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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Allvarligt sjuka barn behöver stöd från sin familj och de har rätt att ha 

anhöriga nära. Det är sjuksköterskans uppgift att involvera familjen och att vårda 

barn med familj som en helhet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda allvarligt sjuka barn och deras familjer. Metod: Innehållsanalys 

utfördes på elva vetenskapliga artiklar som hittades i databaserna Cinahl och 

PubMed samt genom manuell sökning. Vetenskaplig bedömning genomfördes på 

alla resultatartiklar. Resultat: Att föräldrar deltog i barnets omvårdnad ansågs 

vara väsentligt för hela familjens välbefinnande. En positiv inställning till 

familjens delaktighet i vården kunde leda till ett gott samarbete mellan 

sjuksköterska och familj vilket resulterade i bästa möjliga vård för barnen. 

Sjuksköterskorna ansåg att föräldrarna behövde uppmuntras till att vara mer 

aktiva i omvårdnaden och de ville utveckla ett förhållande med familjen baserat 

på ömsesidig tillit. Diskussion: Att arbeta med allvarligt sjuka barn kan vara 

känslomässigt påfrestande och stressfyllt. Därför behöver sjuksköterskor stöd av 

både organisation och kollegor för att kunna erbjuda god omvårdnad.  Slutsatser: 

Sjuksköterskor behöver utbildning inom kommunikation för att på ett bra sätt 

kunna tillgodose familjens behov. Det är även av betydelse att sjuksköterskor 

värnar om den egna arbetsmiljön för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete. 

 

Nyckelord: Föräldrar, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad, pediatrik. 
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Sjuksköterskan möter många olika patienter i sitt arbete. När patienten är ett barn 

skiljer sig förhållningssättet från när patienten är en vuxen. Barnets 

kommunikativa förmåga och förståelse kan variera och det handlar sällan om att 

vårda barnet som en enskild individ, utan anhöriga har en betydelsefull roll. För 

sjuksköterskan kan det vara en känslomässig påfrestning att ta hand om ett 

allvarligt sjukt barn med familj och därför tycker vi det är viktigt att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter för att få ökad kunskap inom detta område. 

 

BAKGRUND 

Barnsjukvårdens historia                                                                                        

När de första barnsjukhusen byggdes i mitten av 1800-talet var miljön hemlik och 

barnens mödrar uppmuntrades, likt idag, att vara tillsammans med sina barn på 

sjukhuset. Under början av 1900-talet uppmärksammades riskerna med 

infektionssjukdomar och barnadödligheten var hög. Det medförde att den tidigare 

inställningen till att familjen vistades med barnen på sjukhuset ändrades radikalt. 

Renlighet, fasta rutiner och obefintlig eller mycket begränsad kontakt med 

föräldrar blev det som gällde när barn låg på sjukhus (Edwinsson-Månsson & 

Enskär, 2008, s. 23).  På 1940-talet blev det allt mer uppenbart att barn kunde 

påverkas negativt av att vara ifrån sina föräldrar under sjukdomstiden. Barn som 

skiljs från sina föräldrar kan reagera med dålig tolerans för senare separationer. 

De kan drabbas av ångest och otrygghet och få svårt att ingå relationer med andra 

människor. Separationerna som ofta var långvariga påverkade även föräldrarna på 

ett negativt sätt. En vändpunkt för barnsjukvården kom under 1960-talet då 

förändringar började ske på sjukhus i Sverige. Utökade besökstider infördes och 

en försäkring som möjliggjorde att en förälder kunde stanna hemma från arbetet 

när ett barn var sjukt introducerades (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008, s. 23-

24). 
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Barnet och familjen på sjukhus idag                                                   

Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) har utarbetat riktlinjer gällande 

barn på sjukhus i enlighet med FN:s barnkonvention
1
. Riktlinjerna säger att barn 

har rätt att ha föräldrar eller andra närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen. 

Barn och föräldrar skall vara delaktiga i beslut som gäller behandling och vård. 

Personal som vårdar barnet ska ha tillräcklig utbildning och kompetens så att de 

kan bemöta både fysiska och psykiska behov hos hela familjen (URL 1).  

Barn kan reagera annorlunda än vuxna på sjukdom och sjukhusinläggning 

eftersom de är på en annan mognadsnivå, både fysiskt och psykiskt (Hedvall & 

Carlsten, 1999, s. 188; Tveiten, 2000, s. 19). Barnen är till stor grad beroende av 

vuxna och deras behov varierar med ålder och mognadsnivå. Därför får 

familjemedlemmar, främst föräldrar och syskon en mer central plats i 

omvårdnaden av barn än i omvårdnaden av vuxna (Tveiten, 2000, s. 19).   

Studier visar att barn vill att familjemedlemmar ska vara involverade under 

behandlingar och procedurer för att de ska känna trygghet (Liossi, 1999; 

Woodgate, 2000). Barn upplever stöd från föräldrar i form av närvaro och 

uppmärksamhet och det ger barnen mod att besegra rädsla och kraft att kämpa för 

ett tillfrisknande (Woodgate, 2000). Likaså vill de flesta föräldrar vara närvarande 

när deras barn är sjukt och genomgår behandling och föräldrarna har möjlighet att 

påverka barnets förmåga att hantera svåra situationer (Liossi, 1999).  

När ett barn blir allvarligt sjukt
2
 påverkar det hela familjen eftersom det dagliga 

livet förändras på ekonomiska, praktiska och sociala plan. Detta i kombination 

med rädsla för att barnet ska dö, se barnet lida och att livskvaliteten begränsas kan 

vara påfrestande för familjen (Tveiten, 2000, s. 36).  Enligt en studie upplever 

föräldrar till allvarligt sjuka barn en hög grad av stress. Eftersom många föräldrar 

lider psykiskt efter att deras barn insjuknat är det av stor vikt att de får adekvat 

stöd (Patiño-Fernández et al., 2008). 

                                                           

1
 FN:s barnkonvention beskriver vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen  

(URL 2). 
2 Enligt Försäkringskassans definition är ett barn allvarligt sjukt när det är fara för barnets liv eller    

när barnet behandlas för en sjukdom och det finns fara för barnets liv utan behandlingen (URL 3). 
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Sjuksköterskans roll                                                                                                            

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor omfattar 

sjuksköterskans yrkesområde barn, ungdomar, vuxna och äldre som behandlas i 

öppen- eller slutenvård. Det ingår i sjuksköterskeyrket att ta initiativ och vidta 

åtgärder för att främja hälsa och förebygga uppkomst av sjukdom hos enskilda 

patienter. Sjuksköterskan bör kunna informera, instruera och undervisa patient 

och närstående samt ge dem stöd och vägledning för att möjliggöra delaktighet i 

vården. Sjuksköterskan bör ha förmåga att planera, konsultera, informera och 

samverka med andra personer i vårdkedjan samt arbeta för ett gott samarbete för 

att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet i vården (Socialstyrelsen, 2005). 

När barn blir sjuka är de ofta okunniga om sitt sjukdomstillstånd. Denna okunskap 

skapar oro och osäkerhet och barnen upplever att de saknar kontroll över sitt liv. I 

arbetet med allvarligt sjuka barn innebär sjuksköterskans yrkesroll till stor del att 

informera och utbilda barn samt familj. En helhetssyn är nödvändig för att kunna 

erbjuda rätt sorts stöd (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008, s. 29, 31-32).  

En studie visar att något som hjälper barnen att anpassa sig och acceptera sin 

situation, är att få kunskap om sjukdomen och om vad som väntar dem 

(Woodgate, 2000). Barn till skillnad från vuxna har varierande ordförråd och 

begreppsförståelse och därför är icke-verbal kommunikation, exempelvis 

kroppsspråk av stor betydelse (Tveiten, 2000, s. 61). När det gäller föräldrarna 

kan otydlig information och kommunikation leda till osäkerhet och oro. Det är 

sjuksköterskans uppgift att försöka tillgodose hela familjens behov samt att vara 

lyhörd för sådant som inte uttrycks tydligt av föräldrar och barn. En bred kunskap 

inom bemötande och kommunikation är viktigt (Edwinsson-Månsson & Enskär, 

2008, s. 29, 35).   

