
Abstrakt 

Bakgrund: När ett barn drabbas av en livshotande sjukdom innebär det en stor påfrestning för 

familjen som påverkas på många olika sätt. Ett barns död innebär en speciell sorg, en livslång 

förlust för de efterlevande familjemedlemmarna. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter med att ha barn som vårdas palliativt. 

Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie där artiklarna söktes i 

databaserna Pubmed och Cinahl. Artiklarnas resultat som svarade mot syftet sammanställdes 

och analyserades med innehållsanalys. Totalt inkluderades 13 artiklar i studien. Resultat: I 

resultatet framkom sex huvudkategorier; att få ett svårt besked, kampen att bibehålla ett 

familjeliv, betydelsen av goda relationer till vårdpersonal, upplevelser av hinder i relationen 

till vårdpersonal, att sträva efter att kunna hantera sin livssituation och betydelsen av ett bra 

avslut. Konklusion: Ett första steg till att förbättra omhändertagandet av föräldrarna och göra 

föräldrarnas möten med vården så bra som möjligt är att vårdpersonal har kunskaper om hur 

föräldrar kan uppleva sin situation. Det är av stor betydelse att föräldrarna blir bekräftade i sitt 

lidande och att de ges stöd i sökandet efter mening. 
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Bakgrund 
 

Vi förväntar oss att barn ska leva tills de blir gamla men ibland dör barn. Ett barns död 

innebär en speciell sorg, en livslång förlust för de efterlevande familjemedlemmarna. Vissa 

barn dör efter långvarig sjukdom och andra dör plötsligt, utan förvarning. Oavsett 

omständigheterna så innebär ett barns död en livsförändring (Field & Behrman, 2003, s. 20; 

Jennings, 2005). När ett barn drabbas av en livshotande sjukdom innebär det en stor 

påfrestning för familjen som påverkas på många olika sätt, psykiskt, fysiskt, ekonomiskt och 

andligt. Livet skakas om och får en tvär vändning. Föräldrarna upplever starka känslor av 

rädsla, osäkerhet, sorg, ilska, ängslan och frustration under barnets sjukdomstid (Steele, 

2002). 

 

Det är smärtsamt för föräldrar att behöva se sitt barn lida. Många föräldrar önskar att de kunde 

få ta över barnets sjukdom så att deras barn skulle få vara friskt. Ju mer ett barn lider, desto 

mer lider deras föräldrar. Barnets sjukdom gör att föräldrarna ofta måste tillbringa mycket tid 

på sjukhuset. Detta medför att föräldrarna måste anpassa sina liv efter barnets 

sjukhusvistelser. Bland annat minskar de ekonomiska inkomsterna då föräldrar tar ut ledighet 

och vård av barn för att kunna tillbringa tid med och stötta sina barn. I Sverige finns olika 

bidrag och fonder som föräldrarna kan söka pengar från (Kreuger, 2000, s. 139-140). 

 

Palliativ medicin är en icke-botande behandling. Syftet med behandlingen är att lindra, 

förebygga eller skjuta upp plågsamma symtom. Palliativ medicin används på patienter med 

obotlig sjukdom och kort förväntad överlevnad. Målet med behandlingen är att skapa 

förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj. En optimal 

palliativ vård uppnås genom att man planerar och sätter in nödvändiga åtgärder så tidigt som 

möjligt i sjukdomsförloppet. Patientens behov att hålla hoppet vid liv måste alltid respekteras 

(Wallgren, 2001, s. 11-13). Vid palliativ behandling måste vinsten för patienten alltid 

överstiga risker och biverkningar (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 18). De fruktansvärda 

reaktioner som barnadöd kan orsaka kan lindras om man tillämpar palliativ vård (Jennings, 

2005). Palliativ vård för barn innebär en aktiv total omvårdnad av barnets kropp, själ och 

sinne samt att stötta familjen. Vården ska börja direkt efter att diagnos har ställts. 

Vårdpersonal ska utvärdera och lätta barnets fysiska, psykiska och sociala oro (Carter & 

Levetown, 2004, s. 23; WHO, 2007). En god palliativ vård av barn involverar även föräldrar 

och syskon. Det är viktigt att vårdpersonalen finns tillhands för föräldrarna och tillgodoser 
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deras behov på bästa sätt (Carter & Levetown, 2004, s. 49). Föräldrarnas oro smittar av sig på 

barnet, därför är det viktigt att föräldrarna får tillräckligt med stöd för att vara lugna så att de 

kan hjälpa och stötta sina barn (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 121). För föräldrarna innebär 

barnets sjukdom att de ska hantera sina egna känslor, men också barnets och syskonens 

reaktioner. Föräldrarna genomgår i stort sett samma emotionella faser som barnet. Målet för 

den psykosociala omvårdnaden är att föräldrarna ska få bibehålla en psykisk hälsa och 

fungera i sin föräldraroll gentemot sina barn (Enkär, 1999, s.185).  

 

Yttre påfrestande händelser i människors liv kan utlösa en traumatisk kris. Den traumatiska 

krisen definieras som individens psykiska situation vid en yttre händelse som är av den graden 

att den fysiska existensen, sociala identiteten och tryggheten eller de grundläggande 

möjligheterna till tillfredsställelse i tillvaron hotas (Cullberg, 2006, s. 120). Chock präglar den 

första tiden efter att barnet fått sin diagnos. När chocken har lagt sig kommer andra känslor 

fram. Efter en tid brukar många negativa känslor lägga sig och föräldrarna kan beskriva 

känslor av att känna sig tryggare, starkare, mer mogna och ett ökat självförtroende. Många 

föräldrar anser att det var viktigt att tänka positivt. Föräldrar kan få stöd genom familj, 

vänner, grannar, arbetskamrater men också från vårdpersonal, kuratorer, psykologer, 

sjukhuspräster och från andra föräldrar till sjuka barn från (Kreuger, 2000, s. 141). 

 

Att få reda på att någon lider av en obotlig sjukdom leder ofta till ångest, oro och rädsla inför 

framtiden. Det är därför viktigt att vårdpersonal tar sig tid för patienten och dess närstående. 

Vårdpersonalen bör vara lyhörd för patientens individuella behov och finnas till hands, då det 

ger möjlighet för patient och dess närstående att få ventilera sina emotionella behov och 

känslor (Beck-Friis & Strang, 2005 s.19, 101-102, 371). Föräldrarna uppskattar när 

sjukvårdspersonal respekterar alla familjemedlemmar. För att föräldrarna ska känna sig trygga 

är en öppen och ärlig relation till vårdpersonalen viktig, de vill känna att de kan lita på dem. 

Att få tillräckligt med information om barnets sjukdom och vård hjälper föräldrarna i kampen 

om deras barns liv. Otillräcklig information stärker deras känslor av rädsla och osäkerhet 

(Steele, 2002). 

 

Föräldrarnas tid slukas upp av barnets sjukdom. När de inte är hos sitt barn så ordnar de i 

hemmet och med andra saker så att de ska kunna vara med sitt barn. Antingen kommer 

föräldrarna varandra närmre under en sådan här erfarenhet eller så glider de isär. Många 

föräldrar höll sams under sjukhusvistelserna för att hålla en bra fasad och ge barnet trygghet 
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men när de väl var ensamma kunde de bråka mycket. Många kan känna dåligt samvete för att 

de tillbringar mycket tid tillsammans med det sjuka barnet så att barnets syskon blir åsidosatta 

och känner sig ensamma. En annan känsla kan göra att de blir överbeskyddande och begränsar 

barnets möjligheter (Kreuger, 2000, s. 140-141). 
 

