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Abstrakt 
Bakgrund: När en familj befinner sig i den pediatriska palliativa vården 
genomgår de en kris. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan har ett 
familjefokuserat bemötande. Att ge stöd och inge trygghet ska ingå i 
omvårdnaden. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
omvårdnaden av barn och deras familjer inom den palliativa vården. Metod: 
Litteraturstudien utfördes genom litteratursökning i databaserna PubMed och 
Cinahl. En innehållsanalys gjordes av sjutton relevanta artiklar och dessa 
inkluderades i resultatet. Resultat: Det som familjerna ansåg som viktigt var 
kunskap angående sitt barns sjukdom, en rak, ärlig och samstämmig 
kommunikation samt en god relation med personalen som stöd. Diskussion: För 
att sjuksköterskan ska kunna bemöta och stödja dessa familjer måste en god 
relation uppnås så att kommunikationen underlättas. Slutsats: Sjuksköterskans 
omvårdnad ska ske utifrån familjens behov.     

 

Nyckelord: Barn, bemötande, familjer, litteraturstudie, palliativ vård, 
sjuksköterska 
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Bakgrund 

När man arbetar som sjuksköterska inom den pediatriska vården kan man träffa 

föräldrar med barn som vårdas i livets slutskede. För oss framstår det som en stor 

utmaning att som blivande sjuksköterska bemöta och utföra god omvårdnad kring 

dessa familjer. Därför har vårt intresse väckts kring omvårdnaden av barn och 

deras familjer inom den palliativa vården. Vår förhoppning med denna 

litteraturstudie är att förmedla kunskap och information som förhoppningsvis kan 

leda till bättre omvårdnad inom detta område.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver den palliativa vården vars inriktning 

är att förbättra livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdomar. Denna vård 

är inriktad på att minimera smärta, lindra sjukdomssymptom samt även ge andligt 

stöd till patienten och dennes familj. Denna process pågår från diagnos till livets 

slut. En del av den palliativa omvårdnaden är att hjälpa patienten att leva ett så 

aktivt liv så länge som möjligt samt stödja patientens familj med sorgehantering 

under sjukdomstiden och efter dödsfallet (URL 1).  

 

Palliativ vård för barn har inte funnits så länge. I början fanns det ingen specifik 

palliativ vård för barn utan vården var anpassad för de äldre patienterna (Morgan, 

2009). Enligt Förenta Nationernas barnkonvention ska barn jämföras med vuxna 

när det gäller till exempel de mänskliga rättigheterna men att de på grund av sin 

sårbarhet behöver en särskilt anpassad omvårdnad (Widell, 2003, s. 27). Barn som 

vårdas inom den palliativa enheten har psykologiska och känslomässiga behov 

som inte överensstämmer med de andra patienternas behov i den palliativa vården. 

Viktigt är att anpassa vården efter deras utveckling, mognad och behov som till 

exempel att de ska kunna vara hemma och delta i skolans olika aktiviteter 

tillsammans med sina vänner (Maunder, 2006). De sjuka barnen får en kurativ 

behandling trots att deras sjukdom fortskrider och deras tillstånd försämras 

(Morgan, 2009). Schreiner, Pimple och Wolf Bordonaro (2009) anser att 

pediatrisk palliativ vård inte enbart är till för barn med cancer och Acquired 

Immune Deficiency Syndrome (AIDS) utan även för barn med andra livshotande 

sjukdomar.  
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Föräldrar som förlorar sitt barn genomgår det mest outhärdliga och otänkbara som 

en förälder kan uppleva (Morgan, 2009).  Under denna svåra tid är det viktigt att 

stödja barnet och dennes familj utifrån deras behov då detta kan göra att de kan 

hantera situationen och känna livskvalitet (Maunder, 2006). Föräldrar har till 

exempel behov av att känna sig trygg med den personal som utför omvårdnaden 

av deras barn samt att kommunikationen mellan dem och personalen är rak, ärlig 

men ändå human så att det inte uppstår missförstånd på grund av motstridiga 

besked. Detta kan annars leda till att föräldrarnas känsla av kaos och sorg ökar 

(Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen, 2004). Familjen behöver även stöd 

efter dödsfallet för att kunna bearbeta sorgen och återfå kontrollen över sina liv 

(Clarke & Quin, 2007). 

 

När en person hamnar i en psykisk kris är dennes tidigare lärdomar och invanda 

sätt att reagera inte tillräckliga för att kunna tolka och mentalt hantera det tillstånd 

man befinner sig i. Ordet kris betyder i själva verket väsentlig förändring, akut 

omställning, avgörande oordning (Cullberg, 2006, s.15, 19). Sorgeprocessen som 

inträffar när till exempel en närstående dör betecknas som normal. Detta förlopp 

indelas i fyra stadier: chockfasen när till exempel information som ges inte kan 

bearbetas och förstås, reaktionsfasen när känslor dominerar och tar sig olika slags 

uttryck, bearbetningsfasen när förlusten blir verklig och den nya anpassningen till 

omgivningen grundas samt nyorienteringsfasen när sorgen inte utgör något hinder 

för ett utåtriktat fortsatt liv (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 34-37).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) står det i § 2 b att ”patienten ska ges 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns.” (URL 2). Enligt Fossum (red., 

2007, s. 369) är det viktigt att kommunikationen inom vården med barn och deras 

familj sker utan tidspress och med ett empatiskt förhållningssätt. Price och 

McNeilly (2009, s. 38) anser att om en effektiv kommunikation uppnås mellan 

personalen och familjen inom den palliativa vården angående omvårdnaden kring 

barnet så känner de sig stärkta i de beslut som kanske måste tas i framtiden. 

Fossum (red., 2007, s. 355, 369) anser även att i den palliativa vården är det 

viktigt att barnen får den information som föräldrarna får. Som vårdpersonal bör 
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man berätta på den nivå barnen/ungdomarna befinner sig samt ge information på 

ett icke fackmässigt språk så både barn och vuxna förstår. 

 

Enligt International Council of Nurses´s (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska 

omvårdnaden ske ansvarsfullt och med respekt för människan. Detta 

sammanfattas i fyra primära områden vilka är: ”att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande” (URL3).   

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons omsorgsteori (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2006, s. 55, 57) utgår från ”människa, hälsa och omsorg” (s. 

54). Att vårda är, enligt denna teori, något medfött i det mänskliga handlandet. 

Denna omvårdnad förbättrar det kroppsliga välbefinnandet både för individen och 

för medmänniskorna. När denna vård inte räcker till ska sjuksköterskan på olika 

sätt hjälpa patienten så att vården blir så naturlig som möjligt utifrån patientens 

behov. Viktigt är ett fungerande samspel mellan patient, närstående och personal. 

 

Smärtan och saknaden efter ett barn och/eller ett syskon som avlidit är mycket 

stor och tung. Att hjälpa den drabbade familjen att hantera denna situation är en 

uppgift som vårdpersonalen har (Widell, 2003, s. 27). Schreiner, Pimple och Wolf 

Bordonaro (2009) anser att inom den pediatriska palliativa vården är det 

sjuksköterskorna som arbetar mest med barnen och deras familjer. Därför är det 

viktigt att man som sjuksköterska arbetar utifrån en familjefokuserad omvårdnad 

med deras behov i fokus. En av sjuksköterskans arbetsuppgifter innebär att stödja 

familjen i deras sorg och förtvivlan när de har mist sitt barn. Morgan (2009) har 

funnit i sin studie att en del av sjuksköterskans roll i omvårdnaden kring det sjuka 

barnet är att hjälpa patienten att komma till insikt att deras liv har ett syfte och en 

mening. Att arbeta inom den pediatriska palliativa vården är ingen känslomässig 

lätt uppgift för personalen. Med en bra och gedigen utbildning minskar risken för 

utbrändhet. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa omvårdnaden av barn och deras 

familjer inom den palliativa vården. 

