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Bakgrund: Palliativ vård kräver ett omfattande multidisciplinärt tillvägagångssätt och kan 

ges på sjukhus, hospice eller hemma. Sjuksköterskan har en unik roll att ge stöd till barnet 

och familjen under den palliativa vårdtiden och är involverad i barnet och familjen. Joyce 

Travelbee betonade vikten av att människor ska sträva efter att finna mening i upplevelser 

och situationer de stöter på i livet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa 

föräldrars upplevelse av att ha ett barn som vårdas palliativt. Metod: Systematisk 

litteraturöversikt med 16 artiklar. Resultat: Beskedet om barnens död uppbringar en olidlig 

känsla av förlust. Föräldrarna har en pliktkänsla av att skydda sitt barn. De går igenom ett 

känslomässigt kaos och strävar efter ett normalt familjeliv som ett skydd mot detta. 

Diskussion: När ett barn vårdas palliativt drabbas hela familjen. Det är viktigt att som 

sjuksköterska arbeta relationsskapande. Konklusion: Föräldrar behöver stöd vare sig de 

väljer att vårda hemma, på hospice eller inom slutenvård. 

Nyckelord: Föräldrar, Kommunikation, Litteraturöversikt, Palliativ vård, Stöd, Upplevelse. 
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År 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige. Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i 

behov av palliativ vård och ungefär 560 av dessa var barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 

2013).  När ett barn drabbas av sjukdom påverkas hela familjen stort, både känslomässigt 

som fysiskt, ekonomiskt som spirituellt (Steele, 2002). Det är även väldigt påfrestande för 

vårdpersonalen att vårda ett barn som kommer att dö. Den vården kräver stor kunskap, 

förståelse och medlidande för barnet och föräldrarnas situation (Melin-Johansson, Axelsson, 

Grundberg & Hallqvist, 2014).  

1 Bakgrund 
Enligt FN:s barnkonvention är alla människor under 18 år ett barn och har samma rättigheter 

och lika värde. Alla barn har rätt till en bra sjukvård för att ha en god hälsa. De beslut som 

tas kring barn skall alltid tas utgå från vad som är det bästa för barnet och föräldrar skall få 

stöd för att detta skall kunna uppnås (UNICEF, 2009). 

 

Palliativ vård för barn är ett speciellt område, även om det är nära relaterat till palliativ vård 

av vuxna. En effektiv palliativ vård för barn kräver ett omfattande multidisciplinärt 

tillvägagångssätt och kan ges på sjukhus, hospice eller hemma, även med små resurser. Den 

fokuserar på att öka livskvaliteten för barnet och stödja familjer och inkluderar hanterandet 

av plågsamma symtom, möjlighet till vila och vård genom döden och sörjandet (Melin-

Johansson, Axelsson, Grundberg & Hallqvist, 2014). 

 

WHO definierar palliativ vård av barn som att den kännetecknas av en helhetssyn på 

människan genom att stödja individen att leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande till livets slut. Det definieras som en total omvårdnad av barnets kropp samt 

stöd åt familjen, att vården börjar vid diagnos och fortlöper oavsett om barnet får behandling 

mot sjukdomen (World Health Organization, 2010). Palliativ vård fokuserar på att öka 

livskvaliteten för barnet och stödja familjer och inkluderar hanterandet av plågsamma 

symtom, möjlighet till vila och vård genom döden och sörjandet (Abib El Halal et al, 2013). 

Det som kan skilja sig mellan palliativ vård för barn och vuxna kan vara att situationen kan 

uppfattas olika av barn och av vuxna. Hur tillstånd och status uppfattas kan skilja sig stort 

mellan föräldrar, personal och barnen själva. Det finns dessutom skillnader i etiska och 
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rättsliga frågor, som exempelvis självbestämmande. Föräldrar till barn är också generellt mer 

aktiva och engagerade än närstående till vuxna (Socialstyrelsen, 2013). Vad vårdgivare gör 

vid tiden runt barnets död är viktigt när familjerna försöker att hantera detta förödande 

skede och vårdgivarnas handlingar kan ge en effekt som föräldrarna har med sig i årtionden 

(Brooten et al, 2012). 

 

Enligt vårdpersonal anses den palliativa vården vara bäst när personalen knutit starka band 

med barnet och deras familj (McCloskley & Taggart, 2010; Klassen,  Gulati & Dix, 2012), 

denna relation gör å andra sidan att personalen känner stor sorg och förlust när barnet dör 

(McCloskey & Taggart, 2010; Melin-Johansson, Axelsson, Grundberg & Hallqvist, 2014). 

 

Sjuksköterskan har en nyckelroll i det palliativa vårdteamet, de är de som koordinerar 

vården, är de första som ser patientens behov samt är de som finns tillgängliga hela tiden 

(Docherty, Thaxton, Allison, Barfield & Tamburro, 2012; Gilmer, Foster, Bell, Mulder & 

Carter, 2012). Sjuksköterskan har en unik roll att ge stöd till barnet och dess familj under den 

svåra palliativa tiden. Sjuksköterskan är involverad i barnet och familjen under hela tiden, 

från den kurativa till den palliativa vården. De kommer troligen spendera stora perioder 

med barnet, föräldrarna och andra familjemedlemmar, vilket ger stora möjligheter till att 

forma deras upplevelse. Sjuksköterskan kan stödja föräldrarna genom att ge familje- och 

patientcentrerad vård. Patientcentrerad vård innebär att fokusera på barnet som individ och 

familjecentrerad vård fokuserar på kommunikation, psykologiskt, andligt och socialt stöd. 

Sjuksköterskan ska ge utbildning och information, men det är de enkla medmänskliga 

handlingarna som kan hjälpa mest och ge tröst till barnet och familjen under den svåra tiden 

(Aschenbrenner, Winters & Belknap, 2012).  

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som formulerade sin teori på 1960-talet. 