Att vinna barnets förtroende utgör en central del i sjuksköterskans arbete. Det är 

en förutsättning för ett gott samarbete och det kan ta tid att bygga upp. Om barnet 

får förtroende för sjuksköterskan är det viktigt att visa ödmjukhet och respekt 

inför detta (Bricher, 1999). Barnet sätter oftast sin tillit till föräldrarna eftersom 

det känner trygghet hos dem och föräldrarna förstår barnets behov allra bäst. Det 

är viktigt att sjuksköterskan är flexibel och tillsammans med barn och föräldrar 

kan bygga upp ett gemensamt förtroende eftersom alla parter behöver varandra för 
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att kunna ge barnet bästa möjliga vård. Sjuksköterskan behöver föräldrarnas 

kunskap om barnets individuella egenskaper och behov. Föräldrarna i sin tur 

behöver sjuksköterskans kunskap och vägledning för att kunna delta i vården av 

barnet samt för att kunna hantera både barnets och sina egna känslor och 

reaktioner (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008, s. 34, 37). 

En stor skillnad mellan att vårda vuxna och barn är att föräldrarna är delaktiga vid 

barnens vård. En stor del av sjuksköterskans tid tillbringas med föräldrarna 

(Bricher, 1999). Det gör att vården blir mer komplicerad än om det bara handlade 

om förhållningssätt till barnet. För att kunna utföra god omvårdnad måste 

sjuksköterskans utgångspunkt vara hur sjukdomen, sjukhusvistelsen och 

konsekvenserna av detta, upplevs av både barnet och familjemedlemmarna. 

(Tveiten, 2000, s. 53-54).  

 

SYFTE                                                                                                                                      

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda allvarligt sjuka barn och deras familjer. 

 

METOD                                                                                                    

Studien som genomförts är en litteraturstudie med kvalitativ design. Enligt 

Forsberg och Wengström innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sammanställa aktuell forskning inom ett valt problemområde 

(Forsberg och Wengström, 2008, s. 34).  

Litteratursökning                                                                                                          

Artiklar har sökts i de bibliografiska referensdatabaserna PubMed (Medline), 

Cinahl och Scopus. Sökord som använts är; child, disease, experience, family, 

hospitalized, ill, nurse-patient relations, nurse´s role, pediatric nursing, 

perceptions, support och sweden. Olika kombinationer av sökorden har använts 

för att finna tillfredsställande material och vid för stort antal träffar har ytterligare 

sökord lagts till för att minska antal artiklar. Sökningarna är gjorda under 
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september 2009. I bilaga 1 redovisas sökningar som gav resultatets material.  

Kvalitativa artiklar som motsvarade syftet valdes ut bland de träffar som sökorden 

gav och urvalet skedde i flera steg. Först lästes titeln för att få en aning om 

innehåll och artiklar vars titel inte svarade mot syftet förkastades. Därefter lästes 

abstraktet noggrant och om artiklarnas resultat överensstämde med syftet lästes de 

i sin helhet av båda författarna. De artiklar som inte svarade mot syftet 

förkastades. Inklusions- och exklusionskriterier visas i tabell 1. 

Tabell 1 Översikt av inklusions- och exklusionskriterier                                                                            

 

Design 
Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Kvalitativ, Mixad Kvantitativ 

Publikation      Primär                                Review 

Undersökningsgrupp Sjuksköterskor som vårdar 

allvarligt sjuka barn (2-18 år) 

på sjukhus 

Sjuksköterskor som vårdar 

vuxna patienter eller enbart 

spädbarn 

Vetenskaplig kvalitet Grad I och II Grad III 

Land  Studier utförda i u-länder 

Språk Engelska, svenska och norska  

År 1999-2009                                                  

 

Sökningar i Scopus ledde efter urvalet endast till träffar som redan påträffats i de 

andra databaserna och redovisas därför inte. Elva artiklar inkluderades i 

litteraturstudien, varav nio stycken återfanns genom sökning i 

referensdatabaserna. Två artiklar hittades genom manuell sökning, en i PubMed´s 

funktion relaterade artiklar och en i referenslistan till artikeln skriven av Linder 

(2009). En översikt av resultatets forskningsmaterial visas i bilaga 2. 

Värdering av vetenskaplig kvalitet                                                              

De artiklar som utgör resultatet granskades för att värdera vetenskaplig kvalitet 

enligt en  bedömningsmall (se bilaga 3) utformad av Carlsson och Eiman (2003 s. 

16). Artiklarnas olika delar poängsattes enligt bedömningsmallens kriterier. 

Poängen räknades om enligt en procentsats som sedan utgjorde grad I, II eller III, 

där grad I ansågs vara av hög kvalitet, grad II medel och grad III låg kvalitet. 

Granskning och bedömning av alla artiklar gjordes först av författarna individuellt 

och sedan jämfördes resultaten för att bedömningen skulle få så hög trovärdighet 

som möjligt. 



 8 

Analys                                                                                                                                  

Materialet till litteraturstudiens resultat bestod av nio kvalitativa artiklar och två 

artiklar med mixad design. Ur dessa artiklar användes kvalitativt material och 

därför valdes en induktiv kvalitativ ansats. Analys av de vetenskapliga artiklarna 

har skett med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med stöd från Granheim och 

Lundmans beskrivning. Arbetssättet kännetecknas av att forskaren på ett 

systematiskt och stegvist sätt klassificerar insamlad data för att lättare kunna 

identifiera olika mönster och teman (Granheim & Lundman, 2004). Resultatets 

artiklar lästes igenom flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter 

markerades meningsbärande enheter ut för att sedan numreras med sifferkoder där 

allt inom samma område fick samma siffra. Meningsenheterna översattes till 

svenska, varefter de grupperades beroende på innehåll och kondenserades för att 

minska på textmassan utan att ändra den ursprungliga betydelsen. Tio subteman 

formades som sedan kom att bilda två övergripande teman, se tabell 2. Exempel 

ur analysförfarandet visas i bilaga 4.  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN                                                                                                        

Innan en litteraturstudie genomförs bör etiska överväganden beaktas (Forsberg 

&Wengström, 2008, s. 77). Studier som inkluderades i denna litteraturstudie 

förväntades ha ett etiskt förhållningssätt genom att vara etiskt granskade eller föra 

ett etiskt resonemang. Avsikten var att lyfta fram relevant fakta utan att göra egna 

tolkningar och ändringar av textens budskap. Resultaten har redovisats oavsett om 

materialet har gått emot eller överensstämt med författarnas egna uppfattningar. 

 

RESULTAT                                                                                       

Resultatet bygger på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Efter analys 

framkom två övergripande teman med tio subteman, vilka presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2 Resultatöversikt efter innehållsanalys 

Tema Subtema 

FAKTORER  

SOM PÅVERKAR 

SJUKSKÖTERSKANS 

ARBETE 

Sjuksköterskans sätt att vara                             

Sjuksköterskans behov av stöd                                      

Konsekvenser av ökad arbetsbelastning                                            

Tillfredsställelse i yrket 

FAMILJEFOKUSERAD 

OMVÅRDNAD 

Att anpassa vården efter varje familj                   

Betydelse av tillit mellan sjuksköterska och familj                                                                     

Vikten av kommunikation och information  

Föräldradelaktighet                                             

Föräldrarnas behov av stöd                                                  

En nära relation med familjen 

 

Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskans sätt att vara                                                                                                             

I intervjustudier med sjuksköterskor framkom det att flexibilitet är viktigt i 

relationen med barn, familjer och kollegor (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, 

Skeppner & Sörlie, 2007; Coetzee, Britton & Clow, 2005). Sjuksköterskorna 

ansåg att de behövde visa familjen hur omvårdnaden går till och samtidigt ha en 

ödmjuk framtoning (Coetzee et al., 2005). De behöver även kunna visa att de är 

flexibla genom att respektera barnets önskemål gällande exempelvis behandling 

(Anderzén-Carlsson et al., 2007). Vissa ansåg att ömsesidig ärlighet också är en 

väsentlig del i samspelet med familjerna. En bra egenskap är att kunna bevara 

familjens hopp men samtidigt ge information och på ett uppriktigt sätt förbereda 

dem på vad som kan hända (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Zengerle-Levy, 

2006). 

Sjuksköterskorna menade att i arbetet med allvarligt sjuka barn är det viktigt att 

vara trygg och kunna agera på ett lugnt sätt. Att visa barnet respekt är också 

betydelsefullt men sjuksköterskan bör även kunna sätta gränser för barnet 

(Anderzén-Carlsson et al., 2007). I två studier ansågs det att förmågan till 

självtillit behöver utvecklas så att sjuksköterskorna kan värdera uppgifter de blir 

tilldelade och agera utifrån det (Coetzee et al., 2005; Olson et al., 1998). Det är 

viktigt att våga ändra ett beslut ifall det finns en misstanke om att patienten kan 

fara illa (Coetzee et al., 2005).  
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Sjuksköterskans behov av stöd                                                                                                    

Flera sjuksköterskor ansåg att en säker kunskapsbas är avgörande för att kunna 

utföra ett bra arbete (Coetzee et al., 2005; Lee, 2007 ). Andra uttryckte ett behov 

av mer stöd i form av utbildning och möjlighet att prata ut om svåra upplevelser 

som exempelvis ett barns död (Clarke & Quin, 2007).  