 

Frågeställningar 

• Vilket stöd kan sjuksköterskan ge till sjuka barn och deras familjer inom 

den palliativa vården? 

• Hur bemöter man som sjuksköterska dessa familjer? 

 

Metod 

För att redogöra för tidigare publicerad vetenskap inom ett valt ämne utförs en 

litteraturstudie.  De artiklar som framkommer granskas kritiskt och värderas för 

att eventuellt ingå i studien (jfr Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 174) . 

 

Litteratursökning 

Vår litteraturstudie utgörs av vetenskapliga artiklar som vi sökt i databaserna 

PubMed och Cinahl. Som MeSH-termer och Cinahl headings användes pediatric 

nursing, palliative care, family och terminal care. Dessa termer, headings och 

ämnesorden end of life, needs och support kombinerades med varandra i en 

fritextsökning (jfr Forsberg & Wengström, 2008, s. 86).  Manuell sökning 

genomfördes även genom granskning av relaterade artiklars referenslistor. 

Inklusionskriterier för denna studie och limits för litteratursökningen var 

vetenskapliga artiklar skrivna på engelska med publikationsdatum mellan 1999– 

2010 samt alla barn mellan 0-18 år. De vetenskapliga artiklarna inriktades mot 

omvårdnad av barn, palliativ vård, familjer, behov samt stöd. Exklusionskriterier 

för denna studie var vetenskapliga artiklar ej relevanta för studien, utan 

vetenskaplig uppbyggnad samt artiklar med ett ej etiskt godkännande. Resultatet 

från vår litteratursökning åskådliggörs i  

tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningen utförd mellan 2009-12-09 --  

2010-02-12. 

NR Sökord Cinahl PubMed Lästa 
abstrakt 

Använda i 
studien 

1 Pediatric nursing 4 291 6 059 0 0 

2 Palliative care 842 1 653 0 0 

3 Family 13 940 76 157 0 0 

4 End of life 563 2 644 0 0 

5 Terminal care 362 1 345 0 0 

6 Needs 6 531 19 168 0 0 

7 Support 10 828 282 901 0 0 

 1 AND 2 135 123 150 0 

 1 AND 2 AND 3  56 (3) 69 (1) 75 4 

 2 AND 3 264 396 (2) 50 2 

 1 AND 4  50 82 (1) 17 1 

 1 AND 3 AND 4  29 56 (1) 15 1 

 1 AND 5  61 119 8 0 

 1 AND 3 AND 5  28 (1) 74 13 1 

  2 AND3 AND 6  68 (2) 117 (2) 20 4 

 1 AND 2 AND 3 

AND 7  

25 46 7 0 

 Antal artiklar 

använda i studien: 

6 7  13 

Siffror inom parantes anger antal använda artiklar i resultatet. Återfinns med en 

asterisk i referenslistan. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna har genomförts enligt Statens Beredning för medicinsk 

Utvärdering (SBU) nr 3 (1999, s. 15) och indelats i följande grupper: 

 

• Deskriptiv studie (DS) beskriver samband, förekomst eller händelseförlopp       

 hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, till exempel personens 

upplevelse och erfarenheter. 

 



 8 

Enligt SBU nr 3 (1999, s. 39) klassificerades studierna enligt en tregradig skala: 

hög vetenskaplig (I), medel vetenskaplig (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), 

se bilaga 1, tabell 2a och 2b. De kvantitativa och kvalitativa artiklarna som ingår i 

vår uppsats klassificerades och bedömdes enligt SBU nr 4 (1999) 

granskningsmall, se bilaga 2.  

 

Bearbetning  

Artikelbearbetningen utfördes i tre faser enligt SBU nr 4 (1999, s. 16-17). 

Fas 1 

Under fas ett gjordes en artikelsökning där ett flertal dubbletter sorterades bort. 

Relevanta artiklars abstrakt lästes igenom, totalt 365 stycken. En första 

bedömning gjordes utifrån de 365 artiklarnas abstrakt. De abstrakt som stämde 

överens med syftet och inklusionskriterierna valdes ut. Tio stycken artiklar som ej 

gick att få fram i fulltext beställdes från Landstinget Västernorrland. Totalt skrev 

författarna ut 35 artiklar i fulltext och tillsammans med de 10 beställda artiklarna 

kvarstod 45 stycken artiklar. Dessa artiklar bedömdes även efter 

exklusionskriterierna som resulterade i att 28 artiklar sorterades bort.   

 

Fas 2 

Kvarvarande 17 artiklar, utskrivna i fulltext, från fas ett granskades vidare. För att 

få ett större artikelunderlag gjordes en manuell sökning i referenslistor vilket 

resulterade i ytterligare 4 artiklar som skrevs ut i fulltext. Dessa 21 artiklar 

granskades enligt en granskningsmall, se bilaga 2. Fyra artiklar exkluderades på 

grund av att de inte motsvarade studiens syfte, se bilaga 3, tabell 3.  

Fas 3 

I fas tre utfördes den slutliga kvalitetsbedömningen, se bilaga 1, tabell 2a och 2b, 

av de sjutton kvarvarande artiklarna från fas 2. En artikelsammanställning 

upprättades, se bilaga 4, tabell 4. Resultatet utifrån detta sammanställdes och 

presenterades i löpande text.  

 

Analys 

För att underlätta identifieringen av mönster och teman i innehållsanalysen så 

bearbetar forskaren all data på ett metodiskt och stegvist sätt. Målet med detta är 
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att skildra och organisera karakteristiska företeelser (Forsberg & Wengström, 

2008, s. 150). Efter att författarna granskat och kvalitetsbedömt artiklarna gjordes 

en analys utifrån artiklarnas resultat. De delar av resultatet som författarna ansåg 

relevanta för studien markerades. Ett mönster framkom där resultatens likheter 

sammanfördes. Det identifierades fyra kategorier och åtta subkategorier, se bilaga 

5, tabell 5, som därmed ger en förståelse och överblick av studiens resultat (jfr 

Forsberg & Wengström, 2008, s. 150-151). 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden som gjordes i denna studie innebar att artiklar som inte hade 

tillstånd från etisk kommitté exkluderades. Även artiklar som ej motsvarade våra 

åsikter inkluderades enligt de etiska perspektiven (Forsberg, & Wengström, 2008, 

s. 77). Eftersom artiklarna i denna litteraturstudie redan har etiskt tillstånd så 

behövde författarna inte ansöka om ett etiskt godkännande.  

 

Resultat 

Denna litteraturstudies resultat utgörs av sjutton stycken vetenskapliga artiklar 

varav tretton artiklar var utförda med kvalitativ metod, tre stycken artiklar med 

kvantitativ metod och en artikel innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Klassificeringen av artiklarnas vetenskapliga kvalitet gav resultatet: fem stycken 

artiklar med hög kvalitet, elva stycken artiklar av medel kvalitet samt en artikel av 

låg kvalitet. I bilaga 4, tabell 4, presenteras studiernas klassificering och 

värdering. De länder som studier har utförts i är följande: Australien, England, 

Frankrike, Kanada, Sverige och USA. Vid innehållsanalysen framkom dessa 

kategorier: Familjers upplevelser när barn vårdas i den palliativa vården, Hinder 

och svårigheter, Föräldrars behov under barnets vårdtid och efter att barnet har 

avlidit samt Sjuksköterskans roll.  
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Familjers upplevelser när barn vårdas i den palliativa vården. 

 Följande subkategorier ingår under denna kategori: positiva upplevelser samt 

negativa upplevelser. 