Syfte 

Var att genom en systematisk litteraturstudie beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter 

av att ha ett barn som vårdas palliativt. 

 

Metod 

Genom en systematisk litteraturstudie söktes artiklar som beskrev föräldrarnas upplevelser 

och erfarenheter av att ha barn som vårdas palliativt i två databaser, Pubmed och Cinahl. De 

MeSH-termer och Cinahl headings som användes var palliative care, child, parent, caregiver 

och hospice. Söktermerna kombinerades med varandra och sedan tillsammans med textordet 

experience. Sökningen redovisas i tabell 1. Två kompletterande sökningar gjordes manuellt 

genom granskning av relaterade artiklar och referenslistor.  

 

 

Tabell 1  Databaser, sökord. Sökning gjord 2008-01-17.             

 Sökord (Avgränsningar: 

English, Swedish) 

Pubmed CINAHL 

#1 parents OR caregiver 103092  34655 
#2 palliative care OR 

hospice* 
29068 13836 

#3 experience 223534 45377 

#4 child* 1139186 171133 
#5 parents AND palliative 

care AND child* 
117 (4) 100 

(Dubbletter från sökning i 
Pubmed) 

#6 parents OR caregiver 
AND palliative care OR 
hospice* AND  experience 
AND child* 

42  (6) 26  (3) 

 
Siffrorna inom parantes anger de artiklar som har inkluderats i studien. Siffror i fet stil är de 

abstrakt som lästs. 
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Inklusionskriterier: 

 Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. De skulle handla om barn i åldrarna 

0-18 år.  Artiklarna skulle beskriva föräldrarnas upplevelse av att ha barn som vårdades 

palliativt inom sluten vård eller vård i hemmet. Artiklarna skulle på detta sätt besvara studiens 

syfte. 

Exklusionskriterier: 

 Artiklarna som beskrev barnens och sjukvårdspersonalens upplevelser exkluderades. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Med stöd av Forsberg & Wengström (2003) gjordes en systematisk litteraturstudie vilket 

innebar en sökning, kritiskt granskning och sedan sammanställning av litteratur inom det 

valda området. Denna typ av studie syftar till att sammanställa data från tidigare genomförda 

empiriska studier (s.29-30). Studierna granskades utifrån en tregradig skala; Hög kvalitet (I), 

Medel (II), Låg kvalitet (III) (bilaga 4). 

 

Studierna har klassificerats enligt SBU (1999b) : 

- Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie 

där man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis har fördelats till antingen en 

kontrollgrupp eller till en eller flera experimentgrupper. 

- Kontrollerad klinisk studie (CCT) är en studie där man jämför en 

experimentgrupp med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp (historisk 

kontroll). 

- Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en 

definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

- Kvalitativ studie (K) är en studie där insamlade data t ex i form av intervjuer, berättelser 

eller observerade beteenden analyseras och presenteras med syfte att få fördjupad förståelse 

för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 

 

Bearbetning 

Fas 1  

I denna fas lästes 285 titlar och abstrakt igenom. Artiklar som inte stämde in på 

inklusionskriterierna och syftet med studien att beskriva föräldrarnas upplevelser och 

erfarenheter av att ha barn som vårdas palliativt sorterades bort.  
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Fas 2 

Utifrån den första granskningen skrevs 14 artiklar ut i fulltext och två artiklar beställdes. Två 

av de 16 artiklarna hittades manuellt genom granskning av relaterade artiklar och 

referenslistor. Artiklarna granskades av författarna enligt en granskningsmall (bilaga 1). Efter 

granskningen exkluderades tre artiklar som ej besvarade studiens syfte.  

 

Fas 3 

Författarna kvalitetsbedömde och klassificerade de totalt 13 inkluderade artiklarna. 

Bedömningen diskuterades och därefter sammanställdes resultaten. Totalt användes 13 

vetenskapliga artiklar i resultatet. 

 

Analys 

Författarna läste igenom alla artiklar för att kunna se om artiklarnas resultat kunde besvara 

syftet med studien att beskriva föräldrars upplevelser och erfarenheter med att ha ett barn som 

vårdas palliativt. Artiklarnas resultat sammanställdes och analyserades. Utifrån materialet 

växte mönster med likheter och skillnader fram som kunde besvara syftet. Analysen ledde till 

att författarna skapade kategorier och underkategorier för att få en förståelse och god översikt 

av resultatet (jfr Forsberg & Wengström, 2003, s. 146). Analysen resulterade i sex 

huvudkategorier och 18 underkategorier. 

 

Etisk reflektion  

Vid en systematisk litteraturstudie bör etiska övervägande göras när det gäller urval och 

presentation av resultat. Det är viktigt att välja studier som har ett gott etiskt resonemang. När 

litteraturstudien skrivs ska alla resultat presenteras, även de som inte stödjer forskarens åsikt. 

God etik är en vetenskaplig aspekt i all forskning (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74, 

140). Denna studie är en litteraturstudie så något godkännande från en etisk kommitté anses 

inte vara nödvändig.  

Resultat 

I studien har 13 artiklar inkluderats varav tolv var kvalitativa och en var kvantitativ. Fem från 

USA, tre från Australien, två från Canada, två från England och en från Sverige. Nio av 

artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet och fyra bedömdes vara av medel kvalitet (Se bilaga 

1). Utifrån syftet att beskriva föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av att ha barn som 

vårdas palliativt skapades sex huvudkategorier och 18 underkategorier. Huvudkategorierna 
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var: Att få ett svårt besked, Kampen för att bibehålla ett familjeliv, Betydelsen av goda 

relationer till vårdpersonal, Upplevelser av hinder i relation till vårdpersonal, Att sträva efter 

att kunna hantera sin livssituation och Betydelsen av ett bra avslut.  

  

Att få ett svårt besked 

 

Överväldigande känslor 

Död och sjukdom angriper föräldrars roll som beskyddare och försörjare och skapar 

upplevelser av misslyckanden, skuld och meningslöshet. Ett barns sjukdom påverkar varje 

aspekt av en förälders dagliga liv. Hotet av att mista någon betydelsefull formar personers 

självkänsla och förändrar det man tidigare tagit för givet om världen och sin roll i den 

(Raingruber & Milstein, 2007). När ett barn är döende upplever föräldrarna många blandade 

känslor. Föräldrarna blir förkrossade, marken de står på rasar samman och ofta upplever de en 

kris. Känslor av skuld och tomhet är ofta förekommande såsom övervälmande känslor av 

frustration, ilska, sorg och rädsla av att förlora kontrollen (James & Johnson, 1997). Även 

familjer som har barn med medfödda livshotande sjukdomar kan inte bli tillräckligt 

förberedda eftersom ett barns död alltid vänder upp och ner på tillvaron (Meyer, Ritholtz, 

Burns & Troug, 2006). 