Sjuksköterskor som arbetar med allvarligt sjuka barn är djupt involverade i barnen 

och deras familjer. Detta kan vara en känslomässig utmaning och 

sjuksköterskorna ansåg att eftersom det tar mycket kraft och energi, är det svårt att 

ha ett stort engagemang i en relation hela tiden. Genom att ta en rast ibland kan de 

få ny energi som behövs för att orka med (Clarke & Quin, 2007; Ford & Turner, 

2001).   

Sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård av barn beskriver hur de har en 

tendens att sluta sig in i sig själva när arbetet blir för påfrestande (Papadatou, 

Bellali, Papazoglou & Petraki 2002), men de ansåg även att det är viktigt att dela 

sina upplevelser med kollegor för att få utlopp för sina känslor och för att få stöd. 

Ofta har de svårt att finna ord då barnen ställer frågor om sin prognos (Clarke & 

Quin, 2007; Papadatou et al., 2002) och att då få stöd från exempelvis ett palliativt 

team kan vara av stor betydelse (Clarke & Quin, 2007). 

Sjuksköterskor ansåg att samarbete dem emellan är viktigt (Lee, 2007; Anderzén-

Carlsson et al., 2007) och det uppfattas som något mycket negativt när kollegor 

inte hjälper varandra, är otrevliga, oartiga och kritiserar varandra på ett orättvist 

sätt (Olson et al., 1998). Att arbetslaget fungerar är nödvändigt för att kunna ge en 

bra omvårdnad och några sjuksköterskor ansåg att det är viktigt med insikt om 

betydelsen av att hjälpa varandra. Att ha möjligheten att föra en dialog med 

kollegor värderas högt då det bidrar till personlig utveckling (Coetzee et al., 

2005). 

Konsekvenser av ökad arbetsbelastning                                                                                                            

Sjuksköterskor har beskrivit vikten av att vårda barnet som en helhet även om det 

innebär en osäkerhet i hur det ska gå till. Flera har uttryckt att den tid som behövs 

inte räcker till på grund av andra arbetsuppgifter (Coetzee et al., 2005; Coyne & 

Cowley, 2007; Ford & Turner, 2001). En oro fanns bland sjuksköterskor, att 

omvårdnaden om barnet som person skulle komma i andra hand då fokus låg på 
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barnets sjukdom (Coetzee et al., 2005). Vissa sjuksköterskor ansågs vara så 

fokuserade på en arbetsuppgift att de glömde bort att det fanns en familj där (Lee, 

2007).  

Vissa sjuksköterskor kände sig stressade på grund av tidsbrist (Coyne & Cowley, 

2007) och i två studier beskrevs arbetet som känslomässigt utmanande när det inte 

fanns tillräckliga resurser (Clarke & Quin, 2007; Ford & Turner, 2001). Tidspress 

i kombination med ett ökat antal arbetsuppgifter och för lite personal hade en 

negativ inverkan på sjuksköterskorna som då fick svårt att bibehålla en positiv 

attityd (Coetzee et al., 2005). Det framkom även att det finns en stor risk för 

utbrändhet vid arbete med allvarligt sjuka barn (Clarke & Quin, 2007; Ford & 

Turner, 2001).  

Ibland upplevde sjuksköterskor att de inte kunnat erbjuda den bästa tänkbara 

omvårdnaden. De menade att det är jobbigt att se barnen lida av sin sjukdom eller 

bieffekter av pågående behandling utan att kunna lindra (Olson et al., 1998). 

Andra hade en önskan om att erbjuda mer stöd och en bättre miljö (Clarke & 

Quin, 2007). Några ansåg att en lösning på problemen kunde vara att varje 

sjuksköterska vårdar färre patienter och att föräldradelaktigheten ökar (Coyne & 

Cowley, 2007).  

Tillfredsställelse i yrket                                                                                                                 

Att vårda allvarligt sjuka barn kan även omfatta givande upplevelser som stärker 

sjuksköterskornas vilja att stanna i yrket (Olson et al., 1998; Papadatou et al., 

2002). Många upplevde en stor tillfredsställelse i sin yrkesroll då samspelet 

mellan sjuksköterskan, barnet och föräldrarna fungerade effektivt (Lee, 2007; 

Papadatou et al., 2002). Andra ansåg att barnets, föräldrarnas och även deras eget 

välbefinnande kunde förbättras om samspelet mellan dem fungerade (Lee, 2007). 

I en studie beskrev sjuksköterskorna att de fick en känsla av personlig utveckling 

genom interaktioner med familjerna (Meiers & Tomlinson, 2003).  

Vissa sjuksköterskor kände tillfredsställelse när de kunde bidra med god 

omvårdnad, när de utvecklade nära relationer med vissa barn och föräldrar samt 

när familjen visade uppskattning för insatser de gjort (Papadatou et al., 2002). 

Andra upplevde tillfredsställelse när de såg barn tillfriskna och lämna sjukhuset 

för att leva ett normalt liv (Olson et al., 1998). 
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Familjefokuserad omvårdnad 

Att anpassa vården efter varje familj                                                                                          

I en studie beskrevs vikten av en helhetssyn vid vård av allvarligt sjuka barn. 

Sjuksköterskorna försökte integrera kärleksfull omvårdnad med nödvändiga 

behandlingar (Coetzee, et al., 2005). Andra beskrev hur de bedömde familjens 

behov för att få kunskap om familjens situation vilket gav möjlighet att anpassa 

omvårdnaden (Hopia, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2004).   

”We don’t look at children as patients. We look at them as people”                                                     

(Clarke & Quin, 2007, p. 1223). 

Sjuksköterskor i två studier beskrev hur de försökte göra sjukhusmiljön 

hemtrevlig och åldersanpassad för varje barn (Meiers & Tomlinson, 2003; 

Zengerle-Levy, 2006). Kunskap om hur det kunde göras fick de genom samspel 

med familjerna (Meiers & Tomlinson, 2003). I en annan studie beskrev 

sjuksköterskorna vikten av att ha insikt i hur sjukhusmiljön påverkade barnet och 

familjen. Dessutom ansåg de att kunskap om barnets normala utveckling var 

nödvändig för att kunna anpassa vården till barnet (Coetzee, et al., 2005).   

Några sjuksköterskor menade att det även krävs en förståelse för föräldrarnas 

reaktioner för att vårda familjen som en helhet. De ansåg att föräldrar som känner 

sig tillfreds, får den information de behöver och är engagerade kan bidra till 

barnets tillfrisknande (Zengerle- Levy, 2006). 

Betydelse av tillit mellan sjuksköterska och familj                                                               

Familjens tillit till sjuksköterskan ansågs vara grundläggande, för att skapa 

meningsfulla relationer med en familj (Meiers & Tomlinson, 2003; Zengerle-

Levy, 2006). Några upplevde att de inte kunde få barnets förtroende om inte 

föräldrarna litade på dem. De ansåg att föräldrarnas känslor omedvetet förmedlas 

genom exempelvis ansiktsuttryck och dessa känslor kan föras över på barnet 

(Zengerle-Levy, 2006). Om inte föräldrarna upplever att deras barn får den 

omvårdnad de har rätt till och behöver är det svårt för dem att lita på 

sjuksköterskan (Ford & Turner, 2001). Vissa ansåg att föräldrarna behöver känna 

trygghet i omvårdnadsarbetet och få känna att det finns ett intresse för barnets 

välbefinnande. Det är viktigt att familjerna kan lita på sjuksköterskorna och veta 

att de finns där om det behövs (Zengerle-Levy, 2006). Andra sjuksköterskor 
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uttryckte att de förstod vikten av tillit för att kunna erbjuda en effektiv omvårdnad 

(Meiers & Tomlinson, 2003).  

Sjuksköterskor beskrev hur de ville utveckla ett förhållande med föräldrarna som 

baserades på ömsesidig tillit (Hopia et al., 2004). För att göra detta möjligt bör 

föräldrarna lära känna sjuksköterskorna och få en inblick i omvårdnadsarbetet 

(Ford & Turner, 2001). Målsättningen är en öppen relation där föräldrarna kan 

uttrycka sina känslor och där de vågar be om hjälp (Coyne & Cowley, 2007; 

Zengerle-Levy, 2006). 