Huvudtesen i hennes teori är att sjukdom och lidande i första hand är en personlig 

upplevelse och kan innebära en möjlighet till självutveckling. Teorin innefattar begrepp som 

människan som individ, lidande, mening, kommunikation och mänskliga relationer. Enligt 

Travelbee är människan unik och oersättlig. Alla får ta del av vissa allmänmänskliga 

erfarenheter, exempelvis sjukdom och lidande, men den enskilda individens upplevelser av 

erfarenheterna är individens egna. Hon hävdar att för att förstå vad omvårdnad innebär, 
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måste man förstå vad som händer mellan sjuksköterska och patient och vilka konsekvenser 

interaktioner mellan dessa kan ha för en patients tillstånd (Kirkevold, 2007). 

Krikevold säger att Travelbee menade att det viktigaste i omvårdnad var att hjälpa 

människor att finna mening i upplevelser och situationer som de stöter på i livet. Trots att de 

flesta anser att sjukdom och lidande är meningslöst, kan det leda till självutveckling. Det 

anses ha en återhämtnings- och rehabiliteringseffekt. Hon pekade på att en förmåga och en 

motivation att söka efter mening i erfarenheter i livet är mänskliga karaktärsdrag. 

Erfarenheter senare i livet är unika för varje individ och de är influerade av tidigare 

erfarenheter. Upplevelser som sjukdom och lidande kan skapa ett tillfälle för personlig 

utveckling (Wadenstan & Carlsson, 2003). 

  

Enligt Travelbee är det skillnad på sympati och empati, där empati är en föregångare till 

sympati.  Hon beskriver empati som en upplevelse mellan två personer. Det består i en 

förmåga att förstå och dela en annan individs psykologiska tillstånd i ett visst ögonblick. Det 

leder till förmåga att kunna förutse en annan individs handlingar. Detta kräver att 

sjuksköterskan har likartad bakgrund eller situationer att ta utgångspunkt ifrån. Det är 

därför inte realistiskt att alla sjuksköterskor har förmåga att känna empati för alla sjuka 

personer. Sympati handlar däremot om en önskan att lindra lidande och kännetecknas av 

medkänsla. Det är en attityd, ett sätt att tänka och en känsla som kommuniceras till en annan 

individ (Kirkevold, 2007).  

Travelbee förutsatte att en essentiell funktion i omvårdnad innebär att vidta åtgärder för att 

identifiera patienters behov. Därför, anser hon, måste empati transformeras till sympati så att 

målen för omvårdnad kan nås. Sympati blev dock ofta förväxlad med en förvrängd form av 

förbarmande. Hon beskrev förbarmande som sympatiskt innerligt beklagande för någon 

som annars är bedrövade eller olycklig. Sjuksköterskor uttryckte oro om att patienter kan bli 

handlingsförlamade när de får för mycket sympati. Travelbee menade dock att ingen patient 

enligt henne for illa av vänlighet och sympati, däremot har många lidit i onödan av brist på 

detsamma (Rich, 2003).  

 

Ett av de viktigaste verktygen i omvårdnadsarbetet är enligt Travelbee kommunikation. 

Detta är en ömsesidig process där den sjuke och patienten delar och förmedlar känslor och 
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tankar. Det är en förutsättning för att kunna uppnå målet för omvårdnaden. Kommunikation 

handlar om att hjälpa patienten att kunna bemästra sitt lidande och att kunna finna en 

mening i upplevelsen. Lidandet är ofrånkomligt och är en del i att vara människa. Med 

lidandet skapas en insikt i vad som är fysisk, emotionell eller spirituell smärta. Det är 

förknippat med det som den enskilda individen upplever som betydelsefullt i sitt liv.  Enligt 

Travelbee bör kommunikationen bestå i välgörenhet, då den antingen kan lindra eller 

förstärka isolering och ensamhet hos den sjuke. Hon hävdar att förhållningssättet till 

individens upplevelse av sjukdom är viktigare än diagnoser och objektiva bedömningar. 

Stereotypa uppfattningar om patienten präglar sjuksköterskans intryck och det är viktigt att 

ha förmågan att kunna förbise dessa förutfattade meningar. En bristande förmåga att se 

patienten som en individ är en störande faktor för kommunikationen. Väsentligt är att 

sjuksköterskan har den kunskap och insikt som krävs för att identifiera och tillgodose 

behovet hos den sjuke. Att omvårdnadsbehovet hos individen, familjen eller samhället 

tillgodoses är det viktigaste (Kirkevold, 2007).  

1.1 Problemformulering 
I föräldrarollen ingår det naturligt att man vill skydda och stödja sitt barn. När 

sjuksköterskor skall genomföra de beslut som fattats om barnets palliativa vård kan det lätt 

uppstå konflikter med föräldrarna, som kanske inte har samma åsikt om 

behandlingsalternativ och hur vården av barnet skall se ut. Författarna anser att denna 

studie är nödvändig för att öka förståelsen för vad föräldrarna går igenom när deras barn har 

palliativ vård. Detta kan förbättra vården och uppfattning av denna.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrars upplevelse av att ha ett barn som 

vårdas palliativt. 
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2 Metod 

2.1 Litteratursökning 
 

De databaser som använts i sökningen efter relevanta artiklar var PubMed och Cinahl som är 

inriktade mot omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2008). 

Sökningarna gjordes med MeSH-termerna Palliative care, Parent och Experience, Boolesk 

söklogik (AND) samt trunkering (*) användes till att hitta artiklar (Östlundh, 2006). 

Resultaten av dessa sökningar redovisas i Tabell 1 och 2. 

Tabell 1. 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2014-09-

05 

PubMed Palliative 

care 

51 267 - - - - 

2014-09-

05 

PubMed Parent 245 732 - - - - 

2014-09-

05 

PubMed Experience* 721 278 - - - - 

2014-09-

05 

PubMed Palliative 

care AND 

Parent 

AND 

Experience*  

203 203 33 15 11 

Tabell 2. 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2014-09-

05 

Cinahl Palliative 

care 

22 883 - - - - 

2014-09-

05 

Cinahl Parent* 75 902 - - - - 

2014-09-

05 

Cinahl Experience* 165 529 - - - - 

2014-09-

05 

Cinahl Palliative 

care AND 

Parent* 

AND 

Experience* 

148 148 28 17 3 
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2.1.1 Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som sattes upp var att artiklarna skulle vara på engelska eller svenska, 

att de skulle utgå ifrån föräldrars upplevelse, vara inriktad på palliativ vård av barn samt 

finnas tillgängliga i fullversion via Mittuniversitetet. 