 

En process att nå accepterande 

Vårdpersonal kunde vara på det klara med att den palliativa fasen hade börjat och att det inte 

var möjligt med någon botande behandling men det var inte alls säkert att föräldrarna hade 

accepterat prognosen samtidigt. Föräldrar berättade om en långvarig förnekelse tills dem till 

slut accepterade prognosen. Accepterandet kom när de kände igen fysiska symtom på att 

deras barn var döende (James & Johnson,  1997).  Det fanns föräldrar som beskrev deras 

gensvar på barnets cancerdiagnos som en chock blandat med misstro. De försökte omedelbart 

hitta en logisk förklaring på det oförklarliga och okända (Monterosso & Kristjanson, 2008). 
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Kampen att bibehålla ett familjeliv 

 

Att vårda sitt svårt sjuka barn i hemmet 

För många föräldrar var det ett självklart alternativ att barnen skulle få dö i hemmet. Det fanns 

ingen annan tänkbar plats då de inte ville att barnen skulle dö i en sjukhusmiljö. Att vårda i 

hemmet gav föräldrarna någon slags kontroll tillbaka. Beslutet att ha barnen hemma 

grundades bl.a. på iakttagelser av andra döende barn på sjukhuset och hur lite kontroll och 

privathet föräldrarna till de barnen hade haft (Vickers & Carlisle, 2000). Föräldrarna upplevde 

en större frihet med att vårda sitt barn i hemmet. Familj och vänner kunde komma på besök 

när de ville. Det blev mindre störningar i familjelivet och mer privatliv. Alla 

familjemedlemmar hade möjlighet att medverka stunden då barnet dog och sörja i lugn och ro 

utan stress efteråt (Collins, Stevens & Cousens 1997). 

 

Det fanns nackdelar med att vårda barnet i hemmet. Det kändes tungt med ansvaret för 

vården, att göra fel eller att missuppfatta information från vårdpersonal. En mamma berättade 

att hon var rädd för att ge medicin. Hon menade att risken fanns att hon gav för mycket 

medicin vilket kunde göra barnet sämre.  Det var också jobbigt att ha ett 24 timmars ansvar. 

En del föräldrar ansåg att natten var värst för då var de ensam ansvariga (Vickers & Carlisle, 

2000).  Det hårda slitet med att vårda barnet orsakade bland annat utmattning, skador och 

huvudvärk. Sömnen blev försämrad och det var många som tyckte att sömnbristen var en 

plåga. I skeden där barnen inte längre kunde gå själva tvingades föräldrarna att bära dem då 

mekaniska lyftar var för dyra eller för klumpiga för att ha i hemmen. Detta var fysiskt jobbigt 

(Steele & Davies, 2006).  

 

En brist på andrum 

Situationen orsakade påfrestningar på äktenskapet vilket i en del fall hade lett till skilsmässa 

och separation. Några funderade på att ta hjälp från barnhospice för att på så sätt kunna vila 

upp sig och få nya krafter (Monterosso, Kristjanson, Aon & Phillips, 2007). Det var även 

svårt att hitta en balans när det gällde deras egna behov för ett tillfälligt andrum gentemot 

viljan att vara med sitt barn hela tiden. Föräldrarna var väldigt oroade över att deras barn 

skulle behöva dö själv eller med någon annan, så trots deras oerhörda utmattning så fortsatte 

de med minimala andrum (James & Johnson, 1997). 
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Att kunna balansera tiden med det sjuka och de friska barnen 

Föräldrar berättade om känslor av skuld gentemot barnen som var hemma. De kände att de 

försummade de friska barnen och detta upplevde föräldrarna som en stor påfrestning. De 

tyckte att det var svårt att hitta en balans mellan tiden de spenderade på sjukhuset med deras 

sjuka barn och tiden hemma med syskonen (James & Johnson, 1997). Föräldrarna såg hur 

syskonen till de sjuka barnen blev påverkade och de ville därför inte låta syskonen ta på sig en 

vårdarroll utan försökte uppmuntra dem till att leva ett så normalt liv som möjligt 

(Monterosso et al., 2007). 

 

Föräldrarna uppgav att de under hela barnets sjukdom kämpade med att hålla en balans 

mellan att behandla det sjuka barnet speciellt och att vara normala för att deras barn skulle få 

känna att någonting var som vanligt (James & Johnson, 1997). 

 

Att kunna hantera ekonomiska problem 

Några föräldrar kunde tvingas sluta sina arbeten då deras tid gick åt till att vara med barnet. 

Vanligast var det att mammorna stannade hos barnet och att papporna fortsatte arbeta men i 

vissa fall sluta även papporna att arbeta för att tillbringa tid med sina barn. Det var ett svårt 

beslut att sluta arbeta då framtida planer blev skrotade då inkomster uteblev. Räkningar 

strömmade in men med halverad inkomst var det svårt att betala dem (Steele & Davies, 2006).  

 

Betydelsen av goda relationer till vårdpersonal 

 

Behov av att känna stöd och tillit 

Föräldrar betonade vikten av en god omvårdnad från vårdpersonal. Föräldrarna kände 

omtanke när vårdgivarna visade respekt, var känsliga, hade medkänsla, var empatiska och gav 

en god information. De uppskattade respekt för deras barns önskningar (James & Johnson, 

1997). En man berättade att deras barns läkare engagerade sig så mycket att han blev som en 

del i familjen. Läkarens goda omvårdnad gjorde att mamman klarade av att vara på sjukhuset 

dag efter dag  (Raingruber & Milstein, 2007). Det var viktigt för föräldrarna med en öppen 

och ärlig relation till vårdpersonalen. Medlidande och små gester av vänlighet bidrog till en 

god relation och gav även positiva känslor att minnas tillbaka på. Föräldrarna uppskattade när 

personalen var rak och inte ingav några falska hopp (Monterosso & Kristjanson, 2008). 
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Familjer behövde känna förtroende för behandlingsteamet. Vissa föräldrar hade varit med om 

känslokalla och pessimistiska läkare som orsakat långvarig smärta och som komplicerat deras 

sorg (Contro, Larson, Sourkes & Cohen, 2004). Att vårdpersonalen visade att de var 

mänskliga och uttryckte riktiga känslor kändes viktigt för föräldrarna. Föräldrarna ville känna 

att personalen verkligen brydde sig, inte bara för att de var deras arbete (Meyer et al., 2006). 

 

Att få vara delaktig 

Föräldrarna tyckte att vårdpersonalen spelade en viktig roll och beskrev de bästa 

egenskaperna som var ärlighet, noggrannhet, medkänsla och tillgänglighet. En nöjd förälder 

berättade om hur personalen behandlade honom som en i behandlingsteamet. De lyssnade, var 

ärliga och innan de tog några beslut frågade de alltid om förälderns åsikt (Contro, Larson, 

Sourkes & Cohen, 2002). Föräldrarna värderade högt när vårdpersonal lyssnade och 

respekterade dem, när personalen inte dömde och när de fick medverka i besluten som togs 

om deras barns vård (Meyer et al., 2006). Det var viktigt för föräldrarna att deras oro, 

intuition och förslag angående deras barns fysiska tillstånd och vård bekräftades av 

personalen. Om detta blev ignorerat resulterade det i att föräldrarna kände frustration. 

Föräldrarna kände starkt att de ville göra allt för sina barn, även tekniska saker som att 

kontrollera morfininfusionen och byta kläder, de ville känna att de gjorde nytta och var 

behövda. Ju mer aktiva föräldrarna var i barnets vård desto mindre skuld kände de för att göra 

allt de kunde för sitt döende barn. Föräldrarnas deltagande i deras barns vård ingav även 

känslor av kontroll eftersom de automatiskt blev mera involverade i besluten som togs om 

barnet (James & Johnson, 1997). 

