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ABSTRAKT 

Bakgrund: När en sjukdom inte kan botas behövs lindring och det är då som den palliativa vården 

kommer in. Sjuksköterskans uppgift är att ge vård och omsorg och stötta både patient och 

anhöriga. Barn som vårdas på sjukhus ska ha stor möjlighet att umgås med sin familj . Som 

teoretisk referensram användes Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt är att belysa hur föräldrar upplever den palliativa vården av deras barn. Metod: 

Arbetet är gjort som en litteraturöversikt. Fjorton artiklar valdes och analyserades genom att de 

lästes flera gånger. Tre huvudteman identifierades. Resultat: De tre huvudteman som uppkom var 

stöd, delaktighet & information. Diskussion: För att föräldrar till barn i livets slutskede ska vara 

nöjda med vården är det viktigt att fokus är på ärlig och tydlig information. Föräldrarna bör vara 

delaktig i de beslut som ska fattas kring barnet.  Stöd kan även erbjudas i både den palliativa fasen 

och när barnet avlidit. Slutsats: Föräldrarna är oftast nöjd med den vård som bedrivs men fokus 

borde ligga på stödet som föräldrarna behöver för att kunna känna mer tillfredställelse av vården. 
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BAKGRUND 

Den palliativa vården har i syfte att främja livskvaliteten och att lindra lidandet för en patienter 

med en obotlig sjukdom (Socialstyrelsen, 2013).  När det inte finns någon botande medicinsk 

behandling så ska sjukvårdens mål vara att ge patienten en lugn och värdig död, och det sker 

genom att lindra smärta och andra besvärliga symtom som uppkommer under den sista tiden i 

livet (Strang, 2012, s. 30-32). Det är viktigt att beakta patientens behov, de fysiska, psykiska, sociala 

och de existensiella behoven. Den palliativa vården ska även ge stöd åt patientens närstående. De 

som arbetar inom , den palliativa vården ska ha ett palliativt förhållningssätt, detta innebär en 

helhetssyn på människan och att det ges stöd till patienten och närstående så att patienten kan leva 

med största möjliga välbefinnande till livets slut (Socialstyrelsen, 2013). 

I den palliativa vården finns det fyra hörnstenar, symtomlindring, samarbete, kommunikation och 

relation och stöd till närstående. Symtomlindring innefattar att lindra smärta och svåra symtom. Man 

ska beakta patientens autonomi och dess integritet. I symtomlindring så innefattas även de fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behoven. Samarbetet ska ske med ett mångprofessionellt 

arbetslag. I kommunikation och relation så ligger fokus både på relationerna och kommunikationen i 

arbetslaget och i förhållande till patienten och närstående. Stöd till närstående ska ske både under 

sjukdomsförloppet och efter att dödsfallet skett. Stöd till närstående innefattar också att erbjuda de 

närstående att vara delaktig i patientens vård. (Socialstyrelsen, 2013). 

När familjen är införstådd med att barnet vårdas i ett palliativt slutskede så finns det många 

fördelar med att föräldrarna är med och planerar den sista tiden. Medverkar föräldrarna i 

planeringen så ökar livskvaliteten och tillfredställelsen hos barnet den sista tiden och familjen är 

mer förberedd när det är dags för barnet att gå bort. För att föräldrarna ska kunna engagera sig 

och vara med i planeringen så krävs det att personalen har en god förmåga till kommunikation 

och stöd (Dussel et al., 2009).  

 

I den palliativa vården så kan man använda sig av Travelbee’s teori eftersom att den handlar om 

att omvårdnad är en medmänsklig process där den ena personen behöver vård på grund av 

sjukdom och den andra personen kan bistå med sådan hjälp. Målet med stödet som ges ska vara 

att hjälpa en person att klara av en sjukdomssituation, lära av erfarenheterna, finna mening i 

upplevelsen, och att växa av erfarenheten. För att en sjuksköterska ska klara av att uppnå dessa 

mål måste hon finna en mening med varje möte. Då lidande och smärta är en stor del av den 

palliativa vården så är det viktigt att sjuksköterskan bemästrar att hantera denna situation. En 
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sjuksköterska som själv upplevt lidande har lättare att förstå patientens lidande. När man arbetar 

som sjuksköterska så ska man inte dra sig för att bli känslomässigt, medmänskligt och existentiellt 

involverad med sina patienter, eftersom det är genom ett sådant engagemang som empati, 

medkänsla och förtroende etableras. Travelbee tror att lidande är något som alla någon gång 

kommer att genomgå, och att lidandet till en viss del uppkommer i samband med sjukdom. När en 

person upplever lidande är mänskliga relationer viktiga. För att uppnå en bra sjuksköterska-

patient relation går man igenom flera steg, och då är kommunikationen det viktigaste verktyget. 

De steg som genomförs är; Det inledande mötet, framväxandet av nya identiteter, Empati, Sympati och 

Samförstånd. När stegen har genomförts ska en bra relation uppnåtts och då kan patienten hjälpas 

på bästa sätt för att hantera sin sjukdom, smärta och sitt lidande (Meleis, 2005, s. 258-259). 

 

Den palliativa vården kan delas in i två faser, den tidiga fasen och den senare fasen vård i livets 

slutskede. I den tidiga fasen är syftet att ge en livsförlängande behandling utifrån patientens 

perspektiv och att genomföra insatser som främjar en högre livskvalitet för patienten. När den 

tidiga fasen startar är olika och beror på vilken sjukdom du har och vem du är som person, men i 

vissa fall så startar den när det konstateras att patienten har en obotlig progredierande sjukdom. 