2.1.2 Exklusionskriterier 

I de artiklar som belyste även andra perspektiv än föräldrarnas så exkluderades de delar av 

artiklarna som inte var relevanta för syftet i denna studie. Artiklar som handlade om tiden 

efter döden exkluderades eftersom denna studie inte fokuserar på detta, i de artiklar som har 

båda tidsaspekterna exkluderades icke relevanta delar.  

2.2 Dataanalys  
351 titlar lästes igenom, detta resulterade i att 61 abstrakt lästes innan 32 artiklar valdes ut för 

att läsas igenom. De artiklar som inte ansågs vara relevanta förkastades. Kvar var 19 artiklar 

som granskades enligt granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk utredning 

(SBU, 2012). När artiklarna granskades förkastades ytterligare tre artiklar som inte uppfyllde 

syftet. Två sökningar gjordes manuellt efter att referenslistor i relevanta artiklar granskats. 16 

artiklar har använts i resultatet.  

De 16 artiklar som valdes ut lästes av båda författarna och relevanta delar plockades ut från 

artiklarna. Nyckelfynden lästes igenom, sammanfattades och kodades efter textens likheter 

och olikheter. Därefter skapades subkategorier när författarna sammanförde de resultat som 

framkom och utifrån dessa skapades huvudkategorier (Friberg, 2006). Denna litteraturstudie 

bygger på fyra huvudkategorier och nio subkategorier. 

 

2.3 Etiska överväganden 
Vid en litteraturstudie är det viktigt vid artikelgranskning att ha ett etiskt förhållningssätt 

och välja artiklar som för ett etiskt resonemang. Det är viktigt att presentera det resultat som 

framkommer, även de som inte stödjer författarnas förförståelse (Forsberg & Wengström, 

2013). Eftersom detta är en litteraturstudie anses inte något godkännande från en etisk 

kommitté vara nödvändigt. 
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3 Resultat 
 

Resultatet i denna studie innehåller 16 artiklar varav 12 artiklar var kvalitativa, två var 

mixed method och en var kvantitativ. Artiklarna var publicerade mellan år 2000-2012. 

Artiklarna var från Sverige, Libanon, USA, England, Japan, Nederländerna, Grekland, 

Kanada och Spanien. 

3.1 Livet förändras 
 

3.1.1 Att få besked 

Att få beskedet att det inte finns någon botande behandling konfronterade föräldrarna med 

det oundvikliga att deras barn kommer att dö. Den dominerande känslan var att de inte 

kunde släppa taget och att livet var meningslöst utan barnet. De flesta kände på sig innan 

vad deras förlust av barnet skulle innebära för dem, de skulle inte få känna stoltheten av att 

se sitt barn växa och bli en självständig individ, aldrig vara en hel familj igen och de skulle 

inte kunna se sig själva reflekteras i barnets utseende och beteende. Att veta att allt detta ska 

ta slut och samtidigt vara medveten om den fruktansvärda smärtan detta skulle orsaka i 

framtiden uppbringade en olidlig känsla av förlust, men också en önskan om att barnet skall 

ha en god livskvalitet (Kars et al, 2009; Seyama & Kanda, 2010; Steele & Davies, 2006; Vickers 

& Carlisle, 2000). Att acceptera detta var svårt och ett hinder kunde vara rädslan för barnets 

fysiska nedbrytning och känslan av att ha misslyckats i rollen som förälder (Saad, Abu-Saad 

Huijer, Noureddine, Muwakkit, Saab & Abboud, 2011). Föräldrarna kunde trots detta 

uppleva sig mer lättade eftersom de visste att barnet skulle få frid (Seyama & Kanda, 2010). 

 

3.1.2 Barnets beskyddare 

Föräldrar är fast beslutna om att slåss mot döden till varje pris för sitt barn. Det härstammar 

från en pliktkänsla att beskydda barnet, när barnet når livets slutskede intensifieras behovet 

av att skydda barnet vilket inkluderar att föra barnets talan, det kan handla om att få ett 

andra medicinsk utlåtande, ytterligare behandlingsalternativ eller försäkran om att barnet får 

den optimala vården som kan erbjudas. Det kan också innebära att de tar till extrema 

åtgärder för att skydda barnet från vetskapen om döden (Price, Jordan, Prior & Parkes, 2011; 

Vickers & Carlisle, 2000). Många föräldrar kände en oro över att ge besked om döden och 

sökte råd om vad de skulle säga till deras barn, när de skulle säga det och hur involverade de 
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borde vara. Ibland låter de personal berätta detta för barnet, men oftast var det föräldrarna 

själva som gav beskedet till sitt barn (Papadatou, Yfantopoulos & Kosmidis, 1996). Nämnvärt 

var observationen att många föräldrar var oförmögna att erkänna eller diskutera barnets 

terminala tillstånd med barnet närvarande, även om de visste att barnet var medveten om 

utgången, de var också rädda att diskutera döden med sitt barn eftersom de befarade att det 

skulle orsaka att barnet förlorade sin vilja att leva (Kars et al, 2009; Monterosso & 

Kristjanson, 2008). Även om det är omöjligt att skydda deras barn från döden, så är det 

viktigt för föräldrarna att vara där när barnet dör, det minskar även deras ångest och 

bedrövelse. Om de inte är där så orsakar det en fruktansvärd skuldkänsla från en 

uppfattning av att inte ha skyddat barnet från exempelvis fruktan inför döden (Price, Jordan, 

Prior & Parkes, 2011). 

 

3.2 Känslomässigt kaos 
 

3.2.1 Hopp  

Att bibehålla hoppet var ett framstående tema, även i slutskedet av dödsförloppet. Hoppet 

bestod av vetskapen om att barnets prognos var dålig och sökandet efter ett mirakel. 