 

Betydelsen av kontinuitet för att känna trygghet 

Att ha samma vårdgivare under tiden på sjukhuset ökade föräldrarnas känsla av trygghet och 

gjorde att de lättare anpassade sig till sjukhusmiljön. Föräldrarna sa att de kände sig lugna och 

säkra när de hade en grupp eller en enskild personal som kände dem och deras barn. Känslan 

av att personalen kände deras barn och att både föräldrar och barn blev sedda av personalen 

fick föräldrarna att känna sig mer säkra på att deras barn fick bästa möjliga vård. Föräldrar 

uppskattade i hög grad när någon i personalen var med från allra första början, genom den 

tunga vägen mot slutet och även fanns kvar efteråt i sorgen. Föräldrar var tacksamma när 

någon brydde sig så mycket att de jobbade över när det behövdes. En förälder berättade att en 
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sjuksköterska som hade betytt mycket för dem och deras barn kom och var ett stöd i 

slutskeendet även fast hon inte arbetade då (Heller & Solomon, 2005). Föräldrar utryckte sin 

önskan att ha en ”huvudvårdgivare” som följde dem genom sjukhusvistelsen. De ville att en 

välkänd person som de litade på skulle ge information om diagnos, behandling och prognos. 

Detta var speciellt önskvärt när informationen om att deras barn skulle dö gavs. Att ha en 

vårdgivare som gav all viktig information trodde föräldrarna skulle förhindra blandade 

budskap, underlätta förvirring och känslomässig turbulens (Contro et al., 2002). 

 

Behov av rak och ärlig information 

Föräldrar ville ha klargörande information om deras barns diagnos och sjukdomstillstånd. 

Många tyckte att deras läkare hade misslyckats med den uppgiften (Monterosso et al., 2007). 

Föräldrarna ville att svåra nyheter gavs direkt och ärligt men att vårdgivarna skulle tillåta dem 

att ha hopp. De nämnde även att de skulle velat ha bättre förberedelse innan de dåliga 

nyheterna kom. Jobbig information om barnet skulle förmedlas med medkänsla, omsorg och 

på ett språk som var lätt att förstå utan medicinska termer (Contro et al., 2002). 

 

Förmågan att på bästa sätt ta hand om sitt barn var beroende av kvalitén och mängden av 

information om hur man skulle hantera och sköta barnets fysiska vård men även av 

information de fick om samhällets resurser. Den mängd information föräldrarna fick angående 

fysiska förändringar i barnets tillstånd som antydde till att deras barn var nära döden 

påverkade deras förmåga att ta hand om sitt barn allra mest (James & Johnson, 1997). 

Föräldrarna var överens om att ärlighet och fullständig information måste delges till 

familjerna. Föräldrarna berättade att de vill ha all information. De menade på att det är värre 

att inte veta även om det är jobbiga nyheter. Att personalen berättade sanningen oavsett vad 

informationen gällde var viktigt för att minska skuldkänslorna hos föräldrarna om det tog rätt 

beslut angående deras barn, speciellt efter deras barns död (Meyer et al., 2006). 

 

Upplevelser av hinder i relationen till vårdpersonal 

 

Att vara övergiven av vårdpersonal 

Föräldrar beskrev känslor av att vårdpersonal undvek dem, de kände sig övergivna och 

isolerade under den palliativa vården av deras barns sjukdom. Dessa känslor var relaterade till 

den fysiska och känslomässiga distansen från vårdgivare som de tidigare hade träffat mer ofta. 
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De här känslorna hade föräldrar som hade sitt barn på sjukhus men även de som valt att vårda 

sitt barn hemma den sista tiden (James & Johnson, 1997). Föräldrar beskrev även att de 

speciellt saknade vissa i personalgruppen och ett stöd som de trodde skulle finnas där när de 

åkte hem efter att deras barn dött. Att lämna sjukhuset var en svår period för föräldrarna och 

de menade på att det var ännu jobbigare när de inte fick det stöd som de behövde (Heller & 

Solomon, 2005.; Kreicberg et al., 2005).  Bristen på uppmärksamhet av deras känslomässiga 

behov upplevdes som speciellt förkrossande i sorgarbetet. När vårdpersonalen inte höll 

kontakten med föräldrarna efter deras barns död som de lovat kände sig föräldrarna övergivna 

(Heller & Solomon, 2005). I en studie av Ware och Raval (2007) ansåg pappor att 

vårdpersonal borde bli mer upplysta över att män också mår dåligt. I många av pappornas fall 

hade information och stöd mestadels riktats till barnets mamma. Papporna trodde det berodde 

på att de oftast hade lättare att dölja sina känslor. De ansåg också att stödgrupper borde hållas 

på flexiblare tider så att de som arbetade kunde få en chans att delta. Stöd var viktigt för dem. 

De ville få träffa andra som befunnit sig i liknande situationer att få ventilera sina tankar med. 

Några av papporna tyckte att de fått för lite stöd under barnets sjukdomstid. De ville gärna ha 

fått mer tid till att diskutera och få information kring diagnosen (Ware & Raval, 2007). 

 

Avsaknad av stöd och hjälp 

Föräldrarna berättade att de kände stress över att inte ha tillgång till läkare eller att inte få 

kontakt med annan vårdpersonal när de behövde dem (Meyer et al., 2006). Vissa föräldrar 

ansåg att det var svårt att ta sig till barnkliniker och andra specialistkliniker. Detta orsakade 

höga stressnivåer när de vårdade barnet hemma (Monterosso et al., 2007).  

Att sträva efter att kunna hantera sin livssituation 

 

Att hitta en mening med döden 

Att prata öppet med sina döende barn var en utmaning för föräldrarna, men det visade sig 

hjälpa föräldrarna att bearbeta deras barns död (Vickers & Carlisle, 2000). 

 

Det var viktigt för föräldrarna att deras barn väckte känslor hos fler än dem själva. Deras barn 

hade då uppfyllt ett syfte med sitt liv vilket hos föräldrarna underlättat bearbetningsprocessen. 

Vissa föräldrar fick en slags andlig förståelse för situationen. De kände att Gud hade en plan 

med deras döende barn (Raingruber & Milstein, 2007). 

 



  

 14

Föräldrarna kämpade med existentiella frågor medan de försökte acceptera och finna någon 

mening i deras barns sjukdom. Många kände en djup smärta. De sökte svar inom sig varför 

just deras barn hade blivit drabbade. De frågade sig också vem eller vad som kunde ställas till 

svars för det inträffade. Vissa föräldrar påstod att denna kamp var väsentlig för att finna 

mening och uppnå någon slags acceptans. Tron hjälpte många att hantera situationen. 

Föräldrar som bekräftade sin tro på gud accepterade bättre och var mer tillfreds med sina liv 

än de som förlorat sin tro (Steele & Davies, 2006). 

 

    ” He must have had a plan for Carrie and things she is supposed to accomplish in heaven. I 

know God had a plan for her while she was on the earth because her life touched other 

people.” (Raingruber & Milstein, 2007).  

 

Pappornas behov av att visa känslor 

Papporna var förkrossade i sorg men de hade blivit uppfostrade i ett samhälle där det var 

kvinnorna som tilläts visa sina känslor genom tårar och samtal. En vanlig åsikt bland pappor 

var att det var kvinnorna som brast ut i gråt och att det var männen som var tvungna att vara 

starka och stöttande. Det framgick att många pappor avundade kvinnorna för att de fick visa 

sina känslor öppet. De ansåg också att kvinnorna nog hade det lättare att hantera den jobbiga 

situationen då de hade ett effektivare sätt att få utlopp för sina känslor. Männen ansåg också 

att kvinnorna hade ett större nätverk än dem vilket underlättade för en bra bearbetning. Vissa 

av männen hade aldrig pratat med någon av sina manliga vänner om sin situation (Ware & 

Raval, 2007). 