Vikten av kommunikation och information                                                                                     

I intervjuer med sjuksköterskor framkom det att kommunikation är en viktig del i 

samspelet med familjerna. De ansåg att det är viktigt med en diskussion där 

familjens röster blir hörda och att alla som behöver får information om vad som 

händer (Lee, 2007; Anderzén-Carlsson et al., 2007). Det är även av stor vikt att 

låta barnet vara med och fatta beslut gällande den egna vården (Anderzén-

Carlsson et al., 2007). Andra sjuksköterskor gav familjerna information för att på 

så sätt reducera känslor av rädsla som en följd av att inte veta vad som väntar dem 

(Meiers & Tomlinson, 2003). Några ansåg att en rak och tydlig kommunikation 

med familjen är väsentlig och inkluderade sjuksköterskornas förmåga att på ett 

begripligt sätt beskriva såväl mätbara parametrar, upplevda erfarenheter och 

känslor grundade på intuition (Coetzee et al., 2005). 

”I think a lot of the time the care of the children, what nurses do...  

sometimes it comes as a gutfeeling. It’s equally as important as            

whatever the sodium level is” (Coetzee, et al., 2005, p116).               

Sjuksköterskor var medvetna om att familjerna ofta använder sig av icke-verbal 

kommunikation för att uttrycka sig, till exempel genom ansiktsuttryck och gester 

(Anderzén-Carlsson et al., 2007; Hopia et al., 2004). Det ansågs även vara av stor 

vikt att kunna tolka barnens och föräldrarnas kroppsspråk för att utveckla ett bra 

samspel med familjen (Zengerle-Levy, 2006).  

Sjuksköterskor förväntade sig att familjerna själva skulle beskriva sin situation. 

De vill inte inhämta information genom att lägga sig i familjers angelägenheter. 

De beskriver det som att de inte vill inkräkta i människors privatliv och att de inte 

vill medla i privata problem (Hopia et al., 2004). De ansåg att den psykiska 
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omvårdnaden om familjerna bör lämnas till andra professioner såsom psykologer 

och socionomer (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Hopia et al., 2004).  

I två studier beskrev sjuksköterskorna att de ibland avsiktligt undvek 

kommunikation med familjer som hade problem. De drog sig undan och lät inte 

familjerna få en chans att prata om sina problem (Clarke & Quin, 2007; Hopia et 

al., 2004). 

”We can handle the patient, we can maybe handle the disease, we can 

maybe deal with the death. It’s very difficult to handle parents and siblings 

because we were never taught to be counsellors”                                      

(Coetzee, et al., 2005, p. 115).   

I en annan studie framkom det att barnets existentiella rädsla ibland ignorerades 

av sjuksköterskorna och föräldrarna fick istället stötta barnet. En anledning till 

detta var att sjuksköterskorna var medvetna om barnets rädsla, men kunde inte 

hantera den. De hade inte tillräckliga kunskaper för att samtala med barnet när det 

uttryckte sina känslor på ett otydligt sätt (Anderzén-Carlsson et al., 2007). 

Föräldradelaktighet                                                                                                                 

Föräldrar som är delaktiga i barnets omvårdnad ansågs i flera studier vara 

väsentligt för hela familjens välbefinnande då det reducerar separationsångest och 

negativa faktorer av sjukhusvistelsen (Anderzén-Carlsson et al., 2007; Clarke & 

Quin, 2007; Coyne & Cowley, 2007). Vissa sjuksköterskor förväntade sig att 

föräldrarna skulle vara närvarande och delaktiga i omvårdnaden eftersom det var 

normen (Coyne & Cowley, 2007). Andra beskrev hur en positiv inställning till 

familjens delaktighet i vården kunde leda till ett gott samarbete mellan 

sjuksköterska och familj, vilket resulterade i att barnet fick bästa möjliga vård 

(Anderzén-Carlsson et al., 2007; Lee, 2007). 

I en studie uttrycker sjuksköterskorna hur målsättningen för omvårdnadsarbetet är 

att bevara ett naturligt band mellan barn och föräldrar under sjukhusvistelsen. Den 

viktigaste uppgiften en förälder har är att behålla sin föräldraroll i relationen med 

barnet (Hopia et al., 2004). Föräldrarna beskrevs som experter beträffande sina 

barn. Sjuksköterskorna menade att föräldrar kan bidra med den information som 

krävs för att ge barnet optimal vård (Ford & Turner, 2001; Hopia et al., 2004; Lee, 

2007).  
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Sjuksköterskor ansåg att föräldrarollen borde vara bestämd utifrån 

sjuksköterskans perspektiv. De ansåg att bra föräldrar var de som gjorde som de 

blev tillsagda och stod fast vid rollen som tilldelades dem (Coyne & Cowley, 

2007; Hopia et al., 2004). Några beskrev att de visar uppskattning gentemot de här 

föräldrarna genom att ge dem mer tid och stöd än andra (Coyne & Cowley, 2007). 

Föräldrar som däremot inte var närvarande och delaktiga i vården ansågs bidra 

med problem och var svåra att utveckla en relation med (Coyne & Cowley, 2007; 

Hopia et al., 2004). 

Det framkom även negativa aspekter av att föräldrar deltog i vården av ett 

allvarligt sjukt barn. Sjuksköterskor menade att föräldrarna var delaktiga i vården 

medan de själva hade huvudansvaret. Ett samarbete med delat ansvar ansågs svårt 

att tillämpa eftersom det kunde leda till att ingen tog ansvar och om vården blev 

eftersatt kunde ingen hållas ansvarig. Om föräldrarnas ansvar blev för stort 

beskrev sjuksköterskorna hur de upplevde en osäkerhet i rollen som stöd till dem 

vilket kunde göra att de kände sig överflödiga (Coyne & Cowley, 2007). Flera 

sjuksköterskor upplevde höga förväntningar från föräldrarna på den vård som 

erbjöds (Ford & Turner, 2001; Hopia et al., 2004). En anledning till dessa känslor 

var att sjuksköterskorna hela tiden kände sig iakttagna av föräldrarna. Det kunde 

leda till känslor av frustration och skuld hos sjuksköterskorna (Ford & Turner, 

2001). 

Föräldrarnas behov av stöd                                                                                                            

Några sjuksköterskor beskrev att föräldrar kan uppleva en brist i sin roll då de inte 

längre ansvarar för vården av sitt barn (Coyne & Cowley, 2007; Hopia et al., 

2004). Några var medvetna om att den förändrade familjesituationen innebar en 

känslomässig påfrestning för föräldrarna (Hopia et al., 2004). I flera studier ansåg 

sjuksköterskorna att föräldrarna behövde uppmuntras till att vara mer aktiva i 

omvårdnaden. Detta kunde hjälpa dem att få tillbaka sitt självförtroende och 

etablera en tydlig roll som förälder (Coyne & Cowley, 2007; Hopia et al., 2004; 

Zengerle-Levy, 2006). 

”If we don´t involve them they might feel sort of threatened or they                          

might feel failures” (Coyne & Cowley, 2007, p.900). 
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Vissa sjuksköterskor upplevde att föräldrar kan vara tillbakadragna och osäkra 

och de kan då ha problem att nå fram till sina barn. De ansågs behöva vägledning 

för att bekanta sig med den nya miljön och sitt sjuka barn, vilket kan leda till 

större deltaktighet (Zengerle-Levy, 2006). Andra sjuksköterskor har bekräftat att 

föräldrar behöver uppmuntran så att de vågar uttrycka sina känslor och fatta egna 

beslut (Clarke & Quin, 2007; Coetzee, et al., 2005; Hopia, et al., 2004).  

Sjuksköterskor beskrev betydelsen av att få föräldrarna att känna trygghet genom 

att förklara alla sidor av barnets behandling så de inte behöver känna oro. Detta 

bidrar till en förbättring av samarbetet mellan sjuksköterskor och föräldrar (Lee, 

2007). Andra beskrev hur de arbetade vid sidan av föräldrarna och agerade som 

deras medhjälpare. Enligt dem var idealet när de tillsammans med föräldrarna 

arbetade mot ett gemensamt mål, vilket benämndes ”sharing the care” (Coyne & 

Cowley, 2007). Sjuksköterskor upplevde ibland att föräldrarna behövde få stöd för 

att komma ihåg att vårda sig själva och sin relation till andra (Clarke & Quin, 

2007; Hopia et al., 2004; Zengerle-Levy, 2006).  