 

Positiva upplevelser 

Enligt Steele och Davies (2006) minskade och förändrades den känslomässiga 

stressen hos föräldrarna när de fick mer kunskap angående barnets sjukdom, 

behandling och prognos. 

En positiv upplevelse för föräldrarna framkom i studierna av Contro, Larson, 

Scofield, Sourkes och Cohen (2002) samt Brobäck och Berterö (2003). Att utgöra 

en del av vårdteamet och medverka i besluten angående sitt barns behandling och 

omvårdnad uppskattades av föräldrarna. Detta gjorde att de anhöriga upplevde en 

känsla av delaktighet.   

Heller och Solomon (2005) visar i sin studie att den personal som föräldrarna 

upplevde störst förtroende för var de som var med familjen under hela vårdtiden. 

Därför ansåg föräldrarna att det var viktigt med en liten personalgrupp som kände 

dem och deras barn så att kommunikationen underlättades. Det gjorde att 

föräldrarna kände sig mer lugna och trygga i vissheten att en optimal vård 

utfördes. När personalen även spenderade tid med familjen utanför arbetstid, 

ringde, skickade kort, deltog under begravningen samt stöttade dem efter 

dödsfallet underlättades sorgebearbetningen för familjen.  

Något som föräldrarna uppskattade var när personalen uppmärksammade och 

visade omtänksamhet mot det sjuka barnets syskon (Contro et al., 2002).  I en 

studie gjord av Davies et al. (2005) upplevde syskon till det sjuka barnet tiden på 

hospice som positivt eftersom de där fick träffa andra syskon i en liknande 

situation, spenderade mer tid med sina föräldrar samt uppfattade att personalen 

tog sig tid med dem genom att bland annat göra minnessaker och vara som ett 

stöd för dem.  

I en studie gjord av Widger och Picot (2008) ansåg nittiofem procent av de 

tillfrågade föräldrarna att de upplevde det som positivt att den information de fick 

om deras barn upprepades samt att de fick tillfälle att ställa frågor till personalen. 

Flertalet av föräldrarna ansåg att personalen bemötte dem med ett empatiskt och 

engagerat förhållningssätt.   
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Negativa upplevelser 

Många familjer upplevde att de fick motstridiga besked från personalen angående 

till exempel deras barns tillstånd. De blev då förvirrade och upplevde en känsla av 

kaos, ökad stress, svårigheter att ta beslut och få en klar bild av situationen. Detta 

ledde till misstro angående vården samt en osäkerhet om informationen mellan 

personalgrupperna blev riktigt utförd. Föräldrarna kände osäkerhet och tvivel 

angående omvårdnaden av deras barn när det inte var ett och samma vårdteam 

som utförde vården. De uppfattade även att deras barn påverkades av denna 

situation (Contro et al., 2002; Heller & Solomon, 2005). 

Enligt Montel, Laurence, Copel, Pacquement och Flahault (2009) upplevde 

föräldrarna andnöd och smärta hos barnen som de mest stressframkallande 

symptomen. Föräldrar i studier utförda av Monterosso, Kristjanson, Aoun och 

Phillips (2007) samt Monterosso och Kristjanson (2008) beskrev att de inte hade 

tillräckliga kunskaper angående den medicinska behandlingen av deras barn, 

speciellt smärtlindringen och nutritionen. De upplevde även osäkerhet över vem 

som var ansvarig för deras barns palliativa vård. Vicker och Carlisle (2000) tar i 

sin studie upp problemet att som förälder ta beslutet att stoppa en behandling. 

Föräldrarna upplevde detta som väldigt svårt och som ett misslyckande eftersom 

de ansåg att sjukdomen då hade vunnit. 

Steele och Davies (2006) visar i sin studie att släktingar, vänner och 

vårdpersonalen oftast inte insåg omfattningen av de förändringar som föräldrarna 

upplevde när barnet blev sjukt. Dessa förändringar, som till exempel 

omkullkastade planer för deras barns framtid, bidrog till deras sorg. I en studie 

gjord av Brobäck och Berterö (2003) framkommer det att anhörigvårdaren 

upplevde att det alltid var fokus kring omvårdnaden av patienten och att ingen 

visade intresse för anhörigvårdarens situation. Denna situation kännetecknades av 

en frustration och en känsla av otillräcklighet då de ville vårda sin anhöriga men 

inte alltid orkade. Monterosso et al. (2007) beskriver även problem som 

föräldrarna drabbades av, till exempel att de åsidosatte sina andra barns behov, 

upplevde en social isolering samt fick relationsproblem. Orsaken till detta 

förklaras bero på deras barn svåra och långa vårdtid.  

I en studie av Steele och Davies (2006) beskrivs föräldrars negativa upplevelser 

kring sitt barns palliativa vård. De tar bland annat upp föräldrarnas känsla av 

skuld när de accepterade att få hjälp, oavsett om det var pengar, utrustning eller 
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när de fick avlastning från vården av sitt barn. Föräldrarna kämpade även med 

existentiella frågor, de försökte acceptera samt skapa en mening med barnets 

sjukdom. De uppfattade att vårdpersonalen ofta var obekväma att konfronteras 

med denna andliga och moraliska kamp. Det känslomässiga lidandet hos 

föräldrarna bestod framförallt av sorg, osäkerhet och rädsla. Det ledde till att varje 

förändring av barnets tillstånd uppfattades av föräldrarna som att barnet skulle dö.  

deCinque, Monterosso, Dadd, Sidhu, Macpherson och Aoun (2006) skildrar 

föräldrarnas känslor under den palliativa fasen. De kände sig besvikna, övergivna 

och sårade när personalen på onkologen inte besökte dem i den utsträckning som 

föräldrarna önskade. Att personalen inte besökte dem när barnet hade avlidit samt 

inte deltog i begravningen ökade på dessa känslor. Heller och Solomon (2005) 

beskriver föräldrarnas upplevelser av övergivenhet när personal, som lovat 

informera dem om till exempel obduktionsresultatet, inte fullföljde åtagandet.  

 

Hinder och svårigheter  

Följande subkategorier ingår under denna kategori: familjens utsatthet och 

sjuksköterskans utsatthet.  

 

Familjens utsatthet 

Monterosso och Kristjanson (2008) redogör för hur föräldrar på olika sätt kunde 

reagera vid ett besked om sitt barns cancerdiagnos. En del blev chockade och 

kände tvivel angående denna diagnos och ville genast hitta en rimlig förklaring. 

Andra reagerade lugnt och anpassade sig till barnets sjukdom och aktuella vård. 

Vissa föräldrar reagerade starkt emotionellt när de insåg att deras barn hade 

cancer. 

I studier gjorda av Monterosso et al. (2007) och Steele och Davies (2006)  

framkommer det att ett flertal föräldrar, som vårdade sitt barn dygnet runt, fick 

många fysiska problem som till exempel utmattning, huvudvärk, anemi samt 

hudutslag. De drabbades även av ekonomiska problem på grund av barnets 

sjukdom. Om situationen var för krävande eller att de kände sig tvungna att vårda 

kunde sjuksköterskorna, enligt Stoltz, Lindholm, Udén och Willman (2006), 

hjälpa föräldrarna att prata med barnet och rekommendera hospice. 

Ett problem som uppstod hos föräldrar med barn i den palliativa vården beskrivs i 

studien gjord av Monterosso och Kristjanson (2008). Trots att deras barn var i en 
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ålder som gjorde att de kunde bli insatta i sin vård och sin förestående död kunde 

föräldrarna ändå inte erkänna eller diskutera det obotliga tillståndet när barnet var 

närvarande.  

Föräldrar med invandrarbakgrund upplevde en brist i kommunikationen när de 

fick information från personalen angående sitt barns tillstånd, behandling och 

prognos. De kunde inte tillgodogöra sig informationen eller förstå den på grund 

språkförbistringarna (Contro et al., 2002).  