Föräldrarna försökte bevara deras liv med barnet och förhindra förlusten av barnet genom 

att behålla och även förbättra den nuvarande situationen och vad som var kvar av deras 

barn. Strävan att bevara situationen kunde uttrycka sig på två sätt. Först försökte föräldrarna 

leta efter interventioner som skulle uppehålla liv, som till exempel försök att få tag i något 

som botar eller förlänger livet. Föräldrarna nämnde behandlingar som riktade sig mot att 

förbättra barnets fysiska och mentala tillstånd, detta kunde vara blodtransfusioner eller 

andra läkemedel att komplettera nuvarande behandling med. När detta inte fungerar 

försöker föräldrarna fördröja förlusten genom att avstå från saker som kan påskynda 

förloppet. De kunde till exempel undvika eller fördröja handlingar som i deras ögon kunde 

påbörja eller påskynda förloppet. Vissa tenderade att avvakta med smärtlindring när 

smärtan ökade, med förhoppningen att smärtan skulle försvinna av sig själv utan att behöva 

öka läkemedelsdosen (Kars et al, 2009; Zelcer, Cataudella, Cairney & Bannister, 2010).  
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Känslorna hopp och förtvivlan är varandras motsatser men ingen av dessa känslor försvann 

helt under den palliativa vården (Seyama & Kanda, 2010). 

 

 

3.2.2 Förtvivlan över att barnet kommer att dö 

Rädsla, osäkerhet och sorg var stora aspekter i föräldrarnas upplevelser av emotionell 

ångest. Dessa känslor var alltid närvarande men förändrades över tid. I många fall minskade 

känslan av rädsla efter att föräldrarna fått diagnosen, då visste de åtminstone vad utgången 

skulle bli (Seyama & Kanda, 2010; Steele & Davies, 2006). Inte en dag gick dock utan att 

föräldrarna sörjde sitt barn. Den första perioden efter barnets diagnos innebar intensiv sorg 

för alla föräldrar. Sorgen minskade i intensitet allt eftersom vardagen fortgick, men sörjandet 

försvann aldrig (Steele & Davies, 2006). Andra känslor som inte försvann var önskan om att 

barnet skulle fortsätta leva och av realisationen att barnet faktiskt är döende samt den sorg 

som framkom då föräldrarna upptäckte hur skört barnet var (Seyama & Kanda, 2010).  

Föräldrar kämpade med existentiella frågor då de försökte hitta mening med barnets 

sjukdom. Många upplevde djup spirituell smärta. De uppgav att brist på kontroll över 

situationen och den medföljande känslan av maktlöshet var karakteristiskt för lidandet 

(Montoya-Juarez et al, 2012; Steele & Davies, 2006).  Vissa upplevde att de skulle välkomna 

döden, men tiden för döden var inte där ännu. Detta orsakade en väntan som upplevs 

väldigt svår. Särskilt när föräldrarna såg barnet lida av sin sjukdom eller upplevde vissa 

delar av dödsprocessen som ett lidande. För vissa dominerade känslan av meningslöshet, i 

vissa fall förstärkt av att de inte längre kunde kommunicera med barnet. Vissa upplevde det 

som att de hade föredragit att aktivt påskynda döden för att avsluta barnets och deras eget 

lidande (Kars et al, 2009). Andra föräldrar var kliniskt deprimerade och det framkom även 

att några föräldrar hade suicidtanker eller försökte ta sitt liv (Steele & Davies, 2006). ’ 

Många barn beskrevs av föräldrarna som att de var medvetna om deras egna kroppsliga 

förfall och var frustrerade och ledsna över att inte kunna delta i de aktiviteter som de tyckte 

om. Det var den här upplevelsen som många föräldrar uppgav som det psykologiskt 

svåraste och vissa föräldrar trodde att deras barn försökte skydda dem genom att inte prata 
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med dem. Förlusten av att kunna kommunicera med barnet orsakade känslor av ilska och 

frustration (Zelcer et al, 2010). 

 

 

 

3.3 Strävan efter det normala 
 

3.3.1  Att bibehålla ett familjeliv 

Det var viktigt för många föräldrar att återställa rutiner och trygghet i deras egna och deras 

barns liv. Vid början då de första symtomen börjat synas och när diagnosen fastställts, när 

föräldrarna insett att deras barn kan eller kommer att dö, så introduceras en känsla av tydlig 

splittring och osäkerhet in i familjelivet. Denna pågående splittring karakteriseras av en följd 

av händelser som föräldrarna kände att de hade väldigt lite eller ingen kontroll över och 

samtidigt krävdes komplexa beslut. Dessa beslut kunde ha att göra med till exempel hur 

syskon skulle tas om hand, hur familjen fortsatt skulle få ekonomin att gå ihop, när 

behandlingen skulle ändras eller avslutas och om eller hur de skulle informera barnet och 

syskonen om den kommande döden. En känsla av att skydda deras sjuka barn, andra barn, 

andra familjemedlemmar och vänner från olika saker som kan orsaka smärta och lidande var 

något de flesta föräldrar kände. De strävade efter att bibehålla de roller de har i familjen, att 

bevara sammanhållningen som förälder och partner till sin respektive även när de möts av 

känslomässigt kaos Även om föräldrarna är lika engagerade så skiljde det sig i hur mödrar 

och fäder tog hand om barnet och familjen. Mödrarna fokuserade på att ge fysisk och 

känslomässig omvårdnad till barnet och familjen. Fäder tenderade till att främst ta hand om 

att säkra den ekonomiska tryggheten för familjen, detta kunde dock orsaka att de fick 

skuldkänslor, men de var också den som gav tröst till modern (Price, Jordan, Prior & Parkes, 

2011).  

De flesta föräldrar spenderar så mycket tid och energi med att tänka på barnet att de var 

oförmögna att tänka på något annat. Bara att läsa en bok blev omöjligt för vissa. Två fäder 

sade upp sig från sina jobb för att de inte kunde koncentrera sig på det de hade framför sig. 

Istället fylldes deras tankar av barnet. En annan far sade att han var så psykologiskt 

påverkad att han förlorade de flesta analytiska egenskaper han hade innan barnet blev sjukt 
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(Steele & Davies, 2006). Föräldrarna upplevde också faktorer som ökade den emotionella 

smärtan, såsom utmattning beroende på ett liv som centrerades runt medicinska 

behandlingar som gjorde att de var tillgängliga dygnet runt, svårigheter som uppstod genom 

spända förhållanden mellan familjemedlemmar, ilska utan möjlighet till utlopp samt rädslan 

att sjukdomen avancerar bortom deras förnuft (Seyama & Kanda, 2010; Steele & Davies, 

2006).  