 

En kamp att hantera övermäktiga känslor 

Några föräldrar hade begrundat självmord och hade till och med försökt tagit sina liv. Vissa 

blev deprimerade och andra blev arga och bittra mot gud och vårdpersonal. För att stänga ute 

sitt lidande självmedicinerade vissa föräldrar med antidepressiva läkemedel, alkohol, 

cigaretter eller andra droger. En mamma berättade om hur det var att vara hjälplös och inte ha 

någon kontroll. Hon menade att det nog var omöjligt att beskriva känslan hon hade av att 

hennes barn drabbats av något som hon inte kunde göra något åt (Steele & Davies, 2006). Det 

fanns varierande framgångar i bearbetningen av föräldrarnas känslor. De som fick ro med sina 

känslor och som accepterade situationen och lyckades finna någon positiv innebörd av det 

som hänt tyckte sig känna en slags kontroll och blev inte nedtyngda i oros- och 

depressionskänslor. Dessa föräldrar upplevde att de lyckats vinna något av erfarenheten. 
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Föräldrar använde mycket energi till att finna och prova strategier för att klara av den 

påfrestande situationen. De undersökte möjliga tjänster, deltog i medicinska och terapeutiska 

möten, kämpade för barnets hälsostatus och försökte samtidigt att delta i aktiviteter som 

tillhörde det dagliga livet (Steele & Davies, 2006). 

 

Att känna kontroll 

I en studie av Ware och Raval (2007) framkom att många pappor sökte information kring sitt 

barns sjukdom efter att de fått diagnosen. Detta visade sig vara en användbar copingstrategi 

då papporna fick en större känsla av kontroll och förståelse samt fick reda på att de inte var 

ensamma om att vara med om denna upplevelse. Vissa pappor hade skaffat sig en hobby, till 

exempel boxning, för att bli av med en del av den stress som plågade dem. Några av de 

copingstrategier som papporna använt sig av var att ha en nära och tillitsfull relation med sin 

partner och att prata och dela med sig av sina känslor till andra utanför familjen. Vissa 

försökte också att ligga steget före genom att gissa den troliga utvecklingen av barnets 

sjukdomstillstånd. Andra hjälpfulla strategier var att hjälpa andra i liknande situationer. Några 

fokuserade på att arbeta genom att ha ekonomiska motiveringar istället för att se det som en 

primär försvarsmekanism. Att arbeta ihop pengar gjorde att vissa pappor kände sig 

meningsfulla och nödvändiga (Ware & Raval, 2007). 

 

Betydelsen av ett bra avslut 

 

Tid för avslut med vårdpersonal 

En fortsatt kontakt med sjukvårdspersonalen efter barnets död var meningsfullt för 

föräldrarna. Kontakt i alla former, med hjälp av telefon, mail, kort eller besök var önskvärt 

och uppskattat. En förälder sa att när ens barn är döende blir det hela ditt liv och doktorerna 

och sjuksköterskorna blir din andra familj. Det känns viktigt att fortsätta någon form av 

kontakt med dem (Contro et al., 2002). Personal som hjälpte föräldrarna på något sätt efter att 

deras barn dött så som att gå på begravningen, skicka ett kort eller ringa var mycket 

uppskattade och hjälpte föräldrarna att bearbeta och hantera sorgen. Uttryck av känslor från 

personalen var speciellt tröstande för föräldrarna (Heller & Solomon, 2005). 
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Ett fint avslut med barnet 

Föräldrarna uttryckte en stark önskan och behov att vara fysiskt nära deras barn mot slutet. 

Egen tid var högt uppskattat under de sista dagarna och timmarna. De ville ha en lugn och fin 

stund med sitt barn utan att bli stressade eller avbruten när det var dags att säga hej då. Detta 

betydde otroligt mycket för föräldrarna. (Meyer et al., 2006). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie där syftet var att beskriva föräldrars upplevelser 

och erfarenheter av att ha ett barn som vårdas palliativt. I studien användes 13 artiklar i 

resultatet. Av dessa var elva kvalitativa, en kvantitativ och en var både kvalitativ och 

kvantitativ. Artiklarna var publicerade mellan 1997-2008. De databaser som artiklarna 

hämtades från var PubMed och Cinahl. Det är möjligt att vi har gått miste om relevant 

litteratur som kan ha publicerats i andra databaser. Alla artiklar var skriva på engelska. 

 

Författarna har tillsammans läst igenom och granskat abstrakt och artiklar. Därefter gjordes en 

kvalitets- och klassificeringsbedömning. Vidare analyserades de utvalda artiklarna och 

kategorier skapades. Vi anser att det var en styrka att vi var två författare då vi tillsammans 

kunde diskutera och argumentera. Det var bra att större delen av artiklarna var kvalitativa då 

dessa bäst besvarar studiens syfte om upplevelser och erfarenheter. Risk för feltolkning kan 

ha förekommit då vi översatt artiklarna. Då författarna inte haft någon tidigare erfarenhet av 

att kvalitetsbedöma artiklar så är det möjligt att någon artikeln kan ha felbedömts. 

 

I fyra av de inkluderade artiklarna förekom inget etiskt resonemang. Dessa artiklar har ändå 

använts då de blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter och höll en hög kvalitet och 

tillförde viktiga fakta till resultatet.  

 

I två studier, Contro et al. 2002 och Monterosso et al. 2007, presenterades både föräldrars och 

vårdpersonals upplevelser och erfarenheter men då vårt fokus låg på föräldrarna så valde vi att 

endast beskriva det som handlade om föräldrarna. I studien av Ware och Raval (2007) 

beskrevs endast pappornas upplevelser och erfarenheter. Detta såg vi inte som ett hinder för 

att kunna beskriva båda föräldrarnas upplevelser.  
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Artiklarna i studien tog inte upp något om fina stunder som föräldrarna haft tillsammans med 

barnen under den palliativa vårdtiden. Författarna tyckte att det varit intressant att ta upp mer 

om hur fin den sista tiden med det döende barnet hade kunnat varit. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att genom en systematisk litteraturstudie beskriva föräldrars upplevelser och 

erfarenheter av att ha barn som vårdas palliativt. Resultatet visade att vårdpersonalen spelade 

en stor roll för föräldrarna till de döende barnen. Personalens förmåga att kommunicera, ge 

stöd och en god information påverkade föräldrarnas känslor, upplevelser och erfarenheter av 

den palliativa vården. Ju mer föräldrarna var inkluderade och involverade i besluten som togs 

om barnets vård desto mer säkra blev föräldrarna att deras barn fick den bästa möjliga vården. 

Föräldrar betonade vikten av kontinuitet i vården och många av föräldrarna önskade en bekant 

vårdgivare som var med från början då de fick diagnosen, till slutet, dödsstunden. I de fall där 

föräldrarna inte fick tillräckligt med information ökade frustrationen och smärtan. Addington-

Hall & Higginson beskriver att för en effektiv behandling för barn krävs ett bra samarbete 

med barnets föräldrar. Då det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och som kommer vara 

nära barnet väldigt mycket så måste behandlingsplaner diskuteras och förhandlas fram 

tillsammans med dem (Addington-Hall & Higginson, 2000, s. 60). 

