

upplevde att de var 

tvingade till beslut 

vid vissa tillfällen 

men ville alltid 

försöka behandla 

barnet på bästa sätt. 

Föräldrar höll hoppet 

uppe men upplevde 

sig besvikna och 

stressade när 

behandling 

misslyckades. Det 

var viktigt för 

föräldrarna att få 

information och stöd 

samt att få vara 

delaktig kring 

barnets vård 

Medel 

Kars, 

Grypdonck, 

de Korte-

Verhoef et 

al. (2011) 

Nederländer

na 

Att undersöka 

den “upplevda 

upplevelsen” 

hos föräldrar 

som blir 

informerad om 

misslyckad 

behandling/ att 

bot inte längre 

är möjligt. 

Kvalitat

iv 

23 mammor 

och 21 

pappor 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Grundad teori. 

Triangulering. 

Föräldrarna hade 

svårt att acceptera att 

barnet var döende 

och ville ha kvar 

barnet i sitt liv så 

lång tid de kunde. De 

ville även att barnet 

skulle må så bra som 

möjligt den sista 

tiden i livet och inte 

behöva lida.  

Hög 



 

Kars, 

Grypdonck 

& van 

Delden 

(2011) 

Nederländer

na 

Att utvärdera 

föräldrars 

erfarenheter av 

att vårda ett 

barn hemma för 

obotlig cancer, 

samt att visa 

hur föräldrarna 

ger mening till 

deras 

erfarenheter 

genom den sista 

tiden i livet.  

Kvalitat

iv 

22 mammor, 

20 pappor, 

(3) 

Individuella 

intervjuer. 

Tematisk analys 

Föräldrar ville att 

barnet skulle njuta av 

sitt liv den tid som 

fanns kvar och ville 

vara med barnet ofta. 

Det var svårt för 

föräldrar att 

förbereda sig för att 

barnet skulle gå bort 

och de ville prova 

alla behandlingar för 

att öka barnets 

livskvalitet. 

Föräldrarna tillät sig 

inte bryta ihop 

framför barnet. De 

upplevde att 

sjukvårdens 

kommunikation 

behövde förbättras.  

Hög 

Ling et al. 

(2016) 

Irland 

Att undersöka 

åsikter och 

erfarenheter hos 

föräldrar som 

har barn med 

livshotande 

tillstånd och 

vårdas utanför 

hemmet och 

presentera en 

ny vårdmodell 

baserat på 

resultaten. 

Kvalitat

iv 

9 föräldrar 

(1) 

Grundliga 

intervjuer som 

spelades in och 

skrevs ner. 

Tematisk 

analys. 

Föräldrar kände ett 

behov av att själva 

vårda sitt barn i 

hemmet. Föräldrar 

upplevde stress och 

oro över sitt barns 

tillstånd. Många 

upplevde även 

sömnproblem. 

Föräldrarna oroade 

sig även över att 

barnet skulle behöva 

vårdas på sjukhus 

och över att barnet 

skulle få infektioner 

av olika bakterier. 

Kontinuitet var 

viktigt för 

föräldrarna när det 

exempelvis gällde 

personal kring barnet 

och de hade svårt att 

lita på personalen. 

Föräldrar var rädda 

över att lämna sitt 

barn. En del beskrev 

tillräckligt stöd från 

sjuksköterskan 

medan andra ansåg 

stödet vara 

otillräckligt.  

Medel 

Mariyana et 

al. (2018) 

Indonesien 

Att ta reda på 

hur 

erfarenheter 

Kvalitat

iv 

7 kvinnor 

och 1 man. 

Halvstrukturer

ade intervjuer 

som spelades in 

Det var svårt för 

föräldrarna att 

avgöra hur ont 

Medel 



 

från mödrar 

som hanterar 

sina barns 

smärta under 

palliativ vård 

efter 

cancerdiagnos. 

och skrevs ner. 

Innehållsanalys.   

barnet hade. 

Föräldrar undanhöll 

sina egna känslor för 

barnet och försökte 

distrahera barnet så 

att den inte skulle 

känna smärta. Det 

var viktigt att 

motivera och stötta 

det sjuka barnet. 

Föräldrarna gjorde 

allt för att deras barn 

skulle vara lyckligt.  

Rallison & 

Raffin-

Bouchal. 

(2013) 

Canada 

Att utforska 

erfarenheter hos 

familjer som 

lever med ett 

barn som har 

PNDI 

(progressive 

neurodegenerat

ive illness) 

Kvalitat

iv 

27 Inspelade 

intervjuer. 