 

3.3.2 Upplevelsen av att vårda sitt barn i hemmet 

Efter den initiala chocken när föräldrarna blev informerade om deras barns tillstånd och efter 

den första behandlingen återvände familjen hem och övergick från att vara en familj i 

förtvivlan till att bli en familj som stöttar patienten (Seyama & Kanda, 2010). De flesta 

mödrar uttryckte oro över var vården och döden skulle ske.  Psykologiska faktorer avgjorde 

då hemvård bestämdes, medan medicinska faktorer avgjorde då sjukhusvård bestämdes. De 

ansåg att barnets smärta bättre kunde kontrolleras i sjukhusvård och de upplevde det som 

tryggare att befinna sig i händerna på professionella, men att vårdas i hemmet var ändå 

förstahandsvalet bland de flesta föräldrar, eftersom de uppfattade det som barnets vilja. 

Föräldrar belyste normaliteten av hemsjukvård som en positiv faktor för valet att låta barnet 

dö hemma, omringad av sina kära och den intimitet som detta skapar och som sjukhuset inte 

kunde uppbringa. En annan anledning var också att föräldrarna önskade vara den primära 

vårdgivaren (Papadatou, Yfantopoulos & Kosmidis, 1996; Vickers & Carlisle, 2000; Zelcer et 

al, 2010).   

Det fanns också andra hinder som föräldrarna uttryckte för att barnet skulle vårdas hemma. 

Detta var att de var tveksamma till att kunna ge optimal symtomlindring, ekonomiska och 

praktiska svårigheter att vårda barnet hemma, detta kunde röra sig om de fysiska 

utmaningarna att vårda barnet och att få plats med den utrustning som krävdes. Det rörde 

sig också om det stöd de hade från samhället. De som hade hemsjukvård upplevde att deras 

behov bemöttes på ett bra sätt och att de fick bra stöd, men de familjer som inte hade tillgång 

till detta kände sig ofta vilsna och övergivna (Zelcer et al, 2010). Att lära sig nya saker som 

ofta är tekniskt komplexa och att finna en balans mellan olika roller som vårdare, förälder 

och försörjare upplevdes som svårt. Sådana uppgifter väckte olika känslor som förändrades 
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över tid, ofta till det värre. Dessa känslor var skuldkänslor, rädsla, utmattning, isolering, 

stress och ångest (Price, Jordan, Prior & Parkes, 2011). Många föräldrar var kluvna över att 

utföra sjuksköterskeuppgifter, så som att administrera läkemedel. Även fast de ville vara de 

som vårdar sitt barn, upplevde de att dessa uppgifter hindrade dem från att bara vara en 

förälder (Zelcer et al, 2010). Föräldrarna kände att trots att de tillhandahållit all vård under 

tiden patienterna genomgått behandling, ökade behovet av professionella insatser allt 

eftersom sjukdomen förvärrades (Seyama & Kanda, 2010).  

När sjukdomen tagit över upplevde många föräldrar att barnet började skärma av sig från 

dem och i vissa fall inte ville ha fysisk kontakt.  Föräldrarna pratade då mycket om att bara 

finnas där och göra det bekvämt för barnet. När kommunikationen med barnet försämrades 

till det stadie då barnet mest var sovande, uttryckte föräldrarna ångest över att inte förstå 

barnets tankar och att de ville göra mer, men inte kunde, detta skapade en känsla av 

maktlöshet och stor emotionell smärta (Kars, Grypdonck & van Delden, 2011; Seyama & 

Kanda, 2010). Föräldrarnas hypotes var att när barnet mentalt ger upp, började en 

nedåtgående spiral i barnets hälsa som fortskyndade döden. Därför försökte de in i det sista 

bibehålla det psykiska välmåendet hos barnet, den fysiska degenerationen av barnet ansågs 

vara ett hot mot det mentala måendet (Kars, Grypdonck & van Delden, 2011). Även om det 

är en stor påfrestning att vårda sitt barn i hemmet så framkom det att vissa föräldrar som 

valde att deras barn skulle vårdas på sjukhus ångrade sig i efterhand (Papadatou, 

Yfantopoulos & Kosmidis, 1996). 

 

3.4 Behov av stöd och tillit 
 

3.4.1 Egenskaper hos vårdpersonal som uppskattas av föräldrarna  

En av anledningarna som föräldrarna uppgav till att kunna lita på vårdpersonalen var att de 

var där från stunden de fick diagnosen och till att barnet dog. En far underströk att han alltid 

kunde lita på att samma tre läkare var involverade i vården och att samma personer vakade 

över hans dotter, anledningen till att detta var viktigt uppgav han var för att han upplevde 

det som att de brydde sig. Tid, intresse, omtanke, känslighet, empati, hänsyn och kärlek från 

personalen uppskattades väldigt mycket.  Att ha samma vårdpersonal under tiden för den 



13 
 

palliativa vården förstärkte föräldrarnas känsla av trygghet inom sjukhusmiljön och skapade 

goda förutsättningar för bra relationer och kommunikation. Uppfattningen om att 

personalen kände deras barn och att personalen såg barnet gjorde att föräldrarna kände sig 

säkrare på att vården av deras barn var den optimala (Heller & Solomon, 2005; Midson & 

Carter, 2010; Monterosso & Kristjanson, 2008; Robert, Zhukovsky, Mauricio, Gilmore, 

Morrison & Palos, 2012). Denna försäkran gjorde att föräldrarna kunde slappna av och inte 

behöva koordinera vården själva och inte ständigt vara på sin vakt och uppmärksamma på 

vad personalen sa, de litade på att inga detaljer missades. Säkerheten av att personalen 

kände deras barn gjorde även att de var mer bekväma när de var tvungna att lämna 

sjukhuset för att ta hand om andra barn eller jobba (Heller & Solomon, 2005). Några 

föräldrar hade fått bra information och kände att personalen ofta kom och uppdaterade om 

läget. En förälder ringde flera gånger om dagen då hon/han inte var på plats och kände att 

hon/han kunde lita på vårdteamet (Midson & Carter, 2010). Föräldrarna uppskattade när 

personalen gjorde ansträngningar utöver sina arbetsuppgifter i form av små 

vänlighetshandlingar, detta bidrog inte bara till meningsfulla terapeutiska förhållanden utan 

också till positiva minnen relaterat till den palliativa vården och till involverad personal 

(Monterosso & Kristjanson, 2008).  