 

Vi anser att vårdgivare ska förutom goda tekniska kunskaper även ha goda kunskaper om hur 

man på bästa sätt tar hand om barnens föräldrar. Personalen måste vara informerade och 

medvetna om hur man kan förbättra föräldrarnas upplevelser och erfarenheter av den 

palliativa vården. Ett sätt att öka kunskapen och medvetenheten hos personalen kan vara att 

införa studiecirklar på arbetsplatsen. Ingela Berndt (2006) intervjuar i sin bok Marie Ganter 

som arbetar på mödravårdscentralen och som håller i studiecirklar om när barn dör. Marie 

menar att intresset för studiecirklar är stort och att många bekräftar behovet och nyttan av 

dem. Det är tänkt att cirklarna ska hjälpa personalen att känna en inre trygghet och en slags 

säkerhet med sig själv i mötet med föräldrarna. Deltagare har berättat att de känt sig tryggare, 

fått ökad förståelse för familjerna och praktiska kunskaper som minskat rädslan och förbättrat 

samarbetet mellan personalen runt familjerna (2006, s. 144-146). 

 

En allmän uppfattning är att lidandet själv inte har någon mening men att de kan få mening 

genom att förenas med något. Då människan försonar sig med situationen och finner 
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möjligheter uppstår mening med lidandet. Upplevelsen av lidandets mening är sammanlänkad 

till erfarenheter av olika möjligheter i den aktuella livssituationen. Kan människan inte ändra 

omständigheterna, måste hon ändra inställningen till omständigheterna. Förändringen kan ge 

en ny förståelse av omständigheterna även om dessa inte förändras. Om vi förnekar lidandet, 

förnekar vi en del av livet och människans möjligheter att bli en hel människa (Eriksson, 

1994, s. 48-50). Från att föräldrarna får det svåra beskedet att deras barn är döende till att 

barnet dör innebär en oerhört smärtsam process för föräldrarna. I resultatet framkom att det 

var viktigt att deras barn berörde och väckte känslor hos andra människor. Föräldrarna 

menade då att deras barn uppfyllt ett syfte med sitt liv vilket underlättat 

bearbetningsprocessen för föräldrarna. Föräldrarna försökte på så sätt att hitta en mening med 

lidandet för att få en bättre förståelse och kunna hantera situationen. 

 

Det är viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas önskemål och kunna känna in vad de behöver. 

Föräldrarna kommer alltid att minnas upplevelsen och om de då fått sina önskemål igenom så 

kan sorgearbetet underlättas. Ingenting är bråttom då ett barn har dött. Det är viktigt att 

föräldrarna får ett fint avslut med sina barn, då föräldrarna ska leva vidare med minnet av 

dem. Vårdpersonalen måste ge föräldrarna tid. På så sätt känner föräldrarna trygghet och kan 

lättare öppna sig och ställa frågor (Bendt, 2006, s. 145-148). 

 

Resultatet av litteraturstudien visar att de flesta föräldrar önskade ha en fortsatt kontakt med 

vårdpersonalen efter deras barns död. En del av vårdgivarna som föräldrarna kom nära under 

barnets sjukdomstid blev som en andra familj. De fall där kontakten bröts direkt efter barnets 

död upplevdes som förkrossande för föräldrarna och gjorde sorgarbetet svårare. 

 

Vi anser att det är viktigt att vårdpersonalen följer upp föräldrarna efter deras barn dött. Att 

personalen hör av sig på något sätt via, telefon, mail, kort eller gör ett hembesök är av stor 

betydelse för föräldrarna. Vi menar att det borde ligga i personalens intresse att se hur det är 

med familjen, hur de mår och hur de klarar av att gå vidare i livet. Carter och Levetown 

(2004, s. 213-214), skriver om betydelsen av vårdpersonalens stöd. De menar att det finns 

mycket vårdpersonalen kan göra för att hjälpa föräldrarna i deras sorgarbete och att stödet ska 

börja redan innan barnet dött. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom att föräldrar önskade kontakt med andra föräldrar i 

samma situation. Vi anser att stödgrupper för föräldrarna kan vara värdefullt. Samlar man 
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många föräldrar som är i liknande situationer kan information ges kring den palliativa vården 

och föräldrarna kan diskutera kring olika funderingar och ge och få stöd av varandra. 

Deltagandet i stödgrupperna ska ske frivilligt. Genom sådana stödgrupper tror vi att många 

som känner sig isolerade får komma ut och skapa nätverk. Detta kan bryta föräldrarnas 

känslor av isolering och ge dem bekräftelse och stöd i den svåra situation de befinner sig i. 

Kreuger (2000, s.143) skriver att många föräldrar menat att stödet från grupper med andra 

föräldrar i liknande situationer varit det mest värdefulla stödet. Antingen träffades föräldrarna 

på vårdavdelningarna eller så fick de kontakt via Barncancerföreningen. 

 

I resultatet framkom att det var mest mamman som öppet visade sina känslor medan pappan 

var den som tog på sig rollen att trösta. Det är viktigt att komma ihåg att det är båda 

föräldrarna som drabbas av att ha ett döende barn. Bara för att pappan inte gråter så betyder 

inte det att han inte behöver lika mycket stöd och tröst som mamman. Pappan ska ges tid och 

möjlighet att få utlopp för sina känslor. Vårdaren ska också finnas tillgänglig för pappan och 

inbjuda till samtal.  Pappan ska kunna känna att det finns tid för honom så att han i sin takt 

ska få en chans att få visa sina känslor. Norberg, Bergsten och Lundman menar att samtal är 

en viktig del för att få tröst. Ett tröstande samtal behöver inte innebära en konversation utan 

de kan även ske i tysthet. Den lidande personen ges plats att öka sin förståelse på håll. Att 

dela lidande betyder att vara i gemenskap med varandra, det är en befriande upplevelse. 

Öppenhet, närvaro och tillgänglighet skapar förtroende. I en relation med förtroende finns det 

rum för att ta tag i det som gör ont. Förmedlaren av tröst ska finnas till hands och låta den 

sorgsne veta att han eller hon inte är ensam (Norberg, Bergsten & Lundman, 2001). 

 

En tolkning av resultatet visar att många föräldrar hade svårigheter med att ha ett fungerande 

familjeliv. Författarna anser att ett fungerande skyddsnät för de drabbade föräldrarna är av 

stor vikt. Sjukvård, kommun och landsting ska samarbeta så att olika aspekter täcks. 

Föräldrarna kan till exempel erbjudas avlastande hjälp och ekonomiska bidrag så att de kan 

ägna mer tid tillsammans med det sjuka barnet men också tillsammans med andra 

familjemedlemmar eller helt enkelt få tid för sig själva. Kreuger (2000, s. 85-90) nämner olika 

stödformer som kan hjälpa föräldrar med sjuka barn. Det finns bland annat barnomsorg för 

syskon så att de får platser på daghem eller hos barndagvårdare. Andra stödformer kan vara 

avlösarservice, hemtjänst och ekonomiska bistånd. 
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I den fruktansvärda situation som föräldrarna befinner sig i när deras barn är döende visar 

litteraturstudien att det är oerhört viktigt att det finns människor runtomkring som visar sitt 

stöd genom att bara finnas där, lyssna, stötta och trösta. Vardagen för dessa föräldrar präglas 

med känslor av rädsla, osäkerhet och sorg. Föräldrarna pendlar fram och tillbaka mellan hopp 

och förtvivlan. Föräldrar har ansvar för att ta hand om sina barn och stötta dem i svåra 

stunder, men vi tror att många föräldrar kan få stöd från sina döende barn. Föräldrar kan få 

nya krafter och stärkas av att se sina barn kämpa mot det dödliga. Ibland kanske det är barnen 

som inser att den enda befrielsen är döden medan föräldrarna förtvivlat kämpar in i det sista.    