Sjuksköterskor ville att deras vård och deras närvaro skulle ha en positiv effekt på 

familjens välbefinnande (Meiers & Tomlinson, 2003; Olson et al., 1998). Att vara 

ett stöd för familjen var ytterligare ett sätt att ge barnet bästa möjliga vård 

(Zengerle-Levy, 2006). 

En nära relation med familjen                                                                                     

Sjuksköterskor i flera studier beskrev att de inte bara har ett professionellt 

förhållande till familjen utan även en relation på ett personligt plan. Det är viktigt 

att visa sin personlighet för familjerna och inte bara sin kompetens som vårdare. 

Att bevara sjuksköterskerollen, men samtidigt låta föräldrarna se vem som finns 

bakom den rollen har av många ansetts vara av stor betydelse (Anderzén-Carlsson 

et al., 2007; Ford & Turner, 2001; Zengerle-Levy, 2006). 

”You get to know them and their families and it’s different…and it is more 

special. A chance to form a friendship” (Ford & Turner, 2001, p. 292 ). 

 En del sjuksköterskor beskrev relationen mellan dem och familjerna som att de 

var en del av familjen (Ford & Turner, 2001; Meiers & Tomlinson, 2003). De 

hade klart för sig att de inte tillhörde familjen, men genom observation av 

familjens sätt att vara och ta hand om barnet, fick de kunskaper som var 
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användbara i omvårdnaden (Meiers & Tomlinson, 2003). Andra sjuksköterskor 

uttryckte att de upplevde känslor som medlidande, tillgivenhet och kärlek till 

barnet vilket bidrog till en nära och personlig relation (Zengerle-Levy, 2006). 

Närvaro under tiden för svår sjukdom och kanske även vid barnets död bidrog till 

starka känslomässiga band till barnet och familjen (Olson et al., 1998).  

Sjuksköterskor beskrev hur de märkte att deras närvaro gjorde barnet lugnt, vilket 

gav insikt om att en nära relation med barnet var betydelsefullt (Anderzén-

Carlsson et al., 2007). 

”A lot of people say you´re not supposed to get so close to the family, but 

how can you not? We are human and you can´t block yourself off from that“             

(Zengerle-Levy, 2006, p. 20). 

I samspelet med familjerna upptäckte sjuksköterskorna att alla familjer är olika 

och såg till deras behov utifrån det (Meiers & Tomlinson, 2003). Andra menade 

att det inte är möjligt att utveckla en speciell relation med alla (Ford & Turner, 

2001; Olson et al., 1998). Några beskrev hur det kan kännas betydelsefullt att 

vårda familjer där en bra relation var väletablerad eftersom det var lättare att 

förstå dem och få dem att må bra (Meiers & Tomlinson, 2003). 

I flera studier framkom det att en nära relation mellan sjuksköterska och familj 

inte bara hade positiva sidor. I två av dessa beskrevs hur en relation med 

föräldrarna inte alltid är önskvärd då det kan hindra omvårdnadsarbetet (Coyne & 

Cowley, 2007;  Hopia et al., 2004). Föräldrarna kunde till exempel bli beroende 

av en särskild sjuksköterska som inte hade möjlighet att tillfredsställa alla deras 

behov på grund av andra arbetsuppgifter (Coyne & Cowley, 2007). Vissa 

sjuksköterskor ansåg att de inte bör ha en alltför viktig roll för familjerna, de ville 

hålla avståndet för att uppnå personligt välbefinnande på arbetsplatsen (Hopia et 

al., 2004).   

Förhållandet med familjen tar inte slut när barnet dör och flera av 

sjuksköterskorna menade att de har en skyldighet att stötta föräldrarna under en 

fortsatt period (Clarke & Quin, 2007; Zengerle-Levy, 2006). Familjen genomlider 

inte bara förlusten av barnet utan även förlusten av relationerna som har växt fram 

runt barnet. Därför ansågs det vara av stor betydelse att föräldrarna fick komma 
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tillbaka och träffa de personer som kände deras barn och hade insikt i allt runt 

omkring deras svåra upplevelser (Clarke & Quin, 2007). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion                                                                                            

Studiens resultat består av två teman som har delats in i tio subteman för att på ett 

enkelt sätt beskriva vad som är relevant för syftet. Det första temat benämns 

faktorer som påverkar sjuksköterskans arbete och handlar om hur sjuksköterskor 

kan uppnå en så bra arbetsmiljö som möjligt och till vilken mån de själva kan 

påverka detta. Det andra temat benämns familjefokuserad omvårdnad och belyser 

sjuksköterskors syn på föräldrarnas roll i omvårdnadsarbetet. En uppfattning är att 

det är viktigt att anpassa omvårdnaden för hela familjen för att kunna utveckla en 

bra relation mellan sjuksköterska, barn och familj.  

Resultatet visar att sjuksköterskor ofta upplever stress i sitt arbete på grund av 

tidsbrist. Det styrks av flera studier som beskriver hur sjuksköterskor känner sig 

maktlösa när det inte finns tillräckligt med tid för att ge vård på ett 

tillfredsställande sätt (Ely, 2001; Linder, 2009; Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, 

Winskill & Stevens 2005). I en studie som beskriver sjuksköterskors upplevelse 

av stress i vård av vuxna patienter framkom det att sjuksköterskor upplever en 

brist då arbetsledningen inte är lyhörd för personalens signaler på stress 

(Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Stress inom sjukvården är sedan länge ett 

välkänt problem och det kan bland annat bero på ökad arbetsbelastning. Det är 

viktigt att som sjuksköterska våga säga ifrån om situationen blir ohållbar, för att 

undvika sjukskrivningar och dåligt engagemang i patienterna. Det är även viktigt 

att ta upp stressrelaterade problem inom arbetslaget för att tillsammans kunna 

hitta en lösning som förbättrar situationen. 

Det är nödvändigt att sjuksköterskor bedömer familjen som en enhet (Wright & 

Leahey, 1998, s. 15). Inom vården idag är det oftast en självklarhet att föräldrarna 

ska vara delaktiga och alla föräldrar borde få likvärdigt stöd från sjukvården. Det 

framkom av resultatet att föräldrar som inte var delaktiga i vården ansågs bidra 

med problem och sjuksköterskorna tog avstånd från dem. I en annan studie ansågs 
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föräldrar som inte deltog i vården begränsa möjligheten att utföra effektiv 

familjefokuserad omvårdnad (Paliadelis et al., 2005). Det är en brist i 

sjuksköterskans roll att avsiktligt ta avstånd från föräldrar som inte är närvarande 

vid barnets vård. Istället behöver sjuksköterskorna i större utsträckning ge stöd 

och uppmuntran för att föräldrarna ska bli mer delaktiga. Sjuksköterskor bör tänka 

på patientens bästa och för ett sjukt barn innebär det bland annat att ha föräldrarna 

nära. Det är viktigt att uppmärksamma bakomliggande orsaker till varför 

föräldradeltagandet uteblir och det behövs bättre kunskaper om hur sjuksköterskor 

kan motivera föräldrarna. 

Det ansågs vara av stor betydelse med diskussion mellan sjuksköterska, barn och 

föräldrar angående barnets vård och behandling. Det får stöd från FN:s 

barnkonvention som säger att alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter i frågor 

som berör barnet (URL 3). Barn ska få möjlighet att delta mer i beslut som rör 

deras vård och sjuksköterskor bör tillmötesgå barnens önskemål och behov. 

(Edwinson-Månsson & Enskär, 2008, s. 34; Hallström och Elander, 2005).  

Det finns en risk att sjuksköterskan glömmer bort att ta patientens åsikter i 

beaktning. Antagligen förekommer det oftare i vård av barn än i vård av vuxna 

patienter. Då föräldrarna har en viktig roll vid vård av allvarligt sjuka barn kan det 

vara lättare för sjuksköterskan att vända sig till dem för åsikter än att vända sig 

direkt till barnet. Sjuksköterskan måste vara medveten om att barnen har rätt att 

delta i beslut som gäller dem själva och det är sjuksköterskans uppgift att ge både 

barn och familj möjlighet att delta.  

Resultatet visar att information är en väsentlig del för att få relationen med barn 

och familj att fungera. Detta får stöd av Wright och Leahey som skriver att 

familjer som har en anhörig på sjukhus tycker information är av stor betydelse 

(Wright och Leahey, 1998, s. 139). Annan forskning visar att föräldrar inte alltid 

får tillräcklig information eller förstår vad vårdpersonal menar (Hallström & 

Erlander, 2005). En förutsättning för att familjen ska förstå given information är 

att den är konsekvent. Om många är inblandade och inte samarbetar kan det leda 

till att informationen blir varierande och familjen kan bli förvirrad. 