 

3.4.2 Erfarenheter som leder till bristande förtroende 

Sjukhusmiljön är en främmande miljö för många föräldrar och de kunde känna sig små och 

vilsna, vilket adderade till föräldrarnas obehagskänsla. Även avståndet till sjukhuset kunde 

orsaka problem för vissa föräldrar då de skulle pussla ihop sjukhusbesöken med övriga livet 

(Midson & Carter, 2010). 

När det inte var samma personal under tiden på sjukhuset, oavsett om det berodde på 

skiftbyte, byte av vårdavdelning eller att de upplevde vården som oorganiserad så orsakade 

det känslor av misstänksamhet, ångest och lidande. Det ökade även deras upplevelse av att 

vården var sämre och att deras barn var mer sårbart och led (Heller & Solomon, 2005). Om 

det var något som inte fungerade som det skulle, om behandlingen avbröts eller blev 

uppskjuten så informerade föräldrarna personalen. Om detta inte löste sig snabbt blev 

föräldrarna väldigt vaksamma och kände sig osäkra i att lämna barnen (Robert et al, 2012). 
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När barnets död närmade sig blev den personal som föräldrarna redan litade på ännu 

viktigare och interaktionerna begränsades till dessa personer (Heller & Solomon, 2005). 

Om föräldrarna upplevde att vårdpersonalen inte var närvarande vid dödsögonblicket, att 

någon sagt eller gjort något i samband med den palliativa vården som upplevdes negativt, 

att de kände att något gått fel i vården eller bemötandet av barnet och familjen så är det 

sannolikt att dödsögonblicket upplevdes svårare (Kreicbergs, Valdimarsdóttir, Björk, 

Steineck & Henter, 2005). 

Föräldrar befann sig i ett läge då det är personalen som måste guida dem. Det framkom att 

vissa föräldrar inte förstod förrän efteråt vad som pågick och att de inte ens hade övervägt 

att deras barn skulle dö. De önskade att bli informerade hela tiden om förändringar i barnets 

tillstånd och var tvungen att fortsätta fråga om vad som pågick. Alternativ och 

valmöjligheter nämndes inte för alla förrän de mötte läkaren efter barnets död (Midson & 

Carter, 2010). 

 

3.4.3 Upplevelsen av Hospicevård 

Föräldrar beskrev hur de i början hade varit tveksamma till om barnet skulle vårdas på 

hospice eller inte, men alla tveksamheter försvann när de väl hade varit och besökt hospicet. 

Omgivningen i form av lokalerna och den varma atmosfären var en stor del i valet. Eftersom 

steget tagits mot hospicevård utan dåligt samvete kände familjerna att de inte hade något de 

ångrade vid tillfället för patientens död, trots att det skulle bli smärtsamt. De beslutade sig 

för att stanna vid patientens sida hela tiden fram till döden. De tog sig igenom den 

förväntade sorgen och var redo för vård på hospice (Kirk & Pritchard, 2010; Seyama & 

Kanda, 2010). 

Det främsta sättet som föräldrarna blev stöttade på var att de kunde ta en paus från 

vårdandet av barnet. Denna paus gjorde det möjligt för dem att spendera tid med övriga 

barn i familjen samt att kunna ha tid för sig själva och få sova.  Föräldrarna kunde bara tillåta 

sig att ta denna paus om de kände att de kunde lita på personalen. De såg det som att barnet 

var i trygga händer på ett hospice, något som de inte alltid känt när barnet varit på andra 

vårdinrättningar. Tilliten baserades på upplevelsen av att personalen inte bara hade kunskap 
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och skicklighet i att vårda deras barn, utan även på relationen som de hade skapat med 

barnet och den kunskap de hade om just den individen (Kirk & Pritchard, 2010). 

Det fanns föräldrar som kände att de inte hade fått tillräckligt med stöd med att få 

avlastning, men att de inte heller kunde be om det eftersom de var medvetna om att även 

andra familjer behövde personalens uppmärksamhet. De flesta var dock nöjda med de råd 

och det stöd de fått, men det hade gjort nytta med mer information, guidning och en insikt i 

teorin bakom de metoder personalen använde (Kirk & Pritchard, 2010).  

 

4 Diskussion 
 

4.1 Metoddiskussion 
Författarna har gjort en litteraturstudie med syftet att belysa föräldrars upplevelse av att ha 

ett barn som vårdas palliativt. Samtliga artiklar hittades i databaserna PubMed och Cinahl, 

två artiklar hittades via manuella sökningar. Hade författarna använt fler databaser samt om 

artiklar hade beställts som inte fanns tillgängliga via Mittuniversitetet hade det möjligtvis 

resulterat i fler artiklar i resultatet. Författarna hade dock som inklusionskriterier att 

artiklarna skulle finnas tillgängliga via Mittuniversitetet. Hade fler artiklar framkommit är 

det dock osäkert om dessa hade tillfört någonting nytt i resultatet.  

Författarna har läst igenom och granskat alla artiklar var för sig och tillsammans, detta 

tycker författarna har varit en fördel eftersom diskussioner har lett fram till ett mer 

genomtänkt resultat. Under sammanställningen av resultatet har kategorier framkommit, 

dessa har dock ändrats under arbetets gång för att svara mot syftet. 

Det finns viss risk för feltolkning av resultatet då samtliga artiklar översatts från engelska till 

svenska och då författarna inte har detta som modersmål samt att språket i de vetenskapliga 

artiklarna innehåller fackspråk som författarna inte är bekanta med.  

Eftersom författarnas erfarenhet av att kvalitetsgranska artiklar är begränsad är det möjligt 

att bristfälliga artiklar använts och därmed försvagat resultatet i studien.  
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De flesta artiklarna i resultatet överrepresenteras av mammor. Det hade varit önskvärt att få 

en jämnare könsfördelning för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt utifrån hela 

föräldraperspektivet där även pappor ingår.  