Att syskon till det sjuka barnet också blev känslomässigt påverkade tillstår 

föräldrarna i en studie gjord av Monterosso et al. (2007). Därför uppmuntrade 

föräldrarna syskonet att leva så normalt som möjligt och inte inta en vårdande roll.  

 

Sjuksköterskans utsatthet 

Exempel på vanliga barriärer i den palliativa vården, beskrivet av sjuksköterskor, 

var osäkerhet angående barnets sjukdomsprognos, familjernas oförmåga att 

acceptera och för sig själv erkänna det obotliga tillståndet hos barnet, 

personalbrist, otillräcklig kunskap om smärtlindring i livets slutskede samt 

kulturella skillnader (Davies et al., 2006).  

Sjuksköterskors olika grad av kompetens är något som beskrivs i en studie av 

Feudtner et al. (2006). De kände sig mest kompetenta inom området smärtlindring 

och minst kompetenta när det gällde att samtala med barnen och familjerna om 

döden.   

Stoltz et al. (2006) beskriver i sin studie ett dilemma som uppstod när 

sjuksköterskan blev tvungen att bemöta föräldrarnas och patientens olika 

uppfattningar och önskemål angående vården. Att som sjuksköterska våga stanna 

kvar hos familjen trots svårlösta problem var viktigt samt att få föräldrarna att 

känna sig säker och lugn hos det döende barnet. 

Barnard, Hollingum och Hartfield (2006) redogör för vad det innebar utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv att ha en nära relation med det sjuka barnet och dennes 

familj. Denna relation medförde att sjuksköterskan fick delta i både positiva och 

negativa situationer med barnet och familjen. Detta bidrog till att även 

sjuksköterskan sörjde barnet när denne avlidit. 
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Föräldrars behov under barnets vårdtid och efter att barnet har avlidit 

Följande subkategorier ingår under denna kategori: kunskap och kommunikation 

samt omvårdnad av barnet. 

 

Kunskap och kommunikation 

I en studie gjord av Monterosso och Kristjanson (2008) framkommer det att 

föräldrarna ville att personalen förklarade mer vad den palliativa vården innebar 

rent praktiskt. De hade även en önskan att den palliativa vården skulle fokusera 

mer på att vara stödjande än bara smärtlindrande. 

Enligt Brobäck och Berterö (2003) var det viktigt för barnet och föräldrarna att få 

information om sjukdomen då det möjliggjorde för dem att ta beslut om 

behandling. Vickers och Carlisle (2000) redogör även för ett behov som innebär 

att om föräldrarna skulle kunna leva med beslutet de tagit om att avsluta sitt barns 

behandling samt kunna förlika sig med sitt barns död ville de försäkra sig om att 

allt hade gjorts i behandlande syfte. Föräldrarna ansåg att det var viktigt för 

personalen att vara medveten om detta för att bättre kunna förstå deras beslut. 

Ett behov som föräldrarna uttryckte beskrivs av Monterosso och Kristjanson 

(2008). Detta innebar att de önskade en mer öppen, ärlig och trovärdig 

kommunikation med vårdpersonalen så att inte föräldrarna skulle inges ett falskt 

hopp utan fortfarande kunde ha en realistisk syn på barnets tillstånd. Detta gällde 

även kommunikationen angående en eventuell resultatlös behandling samt om det 

är nödvändigt att inleda den palliativa vården så snart som möjligt. Att personalen 

lyssnade på föräldrarna, tog dem på allvar, gav aktuell information om barnets 

tillstånd utan dröjsmål samt stöttade dem efter döden var något som uppskattades 

av föräldrarna. Contro et al. (2002) beskriver i sin studie att för föräldrarna var det 

viktigt att personalen inte använde facktermer som de inte förstod.  

Enligt Monterosso, Kristjanson och Phillips (2009) var de viktigaste behoven för 

barnets familj vetskapen att man kunde ställa frågor till personalen oberoende tid 

på dygnet, kunskap om barnets behandlingar och dess biverkningar samt insikten 

att omvårdnaden av barnet var av god kvalitet. Det var även viktigt att föräldrarna 

fick kunskap om hur de kunde hjälpa sitt barn att ha det så bra som möjligt, se när 

smärtlindring krävdes, att ha tillgång till relevanta hjälpmedel, att få hembesök av 

personal vid behov samt få kunskap om hur de ska kunna leva ett så normalt liv 

som möjligt med sitt barn. De områden som ej blev tillgodosedda i tillräcklig 
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omfattning, enligt föräldrarna, var vetskapen om att omvårdnaden höll en god 

kvalitet, läkemedelsbiverkningarna, smärtlindringen samt hur man bibehåller en 

god relation i familjen. 

Montel et al. (2009) beskriver i sin studie förslag från föräldrar angående 

förbättringar utifrån familjens behov, till exempel att de önskade att endast en 

doktor gav familjen information under sjukdomstiden, att personalen pratade mer 

öppet om den förestående döden samt visade empati efter barnets död. Enligt 

Monterosso et al. (2007) ansåg föräldrarna att den palliativa personalen behövde 

en specifik pediatrisk kunskap och erfarenhet. 

 

Omvårdnad av barnet 

Föräldrarna i studien gjord av Vickers och Carlisle (2000) ansåg att beslutet att ta 

ansvar och delta i sitt barns vård var väldigt viktigt men gav upphov till 

bekymmer och rädsla. 

I en studie gjord av Contro et al. (2002) framkom ett annat behov hos föräldrarna, 

nämligen att de önskade att en, för dem välbekant personal, hade det övergripande 

ansvaret kring omvårdnaden av deras barn för att uppnå trygghet och en god 

vårdkvalitet. De egenskaper hos personalen som föräldrarna ansåg som mest 

önskvärda var ärlighet, medkänsla, noggrannhet samt tillgänglighet.  

Monterosso och Kristjanson (2008) fann i sin studie att det föräldrarna ansåg vara 

viktigast de sista månaderna i barnets liv var att barnet skulle vara smärtfri, ha det 

så lugnt och bra som möjligt och att de fick tid att vara med barnet. Om det var 

möjligt ville föräldrarna vårda sitt barn hemma. En förutsättning var, enligt 

föräldrarna, att de kände tillit till sjuksköterskorna och personalen på onkologen. 

Även Vickers och Carlisle (2000) fann i sin studie att föräldrarna ville vårda sitt 

barn i hemmet och att de även uppfattade detta som barnets val. Att de skulle 

sköta barnet var för dem något självklart. Föräldrarna ansåg att det var viktigt att 

prata öppet med barnet så att dennes önskemål angående vården framkom. Det var 

ingen lätt uppgift men att veta att barnets önskningar hade blivit tillgodosedda 

hjälpte föräldrarna i sorgeprocessen. Montel et al (2009) fick i sin studie fram att 

nittio procent av föräldrarna hade föredragit att barnet skulle avlida på sjukhuset, 

inte i hemmet, om de fått möjlighet att välja plats för deras barns död. En 

anledning till detta var att om barnet dog hemma skulle hemmet för alltid 

förknippas med deras barns död. 
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Sjuksköterskans roll  

Följande subkategorier ingår under denna kategori: stöd till familjen och bygga 

relationer. 

 

 Stöd till familjen 

Arbetsuppgifter som förekommer för en sjuksköterska i den palliativa vården 

skildras av Barnard et al. (2006). Det innebär att göra allt för patienten, till 

exempel att tillse patientens vårdbehov avseende hygien, välbefinnande, 

symptombehandling, smärtlindring, ge ett känslomässigt stöd till patienten så att 

dennes integritet och kontroll kvarstår samt även stödja familjen. För att höja den 

sjukes livskvalitet och hjälpa honom/henne att uppnå sina personliga mål krävs en 

öppen kommunikation samt att man som sjuksköterska förstår och är villig att 

anpassa sig till dennes individuella behov. 