Sjuksköterskan bör vara tydlig och genom samarbete med olika yrkesgrupper se 

till att alla strävar mot samma mål. Annan forskning visar att det är upp till 
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sjuksköterskorna att se till så familjen får den information de har behov av 

(Paliadelis et al., 2005). Enligt sjuksköterskornas etiska kod ansvarar 

sjuksköterskan för att den enskilda individen får information (International 

Council of Nurses, 2007, s. 4). Sjuksköterskan bör göra en bedömning av det 

sjuka barnets och familjens behov och utifrån det ge nödvändig information Att 

anpassa sättet information framförs på och välja en bra tidpunkt är andra faktorer 

som är av betydelse. All personal gör en bedömning av behov och kommunicerar 

med familjen på sitt eget sätt. Genom att kommunicera med varandra kan behov 

som upptäcks på skilda håll föras samman och ge en grund för hur information 

och kommunikation ska anpassas till varje familj.   

 Sjuksköterskorna ansåg att föräldrarna bör vara delaktiga i omvårdnaden om 

barnet. Detta är något som även tas upp av Gimbler-Berglund, Ljusegren och 

Enskär (2008) då de beskriver att föräldrarna är en tillgång för vårdarbetet. Annan 

forskning visar att sjuksköterskor gärna delegerar arbetsuppgifter till föräldrar 

som är villiga att delta i omvårdnaden av barnet (Paliadelis et al., 2005). 

Sjuksköterskan bör i början av en relation sätta en tydlig gräns för vilka uppgifter 

föräldern kan hjälpa till med. Föräldrarna ska finnas som stöd för barnet och inte 

som avlastning för sjuksköterskan som är den som har ansvaret för omvårdnaden. 

Resultatet visar att sjuksköterskor ofta utvecklade personliga relationer med 

barnet och familjen. Det gjorde att arbetet ibland blev påfrestande och de fick stöd 

genom att prata med kollegor. I en studie med nyutexaminerade sjuksköterskor 

beskrivs vikten av att de nya sjuksköterskorna får stöd och uppmuntran av äldre 

kollegor. De mer erfarna sjuksköterskorna ansågs vara en värdefull kunskapskälla 

(Linder, 2009). Det är en svår uppgift att uppnå bra balans mellan en öppen 

relation till familjen och bevarad distans. När ett barn är allvarligt sjukt kan det 

som vårdare vara särskilt svårt att inte bli alltför känslomässigt inblandad då det är 

lätt att relatera till exempelvis egna barn. Detta medför en emotionell påfrestning 

och det är av stor vikt att sjuksköterskor får stöd av kollegor. Men de har också en 

skyldighet att vårda sig själva. Enligt sjuksköterskornas etiska kod har 

sjuksköterskan ett ansvar att sköta sin egen hälsa så förmågan att ge vård inte 

äventyras (International Council of Nurses, 2007, s. 5). Sjukvården som 

arbetsgivare har även ett ansvar när det gäller stöd till sin personal. Det framkom 

endast i en av resultatets artiklar att sjuksköterskorna kunde få stöd från en 
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stödgrupp när arbetet var påfrestande. Professionellt stöd borde erbjudas alla 

sjuksköterskor som arbetar med allvarligt sjuka barn eftersom välmående personal 

är en förutsättning för att kunna erbjuda en god omvårdnad. 

Metoddiskussion                                                                                                    

I denna litteraturstudie har artiklar med kvalitativ eller mixad design använts då 

syftet har en kvalitativ prägel och syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda allvarligt sjuka barn och deras familjer. Resultatet hade 

kunnat styrkas med kvantitativt forskningsmaterial, men författarna ansåg att 

relevant fakta framkom av det material som presenteras. När artiklar söktes till 

resultatet låg fokus på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda allvarligt sjuka 

barn. Då artiklarna bearbetades framkom dock att familjen har en väldigt central 

roll i omvårdnaden. Hade medvetenhet om det funnits från början hade andra 

sökord till exempel siblings, parent och family-centered care varit aktuella, vilket 

kanske bidragit till ett annat resultat. 

Artiklar som endast erhållits mot betalning har inte granskats. Undersökningar 

gjorda på sjuksköterskor som enbart arbetar med spädbarn har exkluderats då 

författarna anser att vården av små barn skiljer sig åt mot vården av äldre barn. 

Artikeln skriven av Olsson et al. (1998) inkluderades då det ansågs att den på ett 

bra sätt tillförde fakta till resultatet trots att den låg utanför den angivna 

tidsbegränsningen.   

En av artiklarna, Clarke och Quin, 2007, belyser sjuksköterskors erfarenheter av 

arbete både på sjukhus och i kommunen och den inkluderades trots detta då den 

ansågs bidra med betydelsefull fakta till resultatet. Tre artiklar visar på flera 

yrkesgruppers erfarenheter av att vårda allvarligt sjuka barn. Dessa inkluderades 

då den största andelen deltagare var sjuksköterskor och/eller sjuksköterskornas 

åsikter lyftes fram på ett tydligt sätt. Resultatet innefattar studier som utförts i 

andra länder exempelvis Sydafrika, Grekland och Irland vars kulturer inte är helt 

överförbara till den svenska kulturen. Artiklarna användes trots detta då Sverige 

anses vara ett mångkulturellt land och allt fler etniska grupper kan påträffas i 

vården.  Artiklarna ansågs även bidra med relevant fakta som stämde överens med 

syftet.  



 22 

Elva artiklar kan upplevas som ett litet material, men då relevant fakta 

presenterades som visade på ett flertal perspektiv av sjuksköterskornas 

erfarenheter ansågs det räcka. Vid fortsatt sökning i olika databaser med 

varierande sökord återkom samma artiklar flera gånger vilket tolkades som att en 

mättnad uppnåtts.  

Att vara två författare som väljer ut meningsenheter och utför analys minskar 

risken för egna tolkningar och säkerställer att alla väsentliga delar inkluderas. 

Vissa meningsenheter har passat in under flera subteman och då användes 

grundkällan för att bestämma vilket subtema som var bäst lämpat. Vid analys har 

materialet översatts till svenska efter bästa förmåga, men då engelska inte är 

författarnas modersmål finns en risk att feltolkningar gjorts. I tre av artiklarna är 

studier gjorda på sjuksköterskor som arbetar med döende barn och dessa har 

använts eftersom ett döende barn är allvarligt sjukt. Att forska på barn och deras 

familjer kan vara etiskt känsligt. Därför lades stor vikt vid att kritiskt granska det 

som lästes. 

En svårighet som påträffades under arbetets gång var att finna relevanta artiklar 

överensstämmande med studiens syfte. Meningen var att undersöka 

sjuksköterskors relationer till allvarligt sjuka barn och hur arbetet påverkade 

sjuksköterskorna. Författarna insåg att det inte finns så mycket forskning som 

avser sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barnet enskilt utan vård av barn 

handlar om att vårda en hel familj. Det gjorde att sökord som exempelvis family 

fick läggas till för att hitta användbart material. En stor del av resultatet belyser 

sjuksköterskors erfarenheter av föräldradelaktighet i vården. Men en brist är att 

inga artiklar fokuserar på syskon till det sjuka barnet vilket medför en risk att 

relevant fakta har förbisetts. Litteraturstudiens fokus har legat på studier som 

belyser sjuksköterskans erfarenheter. En intressant vinkel kunde ha varit att 

jämföra detta med familjens och barnens erfarenheter för att se om åsikterna 

skiljer sig åt. 

En styrka i arbetet kan anses vara att artiklarna som använts omfattar många olika 

typer av sjukdomar och avdelningar där sjuksköterskorna arbetar, vilket visar på 

komplexiteten i ämnesområdet.  
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Slutsatser                                                                                                                  

Då föräldrarna har en central roll i vården av allvarligt sjuka barn bör 

sjuksköterskor få utbildning inom kommunikation för att på ett bra sätt tillgodose 

både barnens och familjernas behov. Sjuksköterskor bör framför allt få vetskap 

om hur de kan stödja och uppmuntra föräldrar som inte är så engagerade i vården, 

istället för att ta avstånd från dem. Det är även sjuksköterskans uppgift att 

informera både barn och familj om att det finns en möjlighet att vara med och 

påverka den egna vården. Det är en känslomässig påfrestning att ansvara för 

omvårdnaden om allvarligt sjuka barn, genom att till exempel alltid vara 

iakttagen, vilket bidrar till en stressfylld arbetsmiljö. Det är viktigt att problem tas 

upp till diskussion med arbetsledning och kollegor för att tillsammans hitta 

lösningar som förbättrar situationen. Eftersom vård av allvarligt sjuka barn är ett 

område där sjuksköterskor har en central roll är vidare forskning inom ämnet av 

stor betydelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

REFERENSER 

* anger artiklar som ingår i litteraturstudiens resultat 

*Anderzén-Carlsson, A., Kihlgren, M., Skeppner, G., & Sörlie, V. (2007). How 

physicians             and nurses handle fear in children with cancer. Journal of 

Pediatric Nursing, 22, 71-80.  