 
“ Ibland så vet jag inte. -är det jag som hjälper dig eller du som stöttar mig? 

Du tänker på oss alla , har ett ord för var och en. Du tröstar när vårt tålamod tar slut, 

när du ser ett öga tåras för att det gör ont att se. 

Smekningar vill du helst inga ha Men ger dem gärna själv, för du, 

tycker om oss alla. Du förlåter oss de svagheter vi har, du tycker om oss 

som vi är, med vårt korta tålamod. Med värme lyser dina skarpa blickar 

Genom oss. Du förstår oss Bättre än vi själva. Mitt barn, 

var fick du sådan kunskap?” ( Ekner, 1985, s. 19). 

 

Vi tycker att det här är ett ämne som bör uppmärksammas mer då vi tror att den allmänna 

kunskapen hos dagens vårdpersonal är begränsad. Föräldrar som har döende barn kan alla 

som arbetar inom vården möta och då är det viktigt att så många som möjligt kan vara 

förberedda på hur de ska kunna förhålla sig till dessa föräldrar. Alla situationer är unika för 

varje tillfälle så det finns ingen mall där man bemöter alla lika. Däremot anser vi att en ökad 

kunskap om hur man som vårdpersonal på bästa sätt kan hjälpa och stötta dessa föräldrar får 

en större möjlighet till att göra föräldrarnas möte med vården till en bättre erfarenhet. 
 

Konklusion 

När föräldrarna får det svåra beskedet att deras barn är döende rasar världen samman. 

Föräldrarna upplever kaos där känslor av rädsla, sorg, förtvivlan, ilska och maktlöshet är 

närvarande. Beskedet att deras barn är döende innebär en total livsförändring för hela 

familjen. Det blir en kamp för att bibehålla familjelivet. Föräldrarna är i stort behov av stöd 

och bekräftelse från omgivningen. Vårdgivarna spelade en stor roll för föräldrana. Deras 

förmåga att lyssna, bemöta, kommunicera och ge information var avgörande för föräldrarnas 

upplevelser och erfarenheter av den palliativa vården. Många föräldrar vill vårda sina barn i 

hemmet för att på så vis få mer frihet och kontroll över sin situation. Vårdas barnet i hemmet 
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får föräldrarna mer ansvar vilket gör att de kan känna sig mer delaktiga i vården. Föräldrar 

tyckte att det bästa stödet de kunde få var från andra föräldrar som befann eller befunnit sig i 

liknande situationer. Personalen måste våga finnas där för föräldrarna i dessa svåra situationer 

och inte undvika dem. Det krävs styrka hos vårdpersonalen för att kliva in i ett rum med två 

förkrossade föräldrar. I litteraturstudien framkommer att drabbade föräldrar har ett stort behov 

av stöd, därför är det viktigt att dem inte känner sig ignorerade och osynliga. Det är av stor 

betydelse att föräldrarna blir bekräftade i sitt lidande och att de ges stöd i sökandet efter 

mening. Genom utbildning och självklart erfarenhet tror vi att vårdpersonal kan bli bättre 

rustade för att kunna hantera dessa situationer och på så sätt förbättra föräldrarnas möten med 

vården. 
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Tabell 2. Översikt av inkluderade artiklar i studien.       Bilaga 1 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Metod/design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

Collins, J J., 
Stevens, M 
M. & 
Cousens, P. 
1998 
Australien 

Var att identifiera 
fördelar och 
svårigheter för 
familjer som 
vårdar sitt döende 
barn i hemmet. 

Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär. 

N= 39 
föräldrar 

Innehållsanalys Visade att de mest betydande 
fördelarna med att vårda sitt döende 
barn hemma var större frihet och mer 
privatliv. 

K= Medel (II) 

Contro, N., 
Larson, J., 
Scofield, S., 
Sourkes, B. 
& Cohen, 
H.  
2002 USA 
 
 

Var att belysa 
familjernas 
upplevelser och 
deras förslag på 
förbättring av 
kvaliteten av den 
palliativa vården. 

Intervjuer. N= 68 
föräldrar 

Innehållsanalys. Vårdpersonalens bemötande och 
engagemang var oerhört viktigt för 
föräldrarna. Föräldrarna önskade få 
information från endast en person för 
att undvika den förvirring som kunde 
uppstå då flera personer kom med 
olika information. 

K = Medel (II) 
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Årtal 
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Syfte Metod/design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

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

Går ej att utläsa. Intervjuer och 
frågeformulär. 

N= 68 
familjemed-
lemmar 
429 vård- 
personal 

Innehållsanalys. Det var viktigt med förtroende för 
vårdpersonal. Många hade dålig 
erfarenhet av okänslig personal som 
sårat dem. Familjerna betonade 
behovet av stöd under barnets 
sjukdomstid. 

K= Medel (II) 

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

Var att informera 
om utveckling av 
förbättrade 
redskap som 
sjukhus kan 
använda för att se 
framsteg inom 
palliativ vård samt 
att informera om 
utveckling av en 
läroplan om 
familjefokuserad 
vård av barn med 
livshotande 
sjukdom. 

Telefonintervjuer. N= 36 
föräldrar 

Latent innehållsanalys. Betonade betydelsen av en god 
relation mellan förälder, barn och 
sjukvårdspersonal. 

K= Hög (I) 



  

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Metod/design Deltagare 
( )=Bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

James, L. & 
Johnson, B. 
1997 Kanada 
 

Var att identifiera 
föräldrars 
uppfattning av 
deras behov under 
den palliativa 
fasen av deras 
barns sjukdom. 

Semistrukt-
urerade 
Intervjuer. 

N= 11 
familjer 

Innehållsanalys. Tre huvudteman identifierades 1) barnet 
skulle få känna sig speciellt. 2)  vikten 
av en bra kontakt med 
sjukvårdspersonal. 3) Kvarhålla ett 
ansvarsfullt föräldraskap under 
sjukdomstiden. 

K= Hög (I) 

Kreicbergs, 
U., 
Valdimarsdót
tir, U., 
Onelöv, E., 
Björk, O., 
Steineck, G. 
& Henter, J-
I. 
2005 Sverige 
 

Var att fokusera 
på möjliga 
vårdrelaterade 
påfrestningar när 
föräldrar mister 
ett barn i cancer. 

Frågeformulär. N= 449 
föräldrar 
(112) 
föräldrar 

Chi-2-test, SPSS 
version 11. 

Fysisk smärta och stunden då barnet dör 
var viktiga problem för föräldrarna i 
slutskedet av barnets liv.  

DS= Hög (I) 



  

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Metod/design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

Meyer, E.C., 
Ritholz, 
M.D., Burns, 
J.P. & Truog 
R.D.  
2006 USA 

Var att identifiera 
och beskriva vad 
som prioriterades 
och 
rekommenderades 
vid palliativ vård 
utifrån 
föräldrarnas 
perspektiv. 