Stoltz et al. (2006) beskriver i sin studie sjuksköterskornas arbete i den palliativa 

vården. En del i denna verksamhet var att förbereda föräldrarna på den nära 

förestående döden, ge dem kunskap att känna igen tecken på en döende person, 

underlätta förståelsen för vad kurativ (botande) och palliativ vård är samt stärka 

föräldrarna i deras förmåga att utföra omvårdnad. Då de fick kunskap om 

smärtlindring, allmän omvårdnad samt på vilket sätt de kunde komma i kontakt 

med sjuksköterskorna hjälpte det föräldrarna att agera i olika situationer på ett 

lugnt och kunnigt sätt. Viktigt var även att som sjuksköterska uppmärksamma 

familjernas behov och känslor. Vid problem var det sjuksköterskans arbete att 

utreda vad problemet innebar, om det kunde åtgärdas eller erbjuda ett samtal om 

så önskades, till exempel när föräldrarna ville prata enskilt med sjuksköterskan. 

För att föräldrarna skulle känna sig mer trygga och säkra med sin 

omvårdnadssituation i hemmet ville sjuksköterskorna öka deras självförtroende 

och tillit till personalen. När föräldrarna upplevde att de inte längre förmådde att 

bedriva omvårdnad av sitt barn var det betydelsefullt av sjuksköterskorna att 

bekräfta och uppmuntra dem vilket gav dem ny kraft.  

 

Bygga relationer 

För att familjen skulle känna förtroende och trygghet med sjuksköterskan krävdes 

det att en god relation hade uppnåtts. Det förutsattes då att man hade gott om tid, 

att man fick en bra kontakt samt uppvisade förståelse för varandra speciellt i 
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bemötandet av familjen. Familjen vågade då kontakta sjuksköterskan vid behov 

av hjälp samt dela med sig av sina innersta tankar och förbjudna känslor. Ett 

exempel på en sådan känsla var att de önskade att personen de vårdade skulle dö. 

Trots att föräldrarnas beslut angående vården inte överensstämde med 

sjuksköterskans uppfattning hade hon ingen rätt att döma eller på annat sätt visa 

att deras åsikter inte överensstämde (Stoltz et al., 2006).   

 

För att kunna trösta en lidande person, enligt Norberg, Bergsten och Lundman 

(2001) ska man vara öppen, närvarande och tillgänglig, ge tid och utrymme för 

den lidande, ha en vilja att se och lyssna, inte döma samt vara trygg i sig själv. 

När man som lidande kan förmedla känslor såsom smärta, sorg, ilska, svaghet och 

hat är man redo att motta tröst. När man uppnått en trygg relation vågar man 

konfronteras med orsaken till lidandet så att inte smärtan tar överhanden.  

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnaden kring barn och deras 

familjer i den palliativa vården. I resultatet framkom följande kategorier: 

Familjers upplevelser när barn vårdas i den palliativa vården, Hinder och 

svårigheter, Föräldrars behov under barnets vårdtid och efter att barnet har avlidit 

samt Sjuksköterskans roll. I resultatet framkom att föräldrarna, till barn som 

befinner sig i den palliativa vården, påverkas i så stor grad att de upplever en 

livskris samt att de vill delta i vården kring sitt barn, de vill ha en öppen och 

entydig kommunikation samt kunskap om barnets omvårdnad. 

 

När föräldrar får besked om att deras barn ska vårdas inom den palliativa vården 

raseras deras planer för framtiden och känslor av tomhet och kaos drabbar dem. 

De känslomässiga reaktionerna varierar bland föräldrarna, till exempel med 

tystnad eller med ett utåtagerande beteende (Monterosso & Kristjanson, 2008; 

Steele & Davies, 2006). Som sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse och 

kunskap att det är en livskris som drabbar familjen och att detta är en normal 

reaktion på en psykisk kris. Informationen som ges till familjen ska vara individ- 

och behovsanpassad utifrån krisens olika förlopp. Att informationen måste 

förmedlas utifrån individens speciella behov är något som Katie Eriksson 
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framhåller i sin omsorgsteori. Den medicinska informationen som ges under 

rådande chockfas måste upprepas. Detta bör sjuksköterskan ha i åtanke eftersom 

föräldrarna vanligtvis inte är mottagliga och kan bearbeta denna nya situation 

(Cullberg, 2006, s. 15, 143; Fossum, red., 2007, s. 355, 369; Kirkevold, 2000, s. 

217; Ottosson & Ottosson, 2007, s. 34-37; URL 2). I vår litteraturstudie 

framkommer att denna upprepning av informationen är något som föräldrarna 

uppskattade (Widger & Picot, 2008). 

 

Att kommunikation är ett viktigt område framkom i resultatet. I de flesta artiklar 

betonar föräldrarna sitt behov av en rak och ärlig kommunikation och att 

informationen de mottar ska vara samstämmig från personalen (Contro et al., 

2002; Monterosso & Kristjanson, 2008). Som sjuksköterska bör man inte använda 

fackmässiga termer utan kommunicera så att både föräldrarna och barnen förstår, 

se till att samtalen med familjen sker utan tidspress samt ha modet att stanna kvar 

trots den svåra situationen. Viktigt är även att praktiskt beskriva den basala 

omvårdnaden vilket enligt omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är grunden för 

all vård (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; Kirkevold, 2000, s. 216; Mitchell, 

Clarke & Sloper, 2006). Vår studie visar på ytterligare en faktor som kan 

underlätta familjens situation nämligen den att kunskap angående barnets sjukdom 

ska ges till föräldrarna kontinuerligt under vården. I resultatet i de artiklar som 

ingår i vår litteraturstudie framkommer det att kunskap hos föräldrarna bidrar till 

en trygghet och en säkerhet när de eventuellt ska besluta om ett upphörande av 

behandling. Kunskap underlättar även deras sorgeprocess efter deras barns död 

(Brobäck & Berterö, 2003; Monterosso & Kristjanson, 2008; Price & McNeilly, 

2009, s. 38; Steele & Davies, 2006; Vickers & Carlisle, 2000). Det har 

framkommit i vår studie att föräldrar har upplevt att de erhållit motstridig 

information vilket har bidragit till deras ökade stress och förvirring. Eftersom 

sjuksköterskan har en central roll i omvårdnaden kring familjen har läkaren ett 

stort och viktigt ansvar att förmedla relevant fakta angående barnets 

sjukdomsprocess till sjuksköterskan. Hon/han kan då ge rätt information och 

kunskap till övrig personal och den drabbade familjen. Denna kunskap hjälper 

även sjuksköterskan att se behoven hos familjen så att nödvändiga insatser, till 

exempel av andra medlemmar i vårdteamet, kan genomföras (Beck-Friis & 

Strang, 2008, s. 373, 380). 
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Studien visar att föräldrar anser att sjuksköterskor som arbetar i den pediatriska 

palliativa vården ska ha en specialistutbildning inom detta område samt ett 

genuint intresse för sitt arbete och en empatisk människosyn. Har man detta så 

erhålles en god och säker omvårdnad av barnet och dennes familj (Beck-Friis & 

Strang, 2008, s. 377; Kirkevold, 2000, s. 221; Schreiner et al., 2009). 