Bricher, G. (1999). Paediatric nurses, children and the development of trust. 

Journal of Clinical Nursing, 8, 451-458. 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad, Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 

Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö högskola, 

Hälsa och samhälle. 

*Clarke, J., & Quin, S. (2007). Professional carers´ experience of providing a 

pediatric  palliative care service in Ireland. Qualitative Health Research, 17, 

1219-1230. 

*Coetzee, M., Britton, M., & Clow, S. (2005). Finding the voice of clinical 

experience: participatory action research with registered nurses in developing a 

child critical care nursing curriculum. Intensive and Critical Care Nursing, 21, 

110-118. 

*Coyne, I., & Cowley, S. (2007). Challenging the philosophy of partnership with 

parnets: A      grounded theory study. International Journal of Nursing Studies, 

44, 893-904.  

Edwinson-Månsson, M., & Enskär, K. (2008). Pediatrisk vård och specifik 

omvårdnad (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Ely, B. (2001). Pediatric nurses´pain management practise: Barriers to change. 

Pediatric Nursing, 27, 473-480. 

*Ford, K., & Turner, deS. (2001). Stories seldom told: paediatric nurses´ 

experiences of caring for hospitalized children with special needs and their 

families. Journal of Advanced Nursing, 33, 288-295. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Gimbler-Berglund, I., Ljusegren, G., & Enskär, K. (2008). Factors influencing 

pain management in children. Paediatric Nursing, 20, 21-24. 

Hallström, I., & Elander, G. (2005). Decision making in pediatric care: An 

overview with reference to nursing care. Nursing Ethics, 12, 223-237. 

Hedvall, G., & Carlsten, C. (1999). Vardagspediatrik. Lund: Studentlitteratur. 

*Hopia, H., Paavilainen, E., & Åstedt-Kurki, P. (2004). Promoting health for 

families of children with chronic conditions. Journal of Advanced Nursing, 48, 

575-583.  



 25 

International Council of Nurses. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

*Lee, P. (2007). What does partnership in care mean for children´s nurses? 

Journal of Clinical Nursing, 518-526. 

Linder, L. (2009). Experiences of pediatric oncology nurses: the first year of hire. 

Journal of Pediatric Oncology Nursing, 26, 29-40.  

Liossi, C. (1999). Management of pediatric procedure-related cancer pain. Pain 

Reviews, 6, 279-302. 

Lundman, B., & Hällgren Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 

Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård (s. 159-172). Lund: Studentlitteratur. 

*Meiers, S. J., & Tomlinson, P. S. (2003). Family-nurse co-construction of 

meaning: a central phenomenon of family caring. Scandinavian Journal of  

Caring Science, 17, 193-201.  

Olofsson, B., Bengtsson, C., & Brink, E. (2003). Absence of response: a study of 

nurses´experience of stress in the workplace. Journal of Nursing Management, 11, 

351-358. 

*Olson, M. S., , Hinds, P. S., Euell, K., Quargnenti, A., Milligan, M., Foppiano, 

P., & Powell, B.  (1998). Peak and nadir experiences and their consequences 

described by pediatric incology nurses. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 

15, 13-24.   

Paliadelis, P., Cruickshank, M., Wainohu, D., Winskill, R., & Stevens, H. (2005). 

Implementing family-centred care: an exploration of the beliefs and practices of 

paediatric nurses. Australian Journal of Advanced Nursing, 23, 31-36. 

*Papadatou, D., Bellali, T., Papazoglou, I., & Petraki, D. (2002). Greek nurse and 

psysician grief as a result of caring for children dying of cancer. Pediatric 

Nursing, 28, 345-353. 

Patiño-Fernández, A-M., Pai, A.L.H., Alderfer, M., Hwang, W-T., Reilly, A., & 

Kazak, A.E. (2008). Acute stress in parents of children newly diagnosed with 

cancer. Pediatric Blood Cancer, 50, 289-292.  

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Tveiten, S. (2000). Omvårdnad i barnsjukvården. (K. Larsson Wentz övers.). 

Lund: Studentlitteratur (Originalarbete publicerat 1993). 

Woodgate, R. (2000). A Critical Review of Qualitative Research Related to 

Children´s Experience With Cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 17, 

207-228. 

Wright, L. M., & Leahey, M. (1998). Familjevård. (K. Larsson Wentz övers.). 

Lund: Studentlitteratur. 



 26 

*Zengerle-Levy, K. (2006). The inextricable link in caring for families of 

critically burned children. Qualitative Health Research, 16, 5-26.  

 

Elektroniska referenser 

(URL 1)                                                                                                                                          

Nordisk förening för sjuka barns behov (2009)                

http://www.nobab.se/standard/nordstand.html                                                                       

[091015] 

 

(URL 2)                                                                                                                         

Försäkringskassan (2009)  

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_sjukt/tfp_allv_sjukt                

[091019] 

 

(URL 3)                                                                                                                    

Barnombudsmannen (2009)                

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55                                              

[091012] 

 

 

 

http://www.nobab.se/standard/nordstand.html
http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_sjukt/tfp_allv_sjukt
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55


Bilaga 1 Översikt av litteratursökning 

 

Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 
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Clarke & Quin (2007) 
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Bilaga 2 Översikt av resultatets artiklar 

Författare, 

årtal,land 

Studiens syfte Design/ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet  

Max48p 

Anderzén-Carlsson, 

Kihlgren, Skeppner 

& Sörlie 

2007 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

hur erfarna 

sjuksköterskor och läkare 

hanterar rädsla hos barn 

med cancer 

Kvalitativ 

 

Intervjuer med öppna frågor 

 

Sju sjuksköterskor 

och tre läkare som 

arbetade inom 

pediatrisk onkologi 

Innehållsanalys Det ansågs vara en 

utmaning att hantera 

rädsla hos cancersjuka 

barn då 

sjuksköterskorna 

behövde vara nära 

samtidigt som 

situationen krävde en 

viss distans. Samarbete 

med föräldrarna 

ansågs vara av stor 

betydelse. 

Grad I 

41 p 

Clarke & Quin 

2007 

Irland 

Syftet var att belysa 

professionella 

vårdgivares upplevelser 

av att ge palliativ vård  

till barn med 

sjukdomstillstånd som 

begränsar livet 

Mixad design 

 

Frågeformulär med  

öppna frågor och 

fokusgruppsintervjuer  

med ett medvetet urval  

ur yrkesgrupperna 

 

 

174 professionella 

vårdgivare varav  

98 var sjuksköterskor 

 

Innehållsanalys Palliativ vård av barn 

ansågs vara ett 

betydelsefullt arbete 

som samtidigt var 

känslomässigt 

utmanande. 

Vårdgivarna uttryckte 

behov av stöd och 

utbildning för att klara 

av sitt arbete. 

Grad I 

41 p 

Coetzee,  Britton & 

Clow 

2005 

Sydafrika 

Syftet var att  

skapa förståelse  

för sjuksköterskors 

upplevelser av att  

vårda allvarligt sjuka 

barn och deras behov av 

utbildning 

Kvalitativ 

 

Fokusgruppsintervjuer och 

deltagande observation 

 

15 kvinnliga  

sjuksköterskor 

anställda på en barn- 

intensivvårdavdelning  

Innehållsanalys Sjuksköterskorna 

beskrev att en god 

kunskapsbas var 

nödvändigt i arbete 

med sjuka barn. De 

beskrev även hur de 

ville finnas där för 

både barn och familj 

och ofta var det svårt 

då tiden inte räckte till. 