Frågeformulär. N= 56 
föräldrar 

Innehållsanalys Det framkom sex stycken teman: 1) 
Ärlighet och fullständig information. 2) 
Tillgänglig personal. 3) Stöd från 
personal. 4) Att det visas hänsyn för 
integriteten. 5) Tro. 6) Kommunikation 
samordning. 

K=  Hög (I) 

Monterosso, 
L. & 
Kristjanson, 
L J. 2008 
Australien 
 
 

Var att få fram 
föräldrarnas 
förståelse för 
palliativ vård, 
deras erfarenheter 
av den palliativa 
vården som deras 
barn fick och 
föräldrarnas behov 
av stöd och 
omsorg. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

N= 24  
föräldrar 

Latent 
innehållsanalys. 

Tre påfrestningar framkom. Smärta hos 
barnet som inte gick att smärtlindra fullt 
ut. Att deras barn inte fick tillräckligt 
bra vård och otillräcklig kontakt med 
vårdpersonalen efter barnets död. 

K= Hög (I) 



  

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Metod/design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

Monterosso, 
L., 
Kristjanson, 
L J., Aon, S. 
& Phillips, M 
B. 2007 
Australien 
 

Var att lyfta fram 
föräldrars och 
vårdpersonals 
synpunkter för att 
bättre förstå 
behoven för 
familjer med ett 
döende barn i 
västra Australien. 

Fas 1= 
frågeformulär 
 
Fas 2 = 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Fas 1 N= 
129 
förädlrar 
Fas 2 N= 38 
föräldrar 
och 20 
vårdpersonal

Fas 1 = Wee FIM, 
HADS, FIN-PED II 
Fas 2 =Latent 
innehållsanalys. 

Många föräldrar blir emotionellt, 
ekonomiskt och fysiskt påverkade av att 
ta hand om sitt döende barn i hemmet. 
Föräldrarna betonade behovet av rak 
och ärlig information. 

Fas 1 DS= 
Medel (II)  
Fas 2 K= Medel 
(II) 

Raingruber, 
B & Milstein, 
J 
2007 USA 
 
 

Var att beskriva 
hur föräldrar 
påverkas av att ha 
ett barn som har 
en livshotande 
sjukdom. 

 Individuella 
intervjuer 

N= 7 
föräldrar 

Fenomenologisk 
temaanalys. 

Visade att föräldrarna hjälptes till att 
finna en mening i situationen när de såg 
att deras döende barn påverkade andra 
människors liv. 

K= Hög (I) 



  

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Metod/design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

Steele, R. & 
Davies, B. 
2006 
Kanada. 

Var att öka 
förståelsen för 
familjers 
upplevelser av att 
ha ett barn med 
NLTI 
(neurodegenerativ
e livshotande 
sjukdom). 

Individuella 
intervjuer.  
Gruppintervjuer. 
Observationer i 
deltagarnas hem.   

N= 29 
familjemed-
lemmar 

Grounded theory. 
Manifest 
innehållsanalys. 

Föräldrar till döende barn påverkades 
känslomässigt, fysiskt, ekonomiskt och 
andligt. Föräldrarna ansåg sig behöva 
stöd för att lindra effekterna av sina 
upplevelser.  

K= Hög (I) 

Vickers, J L. 
& Carlisle, 
C. 2000 
England. 
 
 
 

Var att beskriva 
föräldrars 
upplevelser av att 
vårda ett döende 
barn I hemmet. 

Fokuserade 
intervjuer. 

N= 19 
föräldrar 

Latent 
innehållsanalys. 

Alla föräldrar ville att deras barn skulle 
få dö i hemmet. Att få ha sina barn i 
hemmet gjorde att föräldrarna fick 
tillbaka en del kontroll vilket kunde 
hjälpa dem att acceptera situationen. Att 
våga prata öppet med sitt döende barn 
kunde underlätta bearbetningen av 
barnets död. Det var tungt att ha ett stort 
ansvar. 

K= Hög (I) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Metod/design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet & 
klassificering 

Ware, J. & 
Raval, H. 
2007 
England 

Var att identifiera 
vilka upplevelser 
pappor har när de 
har ett barn som 
är döende. 

Semistrukturerade 
intervjuer. 

N= 8 pappor Fenomenologisk. 
Innehållsanalys. 
IPA. 

Det framkom att flera av papporna 
kände sig bortglömda av vården. 
Papporna fick ofta bita ihop och stötta 
mödrarna trots att de själva var 
förkrossade. De kände sig isolerade, 
släkt och vänner undvek dem. Desto 
mer information de hade om barnets 
sjukdom desto högre grad av kontroll 
kände de. 

K= Hög (I) 



  

 

 

Tabell 3. Exkluderade artiklar.        Bilaga 2 

Författare 
År 
Land 

Titel Orsak 

Hays, R.M., Valentine, J., Haynes, R.N., 
Geyer, J.R., Villareale, N., McKinstry, B., 
Varni, J.W. & Churchill, S.S.  
2006 
USA 

The Seattle Pediatric Palliative Care Project: 
Effects on Family Satisfaction and Health-
Related Quality of Life 

Besvarade ej studiens syfte 

Potts, S., Farrell, M. & O´Toole, J. 
1999 
England 

Treasure Weekend: supporting bereaved 
siblings 

Besvarade ej studiens syfte. 
Låg kvalitét. 

Surkan, P.J., Dickman, P.W., Steinbeck, G., 
Onelöv, E. & Kreichbergs, U. 
2006 
Sverige 

Home care of a child dying of a malignancy 
and parental awareness of a child´s impending 
death 

Besvarade ej studiens syfte. 
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Artikel nr:…………. Granskare:………………………………………….. 
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Titel:…………………………………………………………………………………………….

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

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

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

 

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

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

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

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

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

………………………………………………………… 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □  

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

 

KVALITETSBEDÖMNING 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



  

 

       Bilaga 3 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv      □             Intervention        □ 

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

 

Kvantitativ:      Retrospektiv         □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad      □         Kontrollerad       □ 

                           Intervention          □        Annan                 □................................... 

 

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

 

Tidpunkt för studiens genomförande?...................   Studiens längd……………  

 

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

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                           Ja            Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?                              Ja            Nej    

Finns ett etiskt resonemang?                              Ja            Nej    

Urval relevant?                               Ja            Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?                                   Ja            Nej    

Är metoden tydligt beskriven?                              Ja            Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?                Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?        Ja              Nej    

 

 

Kvantitativa studier 

 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □               Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 
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 Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

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

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

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O & Pejlert, A (1999) 



  

 

Kvalitetsvärdering av studier.    Biliaga 4 

  
I= hög 

 
II= medel 

 
III= låg 

 
C 

 
Prospektiv randomiserad studie. 
Större väl planerad och genomförd 
multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive 
behandlingsteknik. Patientmaterialet 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
 

- 

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

 
P 

 
Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter, adekvata 
statistiska metoder. 
 

- 

 
Litet antal patienter, tveksamma 
statistiska metoder. 
 

 
D 

 
Deskriptiv studie. Väldefinierad 
frågeställning, relevant urval med 
tillräckligt antal patienter, väl 
beskriven undersökningsgrupp och 
kontext, samt adekvata statistiska 
metoder. 

- 

 
Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven, 
brister i genomförande eller 
inadekvata statistiska metoder. 
 

 
K 

 
Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet. 
 

- 

 
Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, undersökningsgrupp 
för liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet; studier med kvantitativ och kvalitativ 
metod. 
Kvalitetskriterier enligt Hellzén, Johanson & Pejlert 1999.  
 
 