Fenomenologis

k hermeneutisk 

analys 

 

Det var svårt för 

föräldrarna att 

acceptera att deras 

barn var sjukt men 

de försökte leva ett 

normalt liv ändå. De 

upplevde att de var 

tvungna att 

beskydda/övervaka 

barnet för att 

förhindra dödsfall. 

Föräldrar upplevde 

sorg och oro kring 

barnet och stressade 

över att barnet skulle 

gå bort inom en snar 

framtid och 

hoppades att barnet 

inte skulle behöva 

lida när det 

inträffade.  

Hög 

Robert et al. 

(2012) 

USA 

 

Att beskriva 

och försöka 

förstå 

erfarenheter hos 

föräldrar som 

mist ett barn 

som vårdats av 

den pediatriska 

onkologen på 

ett center för 

cancersjuka. 

Kvalitat

iv 

14  

(11) 

Observation 

samt öppna 

halvstrukturera

de frågor som 

spelades in 

samt skrevs ner. 

Innehållsanalys. 

Föräldrar upplevde 

sig inte involverade i 

information och 

trodde att sjukvården 

undanhöll 

information. 

Föräldrar ville ha 

kontinuitet inom 

vården när det 

närmade sig barnets 

livsslut. Föräldrar 

tyckte det var viktigt 

att kunna lita på 

personalen. De 

upplevde ett ökat 

behov av stöd. 

Föräldrar 

uppskattade en god 

kommunikation med 

Hög 



 

utrymme för 

diskussion.  

Rodriguez & 

King. (2014). 

England 

Att utforska 

den levda 

erfarenheten av 

att vårda och 

planera vården 

för ett barn med 

LLC (life-

limiting 

condition) 

Kvalitat

iv 

18 mammor 

& 2 pappor.  

Halvstrukturer

ade 

individuella 

intervjuer som 

spelades in 

samt skrevs ner. 

Fenomenologis

k hermeneutisk 

analys 

Föräldrar ville bli 

stöttade igenom den 

svåra processen 

vilket de inte alltid 

upplevde sig bli. Det 

var viktigt att 

personalen 

involverade och 

brydde sig om 

föräldrarnas situation 

samt att de 

involverade 

föräldrarna i olika 

beslutstaganden. 

Föräldrarna 

upplevde sig ibland 

isolerade. 

Kommunikationen 

brast vissa gånger 

mellan 

vårdpersonalen 

vilket föräldrarna 

upplevde som 

jobbigt.  De kände sig 

otillräckliga för hela 

familjen. Föräldrar 

ansåg sig mest 

kunniga angående 

vad som var bäst för 

deras barn.   

Medel 

Verberne, 

Kars et al. 

(2017) 

Nederländer

na 

Att få inblick i 

föräldrar 

omsorgen 

baserat på den 

levda 

erfarenheten 

hos föräldrar 

med ett barn 

som har ett 

livshotande 

sjukdom. 

Kvalitat

iv 

24 mammor 

och 18 

pappor. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Dessa spelades 

in och skrevs 

ner. Induktiv 

tematisk analys 

Det var viktigt att 

finnas där för sitt 

barn och göra livets 

barn till det bästa. 

Föräldrar upplevde 

sig otillräckliga när 

de hade fler barn att 

ta hand om. 

Föräldrar upplevde 

att de var tvungna att 

vaka över sitt barn 

dygnet runt  för att 

förhindra en 

livshotande situation. 

Föräldrar ville ha 

stöd och hjälp vid 

beslut och upplevde 

att allt ansvar låg på 

dem.  

Hög 



 

Verberne, 

Schouten-

van 

Meeteren et 

al. (2017) 

Nederländer

na 

Att få insikt i 

hur stödet från 

det palliativa 

teamet 

uppfattas från 

föräldrarna.  

Kvalitat

iv 

24 mammor 

och 18 

pappor. 

Individuella 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Dessa spelades 

in och skrevs 

ner. Tematisk 

analys.  

Det var viktigt med 

kontinuitet samt en 

vårdkontakt/koordin

ator att nå dygnet 

runt. Föräldrar 

upplevde att stödet 

och involveringen 

från vårdteamet var 

viktigt. Föräldrar 

uppskattade när de 

fick ta beslut utan att 

bli tvingade till något 

val.  

Hög 

 