 

Grad II 

34 p 



Coyne & Cowley 

2007 

England 

Syftet var att undersöka 

barns, föräldrars och 

sjuksköterskors syn på 

deltagande i vården 

Kvalitativ 

 

Grounded theory 

 

Djupintervjuer och observation 

 

11 barn, 10 föräldrar 

och 12 sjuksköterskor 

på fyra pediatrik- 

avdelningar på två 

olika sjukhus 

 

 

En jämförande 

kvalitativ analys 

Sjuksköterskor 

förväntade sig att 

föräldrar skulle delta i 

omvårdnaden av sitt 

sjuka barn och 

deltagandet ansågs ha 

stor betydelse. 

Sjuksköterskornas roll 

var att finnas som stöd 

för föräldrarna. 

Grad I 

39 p 

Ford & Turner 

2001 

Australien 

Syftet var att skapa en 

djupare förståelse för 

barnsjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

barn med särskilda behov 

och deras familjer  

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk hermeneutik  

 

Feministiskt perspektiv 

 

Individuella semistrukturerade 

djupintervjuer 

4 erfarna 

sjuksköterskor som 

arbetade på en 

akutvårdsavdelning 

för barn 

Innehållsanalys 

 

Sjuksköterskorna 

utvecklade speciella 

relationer med barnen 

och familjerna som 

kunde liknas vid 

vänskap, detta ansågs 

viktigt för att kunna 

skapa tillit. 

Föräldrarna ansågs 

vara experter som 

kunde lära 

sjuksköterskorna hur 

de skulle vårda barnen. 

Grad I 

43 p 

Hopia, 

Paavilainen& 

Åstedt-Kurki, 

2004 

Finland 

Syftet var att beskriva 

hur sjuksköterskor på en 

pediatrikavdelning 

främjar hälsa hos familjer 

till barn med kronisk 

sjukdom under 

sjukhusvistelsen 

Kvalitativ 

 

Grounded theory 

 

Gruppintervjuer,observation 

och individuella intervjuer 

40 sjuksköterskor 

från två olika sjukhus, 

som vårdade barn 

med kroniska eller 

allvarliga 

sjukdomstillstånd 

Innehållsanalys Att uppmuntra 

föräldrarnas 

deltagande i vården 

ansågs vara väsentligt 

och sjuksköterskorna 

strävade efter att 

bevara det naturliga 

bandet mellan barn 

och föräldrar. De 

ansåg även att det var 

nödvändigt att bevara 

en distans till 

familjerna för att 

främja det egna 

välbefinnandet. 

 

 

Grad I 

41 p 



Lee 

2007 

England 

Syftet var att undersöka 

ett litet antal barn-

sjuksköterskors förståelse 

av konceptet 

”partnerskap i vården” 

och till vilken grad det 

används 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer 

10 erfarna 

barnsjuksköterskor 

som arbetade på ett 

sjukhus i en innerstad 

Innehållsanalys För att bilda ett 

effektivt partnerskap 

mellan sjuksköterska 

och familj krävs en 

positiv attityd, respekt 

för barn och familj och 

god kunskap inom 

kommunikation. 

Fungerar samspelet så 

är det till fördel för 

både barn, familj och 

sjuksköterska. 

Grad I 

40 p 

Meiers & 

Tomlinson 

2003 

USA 

Syftet med studien var att 

förstå interaktionen 

mellan familj och 

sjuksköterska och hur 

deras samarbete fungerar 

på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning  

Kvalitativ 

 

Fenomenologisk hermeneutik 

 

Semistrukturerade intervjuer 

4 par, där varje par 

bestod av en 

sjuksköterska och 

familjen till det sjuka 

barnet 

Innehållsanalys 

 

Med jämförelser 

mellan  

familjers och  

sjuksköterskors 

teman 

Fyra teman framkom 

för att beskriva 

samspelet mellan 

sjuksköterska  

och familj. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att de var en 

del av familjen och för 

att erbjuda effektiv 

omvårdnad var tillit 

värdefullt. 

Grad II 

36 p  

Olson et al. 

1998 

USA 

Syftet var att  

identifiera hur 

barnsjuksköterskor hittar 

mening i sin  

roll, genom att belysa 

positiva och negativa 

upplevelser i vård av 

barn med cancer  

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade intervjuer 

74 barnsjuksköterskor 

som arbetade med 

cancersjuka barn 

Innehållsanalys På lång sikt fann 

sjuksköterskorna 

mening i sin roll 

genom både positiva 

och negativa  

upplevelser. De ansåg 

att känslomässiga 

upplevelser som 

delades med familjer 

och kollegor gjorde att 

de stannade kvar i sitt 

yrke. 

 

 

 

 

 

Grad I 

40 p 



 

 

 

 

 

Papadatou, Bellali, 

Papazoglou & 

Petraki, 

2002 

Grekland 

Syftet var att undersöka 

och jämföra 

sjuksköterskors och 

läkares upplevelser och 

sorgreaktioner vid 

palliativ vård av 

cancersjuka barn 

Mixed design med störst tyngd 

på kvalitativ design 

 

Grounded theory 

 

Semistrukturerade intervjuer 

med både öppna och slutna 

frågor 

 

 

16 sjuksköterskor och 

14 läkare som 

arbetade men 

cancersjuka barn 

Innehållsanalys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ge palliativ vård 

till barn ansågs vara 

svårt och stressande 

men innefattade även 

positiva upplevelser 

som exempelvis nära 

relationer med 

familjer. 

Sjuksköterskor 

behöver få stöd och 

utbildning för att 

utveckla kompetens 

inom området och de 

måste lära sig att 

acceptera sin egen 

sorgeprocess. 

Grad I 

41 p 

Zengerle-Levy 

2006 

USA 

 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av att vårda 

svårt brännskadade barn 

och hur sjuksköterskorna 

kunde hjälpa barnen och 

familjen att läka 

holistiskt 

Kvalitativ 

 

Tolkande hermeneutisk 

fenomenologi 

 

Semistrukturerade intervjuer 

och deltagande observation 

16 sjuksköterskor 

som arbetade med 

brännskadade barn 

Hermeneutisk 

innehållsanalys 

Genom att vårda 

barnet vårdade 

sjuksköterskorna även 

hela familjen och de 

ville skapa en relation 

med familjen baserad 

på tillit. Ofta blev 

relationen nära och 

sjuksköterskorna ansåg 

att det kunde vara både 

positivt och negativt.  

Grad I 

40 p 



Bilaga 4 Exempel ur analysförfarandet 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 

Nurses also described the lived 

relation within the family-nurse 

interaction as being like family 

(Meiers & Tomlinson, 2003) 

 

Sjuksköterskorna var en del av 

familjen 

 

Sjuksköterskorna stod familjen 

nära 

 

 

 

 

 

 

En nära relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

”We are their friends”. The 

nurse´s use of the term friend 

suggested that she did not view the 

relationships strictly in 

professional terms; rather, friend 

denoted something about the 

quality of the relationship 

(Zengerle-Levy, 2006) 

Sjuksköterskan hade inte bara 

ett professionellt förhållande till 

familjen utan även en relation 

på personligt plan 

En relation på personligt plan 

Nurses made a thorough 

assessment of the family´s 

situation, provided the parents 

adequate interventions and kept 

close contact with the family. They 

wanted to develop a relationship 

with the family based on mutual 

trust (Hopia et al., 2004) 

Sjuksköterskorna ville utveckla 

ett förhållande med föräldrarna 

som baserades på ömsesidig 

tillit 

Förhållande baserat på 

ömsesidig tillit 

Betydelsen av tillit mellan 

sjuksköterska och familj 

It was also reported that the 

children´s nurses appeared to have 

increased satisfaction in their role 

if partnership had worked 

effectively (Lee, 2007) 

Sjuksköterskorna upplevde 

tillfredsställelse  

om samspelet fungerade  

Sjuksköterskorna upplevde 

tillfredsställelse 

Tillfredsställelse i yrket  

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

sjuksköterskans arbete 
Nurses were hindered from 

providing “everyday childcare” 

because a significant component of 

their role now involved technical 

procedures, monitoring machines 

and undertaking delegated tasks 

from doctors (Coyne & Cowley, 

2007) 

Sjuksköterskorna hade inte 

alltid möjlighet att utföra vanlig 

omvårdnad då en stor del av 

deras arbete bestod av andra 

arbetsuppgifter 

Sjuksköterskorna upplevde 

stress 

Konsekvenser av ökad 

arbetsbelastning 



Bilaga 3 Bedömningsmall för att värdera vetenskaplig kvalitet 

 

(Carlsson & Eiman, 2003, s. 16). 

Bedömningskriteriet patienter med lungcancerdiagnos har i denna litteraturöversikt 

ersatts med sjuksköterskor som vårdar ett allvarligt sjukt barn (författarnas anm.). 
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