 

I resultatet framkom att om en god omvårdnad skulle kunna bedrivas kring dessa 

familjer så krävdes det att en god relation hade uppnåtts mellan personalen och 

familjen. Ett litet antal personer i vårdteamet underlättade att en nära kontakt 

uppstod. Att föräldrarna fick ingå i vårdteamet gjorde att de kände sig delaktiga i 

besluten kring barnets omvårdnad. Även detta bidrog till att relationen kunde 

utvecklas och en god vårdkvalitet erhållas. Om relationen var god så vågade 

familjen visa och sätta ord på sina känslor, även de mest förbjudna. Att då som 

sjuksköterska inte döma utan lyssna och trösta kunde bidra till att familjen lättare 

kunde bearbeta sin situation. På grund av denna nära relation så upplevde även 

sjuksköterskan en sorg när barnet dog (Barnard et al., 2006; Contro et al., 2002; 

Heller & Solomon, 2005; Norberg et al., 2001; Stoltz et al., 2006).  För att erhålla 

en god och trygg relation måste sjuksköterskan arbeta med en omvårdnad som 

sätter familjen och deras behov i centrum. Att även sjuksköterskan sörjer ett barn 

som avlidit är något naturligt. Detta beroende på att hon/han delat familjens 

livsöde under en lång tid och en nära relation har uppstått. Därför är det viktigt att 

hela vårdteamet och övriga kollegor är uppmärksamma när detta inträffar så att de 

kan erbjuda stöd och tröst till sjuksköterskan (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005; 

Schreiner et al., 2009).   

 

När ett barn ska vårdas i den palliativa vården ställs föräldrarna inför många val. 

Ett beslut föräldrarna måste ta är var denna vård ska bedrivas. I resultatet 

framkommer att de flesta familjer valde hemmet som vårdplats. Detta beroende på 

att familjen kände sig mest trygg där, att kontakten med det sjuka barnets syskon 

underlättades och att hemmet även var den plats där det sjuka barnet ville 

tillbringa sin sista tid (Monterosso & Kristjanson, 2008; Vickers & Carlisle, 

2000). I motsats till detta fann vi i en studie gjord i Frankrike att föräldrarna ville 

att deras barn skulle vårdas på sjukhus i stället för hemma (Montel et al., 2009). 
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Detta är ett intressant motsatsförhållande och anledningen till detta ställer vi oss 

frågande till. Finns det en annan vårdkultur i Frankrike än i övriga länder som 

ingår i vår litteraturstudie?   

 

När personalen gjorde ”det lilla extra” för familjen som inte var förväntat, 

uppskattades det av föräldrarna som även ansåg att det hjälpte dem att bearbeta 

sorgen efter sitt barn. Att även syskonen till det sjuka barnet fick personalens 

uppmärksamhet och tid underlättade hela familjens situation (Contro et al., 2002; 

Davies et al., 2005; Heller & Solomon, 2005). Topor och Borg (2008, s. 57-58) 

och Kirkevold (2000, s. 223) anser att man som personal inte bara ska bedriva 

vården utifrån ett vardagligt perspektiv utan även göra något högst personligt 

gentemot barnet och familjen. Detta är något som upplevs av familjen som ett 

stort stöd i deras i situation.    

 

Metoddiskussion 

För att kunna få underlag för litteraturstudien så gjordes i det inledande stadiet en 

litteratursökning i databaserna PubMed, Cinahl och PsychInfo. Det framkom då 

att i databasen PsychInfo fanns det inte relevanta artiklar som motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Som huvudsökord använde vi oss av MeSH-termer och 

Cinahl-headings vilka enskilt gav ett stort artikelutfall. Därefter kombinerade vi 

dessa MeSH-termer och Cinahl-headings med ett antal textord så att de artiklar 

som framkom motsvarade i hög grad vårt syfte. I vår sökning begränsade vi oss 

till artiklar utgivna under de senaste tio åren, skrivna på engelska samt med ett 

innehåll som berörde barn/ungdomar mellan 0 – 18 år. Att översätta artiklar från 

engelska till svenska kan leda till feltolkningar av innehållet. Båda författarna 

läste artiklarna flera gånger och diskuterade gemensamt det problem som uppstått 

i översättningen. Då vi var två som samarbetade med denna litteraturstudie ser vi 

detta som en styrka då det ledde till att feltolkningarna förhoppningsvis kunde 

minimeras. En av artiklarna som ingår i vår litteraturstudie erhöll efter 

klassificering en låg kvalitet. Orsaken till detta var att i artikelns diskussion 

behandlades ämnen som ej framkommit i resultatet. Trots detta inkluderades 

denna artikel då dess resultat visade på bra konkreta exempel på familjers behov 

av information och kunskap. Orsaken till att manuell sökning utfördes var att 

eliminera risken att artiklar med hög kvalitet och relevans för vårt syfte ej skulle 
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framkomma i våra sökningar. Resultatet av den manuella sökningen blev fyra 

inkluderade artiklar. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie belyser de behov som familjer i pediatriska palliativa 

vården uttrycker som viktiga. Att erhålla stor kunskap, stöd och en god relation 

med sjukvårdspersonalen är något som framkommer som de centrala behoven 

utifrån ett familjeperspektiv. Om dessa behov tillfredsställs underlättas deras svåra 

och komplicerade situation. Därför anser vi det som viktigt att fortsatt forskning 

utförs inom detta område. Att föräldrar med barn i den pediatriska palliativa 

vården ville att deras barn skulle dö på sjukhus har framkommit i en studie gjord i 

Frankrike. Därför vill vi att ytterligare forskning utförs angående vilken miljö 

föräldrar önskar att den palliativa vården ska bedrivas, hemma eller på sjukhus. 

Det vore intressant i kommande studier att belysa föräldrars och personalens 

synpunkter på hur man kan uppnå likvärdig kvalitet på omvårdnaden oberoende 

vart man bedriver den palliativa vården. Om föräldrar upplever ett krav från 

sjukvården att de ska vårda sitt barn och om personalen ställer dessa krav vore 

också intressant att få belyst i kommande studier.  
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Bilaga 1, Tabell 2a: Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier 

med kvantitativ metod. 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

DS Deskriptiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

som är väl beskrivet och 

analyserat med adekvata 

statistiska metoder (t ex 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik etc.). Lång 

uppföljning. 

 

 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, allt 

för kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska 

metoder. 

 

Tabell 2b: Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvalitativ metod. 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Studie med kvalitativ metod.  

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt 

välbeskriven 

undersökningsgrupp och 

kontext. Metod och analys 

välbeskriven och genomförd, 

resultatet är logiskt och 

begripligt, god 

kommunicerbarhet. 

 

 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

eller bristfällig 

resultatredovisning.  
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(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 
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Titel:……………………………………………………………………………...…
…………….………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 
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KVALITETSBEDÖMNING 

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

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv    □             Intervention □ 

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

Kvantitativ: Retrospektiv □          Prospektiv □ 

 Randomiserad □  Kontrollerad      □ 
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Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):……….. Bortfall (N) ……… 

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

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

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering? Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?  Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?  Ja             Nej   

Urval relevant?   Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?  Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?  Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat? Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja             Nej    

 

 

 



 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □               Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

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

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Författarens namn 
(årtal) 

Artikelns titel Motivering till 
exkludering 

Blomberg, K., & 
Sahlberg–Blom E. 
(2005). 

Closeness and distance: a 
way of handling difficult 
situations in daily care. 

Motsvarar inte studiens 
syfte.  

Hyson, J.L., Aroni, R., 
& Sawyer, S.M. (2006). 

Research with bereaved 
parents: a question of how 
not why.  

Motsvarar inte studiens 
syfte.  
 

Mitchell, W., Clarke, S., 
& Sloper, P. (2005). 

Care and support needs of 
children and young people 
with cancer and their 
parents.  

Motsvarar inte studiens 
syfte. 
  

Tuffery, C., Finlay, F., 
& Lewis, M. (2007). 

The needs of children and 
their families at the end of 
life: an analysis of 
community nursing 
practice. 