4.2 Resultatdiskussion 
När ett barn vårdas palliativt påverkas hela familjen. Resultatet visade att föräldrar lever i ett 

känslomässigt kaos och har svårt att få vardagen att fungera. Många känslor existerar 

samtidigt och pendlar mellan ytterligheter och det finns ett starkt behov av att skydda 

barnet. Föräldrar behöver stöd av vårdpersonal oavsett om barnet vårdas på sjukhus, i 

hemmet eller på hospice. Det var viktigt med information, relationer samt förståelse från 

vårdpersonalen. 

I resultatet framgår det att beskedet om att barnet kommer att dö orsakar en stor känsla av 

förlust och meningslöshet hos föräldrarna. De upplever att de måste slåss för sitt barn genom 

att få ett andra medicinskt utlåtande eller andra behandlingsalternativ, många försöker 

desperat hitta en mirakelkur. Det är viktigt för föräldrarna att de kan känna sig säkra på att 

barnet har en god livskvalitet den sista tiden och att de får en optimal vård (Kars et al, 2009; 

Seyama & Kanda, 2010; Steele & Davies, 2006; Vickers & Carlisle, 2000).  

I en artikel av Pirie (2012) så framgår det dock att vårdpersonal får väldigt lite utbildning och 

praktik i hur man lämnar svåra besked. Att veta när och hur de ska inleda samtal om 

palliativ vård är svårt att standardisera eftersom konceptet är så individuellt, men samarbete 

inom vården och alla medlemmar i vårdteamet kan hjälpa till att skapa en tidigare och mer 

sympatisk konversation med barnet och föräldrarna angående palliativ vård. I beskedet bör 

det finnas en förberedelse, en planering om hur beskedet skall framföras och till vilka, samt 

en plan om vad som skall göras härnäst. Det är oftast läkaren som levererar beskedet, men 

det är sjuksköterskan som får sköta den övriga kommunikationen och de känslor som skapas 

av beskedet. En litteraturstudie av Melin-Johansson, Axelsson, Grundberg & Hallqvist (2014) 

beskriver att om sjuksköterskan inte vågar möta dessa känslor och prata med föräldrarna på 

ett individanpassat sätt så kan det göra föräldrarna väldigt upprörda. 

Författarna anser att ge ett svårt besked kräver förberedelse och kommunikation inom 

vårdteamet för att kunna ta hand om patienten och familjen. Det finns förmodligen ett nära 

samband mellan hur information ges och hur föräldrarna upplever hela situationen, därför 
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är det viktigt att som sjuksköterska kunna planera, informera och skapa ett bra samarbete 

inom vårdteamet och även ha förmågan att möta och stödja föräldrarna.  

Föräldrarna behöver hjälp att uttrycka sina tankar och känslor under den palliativa fasen och 

det måste göras med stor känslighet och anpassning efter deras individuella behov 

(D’Agostino, Berlin-Romalis, Jovcevska  & Barrera, 2008). Vårdpersonalen måste balansera 

hopp och optimism med den grymma verkligheten, samtidigt är ingen patient eller situation 

den andra lik, alla faktorer är viktiga för att skapa en balans mellan hopp och förtvivlan 

(Kunin, 1997). 

Att hjälpa människor att finna en mening i upplevelser och situationer som de möter i livet 

är det viktigaste i omvårdnaden (Wadenstan & Carlsson, 2003). Resultatet visade att hopp 

och förtvivlan är känslor som finns hos föräldrarna under barnets palliativa vård, ofta 

existerar dessa känslor samtidigt. Hoppet kan visa sig i att föräldrarna försöker förhindra 

förlusten av barnet, när de inser att detta inte är möjligt försöker de fördröja förlusten. 

Föräldrarna befinner sig i ett stort känslomässigt kaos där rädsla, osäkerhet och kaos är 

framstående delar i den ångest de känner i deras situation (Kars et al, 2009; Zelcer, 

Cataudella, Cairney & Bannister, 2010; Seyama & Kanda, 2010; Steele & Davies, 2006). 

Travelbee menar att människan är unik och att individens upplevelser och erfarenheter är 

individens egna (Kirkevold, 2007). 

Det är av vikt att förstå hur föräldrarna känner för att kunna hjälpa och stödja dem i deras 

sorg. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan skall ha förmågan 

att kommunicera med patienter och närstående på respektfullt, lyhört och empatiskt sätt 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt Travelbee är empati en upplevelse mellan två personer och 

består i förmågan att förstå och kunna förutse en annan persons handlingar. Detta kräver 

dock att sjuksköterskan har en liknande bakgrund eller situationer att utgå ifrån, det är 

därför inte realistiskt att alla sjuksköterskor har en förmåga att känna empati för alla 

patienter och närstående. Sympati handlar däremot om en önskan att lindra lidande och 

kännetecknas av medkänsla (Kirkevold, 2007). Travelbee menade därmed att empati måste 

omvandlas till sympati för att målen med omvårdnaden ska nås (Rich, 2003).   

I resultatet framkom det att föräldrarna tycker att vårdkvaliten kretsar mycket kring 

vårdpersonalen och deras förhållningssätt. Kommunikationen med vårdpersonalen upplevs 
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som en av de viktigaste delarna hos föräldrarna (Heller & Solomon, 2005; Midson & Carter, 

2010; Monterosso & Kristjanson, 2008; Robert et al, 2012). 

Författarna tycker att detta visar hur viktigt det är att skapa en bra relation och god 

kommunikation för att föräldrarna skall få en positiv upplevelse av vården.  

Vårdpersonalens roll i palliativ vård, liksom i all vård, är att arbeta relationsskapande, 

stödjande, att vara kommunikativ och att vara koordinerande (Friedrichsen, 2012).  Fossum 

(2007) beskriver hur bemötande är en viktig del av vården och effekten av bemötandet har 

stor betydelse, ett felaktigt kan ha ödesdigra konsekvenser för både patienter och närstående. 

Det handlar till mångt och mycket om hur samtal genomförs och utförs, hur vårdpersonal tar 

emot patienter och närstående, om de har ögonkontakt samt vilket kroppsspråk de har.  