Motsvarar inte studiens 
syfte.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4, Tabell 4: Artikelsammanställning av inkluderade artiklar 

 

 

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Barnard, A., 
Hollingum, C., 
& Hartfield, B. 
2006. 
Australien. 

Att beskriva en 
grupp 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
arbeta i den palliativa 
vården. 

Kvalitativ. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

 

N=10 
(N=0) 

 

Fenomenografisk 
metod.  

 

 

Några viktiga områden som framkom för 
en sjuksköterska i den palliativa vården är 
att göra allt man kan för patienten samt 
uppnå en nära patient-sjuksköterske-
relation. 

K II 

Brobäck, G., & 
Berterö, C. 
2003. 
Sverige. 

Beskriva 
anhörigvårdares 
upplevelser av 
palliativ vård i 
hemmet. 

Kvalitativ. 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

 

N=6 
(N=0) 

Fenomenologisk 
analysmetod 
enligt Giorgi. 

 

Anhörigvårdare känner ofta en stor 
otillräcklighet i vården av den sjuke. Fem 
teman framkom: 1) anpassning till den 
nya situationen, 2) kunskap om den 
anhöriges sjukdom, 3) att bli sedd som en 
viktig person i vården, 4) emotionell 
påverkan samt 5) osäkerhetskänsla. 

K I 

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

Att med hjälp av 
familjers personliga 
åsikter och 
erfarenheter förbättra 
den pediatriska 
palliativa vården för 
patienterna och deras 
familjer. 

Kvalitativ. 
Intervjuer. 
De flesta frågorna 
kunde besvaras med 
ja/nej med hjälp av 
en Likert-skala.  
 

N=68 
(N=0) 

Innehållsanalys Områden som föräldrarna till det döende 
barnet ansåg var otillfredsställande i 
bemötandet av personalen framkom. 
Kommunikationen från personalen kunde 
vara förvirrande och otillräcklig. 
Personalen använde ofta facktermer som 
inte föräldrarna förstod. Familjerna ville 
helst att en och samma person lämnade 
information kring barnet och den 
förestående döden. Något stöd för syskon 
fanns inte i tillräcklig omfattning  

K  II 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Davies, B., 
Collins, J. B., 
Steele, R.,  
Cook, K., 
Brenner, A., & 
Smith, S. 
2005. 
Kanada. 

Beskriva sjuka barn 
och deras syskons 
upplevelser av 
Canuck Place, ett 
hospice samt hur 
vården kan utvecklas.  

Kvalitativ. 
Intervju . 
Etnografisk. 
 
Kvantitativ. 
Frågeformulär. 
Likert- skala. 

N=14 
(N=0) 
 
 
N=67 
(N=1) 

Innehållsanalys 
 
 
 
T-test  

Syskonen såg hospice som ett bra ställe 
med bra aktiviteter, de fann att de kunde få 
kvalitetstid med sina föräldrar. Det var 
även viktigt att de kunde träffa andra barn i 
deras situation och jämföra erfarenheter. 
Syskonen fick även hjälp att kunna 
bearbeta sin sorg med hjälp av personal 
som jobbar vid hospice.  

K II 
 
 
 
DS II 

Davies, B., 
Sehring, S. A., 
Partridge, J. C., 
Cooper, B. A., 
Hughess, A., 
Philp, J. C.,  
Amidi-nouri, 
A., & Kramer, 
R. F. 
2006. 
USA. 

Att undersöka 
sjukvårdspersonalens 
uppfattning om den 
pediatriska palliativa 
vårdens barriärer 
kring omvårdnaden av 
barn och deras 
familjer. 

Kvantitativ. 
Enkätfrågor som 
besvarades med 
hjälp en Likert-
skala. 

 

N=240 
(N=0) 

Analytisk 
statistisk metod. 
Pearson x2  test 
och Mann-
Whitney U test. 

Exempel på vanliga barriärer i den 
palliativa vården, beskrivet av 
sjuksköterskor, var osäkerhet angående 
barnets sjukdomsprognos, familjernas 
oförmåga att acceptera och för sig själv 
erkänna det obotliga tillståndet hos barnet, 
personalbrist, otillräcklig kunskap om 
smärtlindring i livets slutskede samt 
kulturella skillnader.  

DS II 

deCinque, N., 
Monterosso, 
L., Dadd, G.,  
Sidhu, R., 
Macpherson, 
R., & Aoun, S. 
2006. 
Australien. 

 

Att undersöka 
erfarenheter och 
behov hos föräldrar, 
som har erhållit 
sorgebearbetning av 
sjukhuset, efter att 
deras barn avlidit i 
cancer.  

Kvalitativ. 
Narrativ design.  
Ostrukturerade 
intervjuer vilka 
innehöll fyra öppna 
frågor. 

N=9 
(N=0) 

Narrativ samt 
Polkinghornes 
analysmetod. 

 

När föräldrarna upplevde att onkologens 
personal inte stöttade dem i den 
utsträckning de önskade under den 
palliativa fasen erfor de negativa känslor, 
till exempel besvikenhet. 

K I 

 

 

 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Feudtner, C., 
Santucci, G.,  
Feinstein, J. A., 
Snyder, C. R.,  
Rourk, M. T.,  
& Kang, T. I. 
2006. 
USA. 

Att testa hypotesen att 
sjuksköterskors grad 
av hoppfullhet är 
förenat med ett större 
välbefinnande och 
kunskap om att 
tillgodose palliativ 
vård. 

Kvantitativ. 
Randomiserad. 
Tvärsnittsstudie. 
Webbaserad enkät/  
Adult Dispositional 
Hope Scale 

N=410 
(N=0) 

Cronbach α, 
Pearson produkt 

Sjuksköterskorna beskriver sin kompetens 
utifrån både positiva och negativa aspekter 
som påverkar deras sätt att arbeta inom 
den palliativa vården.  

DS II 

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

Att få kunskap om de 
behov som föräldrar 
till barn med 
livshotande sjukdom 
anser som viktigast 
att få tillgodosedda 
samt hur 
omvårdnaden bäst 
kan utformas utifrån 
dessa behov. 

Kvalitativ.  
Intervjuer med 
öppna frågor. 

N=37 
(N=1) 

Innehållsanalys Föräldrarna ansåg att det var viktigt att de 
och barnen fick en person ur personalen 
som de hade mest kontakt med. Detta 
gjorde att de kände sig trygga med vården, 
de upplevde att de blev sedda och 
upplevde delaktighet i vården. 

K II 

Montel, S., 
Laurence, V., 
Copel, L., 
Pacquement, 
H., &  Flahault, 
C. 
2009. 
Frankrike. 

Beskriver vilka 
faktorer som avgör 
var ungdomar och 
yngre vuxna väljer att 
dö. 

Kvalitativ. 
Explorativ 
Semistrukturerad  
Intervju. 

N=21 
(N=0) 

Innehållsanalys Barn och deras föräldrar väljer oftast att dö 
på sjukhus istället för hemma.  

 

K I 

 

 

 

 

 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Monterosso, L., 
Kristjansson, L. 
J., Aoun, S., & 
Philips, M. B. 
2007. 
Australien. 

 

Få kunskap om 
föräldrars och 
vårdpersonalens 
synpunkter angående 
behov hos familjer i 
den palliativa vården. 
Tillgängligheten av 
vård samt vilka 
barriärer och 
möjligheter till stöd 
inom den palliativa 
vården. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer, både via 
telefon samt ansikte 
mot ansikte. 

N=38 
(N=0) 

 

Innehållsanalys Att vårda sitt barn palliativt kan leda t ex 
till psykisk utmattning, allmänna 
hälsoproblem hos föräldrarna samt 
ekonomiska problem. Viktigt för 
föräldrarna var att få en klar, ärlig och 
aktuell information om sitt barns 
hälsotillstånd. Sjukvårdspersonalen måste, 
enligt föräldrarna, ha specifik pediatrisk 
kunskap och erfarenhet. 