Detta styrks även av Travelbee som menade att kommunikationen är det viktigaste 

verktyget i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan måste använda ett intellektuellt och 

professionellt förhållningssätt för att skapa en bra relation och kunna ge patienten och 

dennes närstående en bra omvårdnad (Kirkevold, 2007). 

Författarnas erfarenheter är att det inte alltid är enkelt att skapa bra relationer med 

människor som befinner sig i traumatiska situationer. I en studie av Klassen, Gulati & Dix 

(2012) beskrev vårdpersonal ett flertal hinder till att skapa bra relationer till föräldrarna vars 

barn har palliativ vård. Dessa hinder kunde vara att föräldrarna var krävande, oförskämda 

eller arga. Föräldrar som krävde mycket tid eller ville bli särbehandlade orsakade mycket 

stress i ett redan stressat arbete och skapade irritation hos vårdpersonalen.  

Resultatet visade att det är viktigt för föräldrarna att de känner att de kan lita på personalen 

och att det är traumatiskt när tilliten prövas av främmande personal eller när de upplever att 

vården inte fungerar som den ska. Att ha samma personal gjorde att föräldrarna kände sig 

trygga (Heller & Solomon, 2005; Kreicbergs et al, 2005; Midson & Carter, 2010; Monterosso & 

Kristjanson, 2008; Robert et al, 2012).  

Detta stöds även av Parker et al.  (2013) som beskriver hur föräldrarna ville ha stöd av 

personal som de kände och litade på eftersom de utvecklat en relation med barnet och visste 

dennes sjukdomshistoria och kände till hur barnet fungerade.  
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Författarna anser att vården så långt det är möjligt måste sträva efter kontinuitet av 

vårdpersonal så att en god relation kan skapas med föräldrarna så att deras behov av stöd 

och tillit tillgodoses. Detta styrks av Travelbee som beskriver hur åtgärder för att identifiera 

patienters och närståendes behov är avgörande funktioner i omvårdnaden (Rich, 2003). 

Författarna anser att det är viktigt för vårdpersonalen att ge stöd till föräldrarna eftersom det 

framkom i resultatet att föräldrarna behöver guidas angående vården i livets slut (Midson & 

Carter, 2010). Enligt Knapp & Contro (2009) kan det vara bra att prata med föräldrarna om 

barnets kommande död, uppmuntra dem till att planera för barnets begravning samt ge dem 

andrum när döden närmar sig. Föräldrar behöver bli uppmuntrade till att spendera tid med 

barnet och kommunikationen mellan vårdpersonal och föräldrarna behöver utökas. 

Resultatet visade att många föräldrar hade svårt att bibehålla ett fungerande familjeliv. 

Barnets sjukdom upptog föräldrarnas livsvärld och de hade svårt att tänka på annat än 

barnet (Price, Jordan, Prior & Parkes, 2011; Steele & Davies, 2006). Författarna anser att 

föräldrar borde få stöd av vården för att kunna hantera situationen så de kan fortsätta 

fungera som en familj. McKenzie & Curle (2012) beskriver att föräldrarna känner sig lättade 

när vårdpersonalen tog över kontrollen och ansvaret över barnet eftersom de var i händerna 

på utbildad personal. Föräldrarna upplevde också att de behövde mer stöd och önskade 

psykologkontakt. Detta har även Pöder, Ljungman & von Essen (2008) uttryckt, de efterlyser 

psykologkontakt till alla föräldrar som behöver det. 

4.3 Konklusion 
Resultatet av litteraturöversikten visar hur viktigt det är att arbeta relationsskapande för att 

göra vården så bra som möjligt. Både föräldrar och vårdpersonal anser att det är viktigt att 

skapa bra relationer med varandra och att vården då är som bäst. Därför är det viktigt att 

som sjuksköterska måste ha en förståelse för att föräldrarna lever i ett känslomässigt kaos. 

Författarnas åsikt är att personalen måste ha tålamod med föräldrarna så att en bra relation 

kan etableras. Vidare forskning i ämnet behövs då mycket av den forskning som existerar 

handlar om mödrar, fler studier skulle behövas för att belysa fäders upplevelser i denna 

situation.  
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Saad, R., Huijer, 

H, A., 

Noureddine, S., 
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(2011) 
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Kvalitativ 

tvärsnittsstudie 
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Föräldrar 

Deskriptiv design. 
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Kvalitativ longitudinell 
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Grounded Theory 
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M-GTA. 
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fem kategorier: 

upplevelsen av att 

gå från en familj i 

förtvivlan till en som 

stöder patienten, 
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Kanada 
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Kvalitativ 

tvärsnittsstudie.  

29 

familjemedlemmar/ 

Bortfall oklart 

Grounded Theory. 

Djupgående 

intervjuer i grupp, 

individuellt samt 

observationer. 

Innehållsanalys 

Föräldrar till döende 

barn påverkades  

känslomässigt, 

fysiskt, ekonomiskt 

och  

spirituellt. 

Föräldrarna behövde 

stöd för att hantera 

sina upplevelser. 

Hög 

Vickers, J L.  

& Carlisle,  

C.  

(2000)  

England.  

 

Var att beskriva  

föräldrars  

upplevelser av att  

vårda ett döende  

barn i hemmet.  

 

Kvalitativ retrospektiv 

studie. 

19 föräldrar/ 4 

familjer 

Deskriptiv design. 

Intervjuer. 

Innehållsanalys 

Föräldrarna önskade 

att barnet skulle få 

dö hemma och de 

kunde lättare 

acceptera 

situationen, men de 

hade ett stort ansvar. 

Genom att prata om 

döden med barnet 

kunde 

bearbetningen 

underlättas.   

Medel 

Zelcer, S., 

Cataudella, D., 

Cairney, E. & 

Bannister, S. 

Var att utforska 

föräldrars 

upplevelse av 

vården i livets 

slutskede för barn 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie 

25 föräldrar/2 

familjer 

Explorativ design. 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

Föräldrar strävade 

efter att behålla 

normalitet och fann 

styrka i att behålla 

hopp och i barnets 

Hög 



 
 

(2010) 

USA 

med hjärntumörer. Innehållsanalys. 

 

motståndskraft. De 

kämpade med att 

balansera olika roller 

och med att prata 

med sitt barn om 

döden.  

 

 

 

 

 

 