K II 

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

Fastställa den 
palliativa vårdens 
stöd och de behov hos 
familjer vars barn dött 
av cancer, hur väl 
dessa behov 
tillgodosågs samt 
hinder för detta.  

Kvalitativ. 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

N=24 
(N=0) 

Innehållsanalys Att uppnå en nära och trovärdig relation 
mellan sjukvårdspersonal och 
föräldrar/barn ansågs viktigt och hade ett 
terapeutiskt värde i denna vård. Viktigt var 
också att även barnen och ungdomarna 
inkluderades i besluten angående deras 
vård. En god palliativ omvårdnad ska 
tillhandahållas utifrån de behov som 
uppkommer hos barnen, föräldrarna och 
deras syskon. 

K II 

 

 

 

 

 

 

 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
– kvalitet 

Monterosso, L., 
Kristjanson, L. 
J., & Philips, 
M. B. 
2009. 
Australien. 

Fastställa den 
palliativa 
omvårdnaden och 
support familjer som 
har haft barn som 
avlidit i cancer. Hur 
väl deras behov blev 
tillgodosedda samt 
vilka barriärer som 
hindrar omvårdnaden.  

Kvantitativ. 
Deskriptiv. 
Explorativ. 
Intervju. 
Service and 
Educational 
Resource 
Utilisatition 
(SERU), 
Hospital Anxieaty 
and Depression 
Scale (HADS), 
Patient Carer´s 
Needs Survey 
(PCNS), 
The Family 
Inventory of Nedds 
– Paediatric II 
(FIN-PED II). 
 

N=69 

(N=0) 

Statistisk analys,  

Kruskal – Wallis 
chi- square test.  

De viktigaste behoven för barnets familj 
under den palliativa fasen i hemmet var 
bland annat kunskap om behandlingar, 
biverkningar och god vårdkvalitet.  Ett 
behov som ej blev tillgodosett var bland 
annat kunskapen om biverkningar. 

DS III 

Norberg, A., 
Bergsten, M., & 
Lundman, B. 
2001. 
Sverige. 

Att belysa vad tröst 
innebär utifrån två 
perspektiv: den som 
ger tröst samt mottar 
tröst. 

Kvalitativ. 
Narrativa intervjuer 
Tolkande studie 
Hermeunetisk 
 

N=18 

(N=0) 

Innehållsanalys För att kunna trösta någon eller kunna 
motta tröst krävs det att man är öppen, 
närvarande och tillgänglig. Tröstaren ska 
ge utrymme och tid, vara nära och få den 
lidande att förstå att han/hon inte är ensam. 
Den lidande är mottaglig för tröst när 
känslor som smärta, sorg, ilska, svaghet 
och hat uttrycks. 

K I 

 

 

 

 

 



 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare/ 
(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 
 

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

Höja förståelsen för 
familjers upplevelser 
som har ett barn med 
en neurodegenerativ 
livshotande sjukdom. 

Kvalitativ. 
Observation och 
intervjuer 

N=29 
(N=0) 

Grounded Theory 
Innehållsanalys 

Rädsla, osäkerhet och sorg var de mest 
framträdande känslorna. De var alltid 
närvarande men förändrades i intensitet 
under tidens gång. Ekonomin blev 
lidande under sjukdomstiden för alla 
familjer. Föräldrarna brottades med 
existentiella frågor som de uppfattade att 
sjukvårdpersonalen hade problem att 
bemöta.  

K II 

Stoltz, P., 
Lindholm, M., 
Udén, G., & 
Willman, A. 
2006. 
Sverige. 

Studiens syfte är att 
belysa innebörden av 
att stödja 
anhörigvårdare i 
hemmet.  

Kvalitativ. 
Narrativ 
ostrukturerad 
intervju.  
 

N=20 
(N=0) 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 
innehållsanalys,  
 

En av sjuksköterskans viktigaste arbete är 
att få till en tillitsfull och förtrogen 
relation med anhörigvårdaren. Det är 
även viktigt att se till anhörigvårdarens 
känslor och behov i vårdandet samt deras 
sociala liv. Att förbereda familjen på vad 
som ska hända är viktigt för då vågar de 
vårda hemma.  

K I 

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

Att få insyn och 
förståelse av 
föräldrars 
upplevelser av att 
vårda sitt barn under 
dennes sista tid i 
livet.  

Kvalitativ. 
Utforskande, 
Beskrivande 
design. 
Narrativa 
intervjuer. 

N=10 
(N=0) 

Innehållsanalys Att kunna ta beslut och ha kontroll över 
sitt barns vård var något som föräldrarna 
ansåg som ett grundläggande behov. De 
flesta föräldrarna var villiga att ta ansvar 
för omvårdnaden av deras barn.  Både 
föräldrar och barn ansåg att hemmet var 
den bästa platsen för terminalvården.  

K II 

Widger, K., & 
Picot, C.  
2008. 
Kanada. 
  

Beskriva kvaliteten 
på vården före, under 
tiden och efter att 
döden har inträffat 
hos en baby, barn 
eller ungdom utifrån 
föräldrars perspektiv 

Kvalitativ. 
Intervjuer, både via 
telefon och ansikte 
mot ansikte. 

N=38 
(N=0) 

Innehållsanalys. De flesta föräldrar ansåg att de 
behandlades väl, att personalen hade ett 
intresse för dem. Överlag var de nöjda 
med vården 

K II 

 
 
 
 
 



Bilaga 5, Tabell 5: Exempel på analys av texter 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori  

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

Föräldrarnas 
känslomässiga stress 
minskade och 
förändrades när de 
fick mer kunskap 
angående barnets 
sjukdom och 
prognos. 

 

Positiva 
upplevelser 

Familjers 
upplevelser när 
barn vårdas i den 
palliativa vården. 

Föräldrarna upplevde 
osäkerhet över vem 
som var ansvarig för 
deras barns palliativa 
vård. 
 

Negativa 
upplevelser 

Familjers 
upplevelser när 
barn vårdas i den 
palliativa vården.  

Föräldrarna kunde 
inte erkänna eller 
diskutera det obotliga 
tillståndet när barnet 
var närvarande. 

Familjens 
utsatthet 

Hinder och 
svårigheter 

Föräldrarna ville att 
personalen 
förklarade mer vad 
den palliativa vården 
innebar rent 
praktiskt.  

Kunskap och 
kommunikation 

Föräldrars behov 
under barnets 
vårdtid och efter 
att barnet har 
avlidit  

Om det var möjligt 
ville föräldrarna 
vårda sitt barn 
hemma. 

Omvårdnad av 
barnet 

Föräldrars behov 
under barnets 
vårdtid och efter 
att barnet har 
avlidit 

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

Föräldrar reagerade 
på olika sätt vid ett 
besked om sitt barns 
cancerdiagnos 

Stöd till 
familjen 

Sjuksköterskans 
roll 

Stoltz, P.. 
Lindholm, M., 
Udén, G., & 
Willman, A. 
2006. 
Sverige. 

Att som 
sjuksköterska våga 
stanna kvar hos 
familjen trots 
svårlösta problem var 
viktigt samt att få 
föräldrarna att känna 
sig säker och lugn 
hos det döende 
barnet. 

Sjuksköterskans 
utsatthet 

Hinder och 
svårigheter 



 

För att föräldern 
skulle känna 
förtroende och 
trygghet med 
sjuksköterskan 
krävdes det att en 
god relation hade 
uppnåtts. 

Bygga 
relationer 

Sjuksköterskans 
roll 

 

 

 
 