Tidpunkten för när man går över till den senare fasen, palliativ vård i livets slutskede varierar men 

att välja att inte fortsätta en livsuppehållande behandling kan komma från både behandlande 

läkare och från patienten själv. Det beslutet tas oftast om det anses att den livsuppehållande 

behandlingen inte är meningsfull längre eller att behandlingen ger för mycket allvarliga symtom 

och biverkningar (Socialstyrelsen, 2013). 

Som sjuksköterska inom den palliativa vården är det viktigt att hitta ett bra förhållningssätt. 

Många upplever att det är svårt att hålla ett bra känslomässigt engagemang och att det finns en fin 

linje mellan att lägga sig i för mycket och att ge råd till patienten och dennes närstående. Många 

sjuksköterskor upplever att det är svårt att gå vidare när deras patienter väl får somna in, tankar 

om familjens kamp och sorg etsar sig kvar i sjuksköterskornas minne (Reid, 2013). 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården måste också agera på många olika sätt, som vårdgivare, 

advokat, lärare och handledare. Främsta uppgifter är att ge patienten vård och omsorg. En av 

sjuksköterskornas uppgift under sista tiden i en persons liv är att utbilda både patient och 

närstående om vilken medicinering som finns. Sjuksköterskor kan hjälpa till med 

kommunikationen mellan närstående och vårdteam för att upprätta en vårdplan som är anpassad 

till patientens behov. Det är också viktigt att man låter patienten få tid att uttrycka sig och berätta 

om sin situation, det kan göras genom att inte börja ställa frågor direkt när patienten berättar 
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något utan låter patienten berätta klart först och sen ställa öppna frågor som hjälper patienten att 

öppna sig mer (Lewis, 2013). 

Milberg (2012) beskriver familjen inom palliativvård som "den vårdande enheten". I dagens 

moderna samhälle så är närstående en självklar del och en viktig uppgift för den palliativa vården 

är att stödja även dem. Fokus i den palliativa vården borde inkludera hela familjen och närstående 

utifrån deras unika livssituation.  

Vad är viktigt inom palliativ vård ur närståendes perspektiv? Hur kan vårdpersonalen underlätta 

för närstående? Risker för ohälsa hos närstående är bra för sjukvårdspersonal att ha en 

uppfattning om för att kunna ge extra stöd. De riskfaktorer som ska tas i beaktning är yngre ålder 

hos patient och närstående, avsaknad av socialt stöd, konflikter inom familjen och missnöje med 

det känslomässiga och praktiska stödet. Hur familjer hanterar sin situation i det palliativa skedet 

har stor betydelse för hur sorgearbetet sedan fortlöper (Milberg, 2012, s. 144-147). 

 

SYFTE  

Syftet är att belysa hur föräldrar upplever den palliativa vården av deras barn. 

METOD 

Design 

Denna studie är gjord som en litteraturöversikt. Med litteraturöversikt menas att man genom ett 

brett sökande efter vetenskapliga artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design kan 

sammanställa och analysera hur kunskapsläget ser ut inom det valda problemområdet (Segesten, 

2012, s.100; Friberg, 2012, s.133-134).  

Inklusions & exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som skulle uppfyllas var att artiklarna skulle relatera till syftet och handla 

om vård i livets slutskede av barn och föräldrarnas upplevelser av den palliativa vården av deras 

barn. Artiklar som inkluderades var de som handlade om livet under den palliativa vården och 

hur föräldrarna upplevde vården efter barnets död. Endast artiklar som var skriven på engelska 

inkluderades. Ingen gräns sattes för när i skedet av den palliativa vården som studierna gjordes, 

detta för att få så bred kunskap som möjligt. Artiklar som handlade om syskons uppfattningar och 
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erfarenheter exkluderades.. Det gjordes ingen exklusion beroende på i vilket land där artiklarna 

var skrivna. 

Litteratursökning 

Sökning efter vetenskapliga artiklar har skett i tre steg. Först gjordes en övergripande sökning för 

att se hur mycket artiklar som fanns inom det valda ämnet. I steg två så formades sökningen som 

gjordes i Pubmed och Cinahl. I Pubmed användes MeSh- termerna Palliative Care och parents för att 

forma resultatet till att passa syftet med arbetet, i Cinahl användes sökorden Parents Experience,  

Palliative care , End-of-life. Pediatric care och Parents. I steg tre så utfördes sekundärsökningar. 

Det tillkom tre artiklar via sekundärsökningar som utfördes för att ge ett bra slutgiltigt resultat av 

arbetet. Artiklarna från sekundärsökningen hittades via databasernas automatiska funktion med 

releventa artiklar gentemot valda sökord (Östlundh, 2012, s.75-76). Dessa finns därför inte med i 

tabellen (Tabell 1) över sökningar i databaserna. 

 

Tabell 1 
 

Databas Sökord Limits Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Pubmed Palliative 

care 
 50053                  -                   -                  -                  - 

2014-03-05 End of life 

care 
 58722                  -                  -                  -                  - 

 (pediatric) 

AND 

palliative 

care 

 1650                  -                  -                  -                  - 

 (palliative 

care) AND 

parents 

 612                  -                  -                  -                  - 

 (palliative 

care) AND 

parents 

-Abstract 

available 
- 5 years 
- Humans 
- English 

185 18 12 8 6 
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Databas Sökord Limits Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl Palliative 

care 
 22222                  -                  -                  -                  - 

2014-03-05 Parents 

experience 
 3778                  -                  -                  -                  - 

 End of life 

care 
 9576                  -                  -                  -                  - 

 Parents 

experience 

AND 

palliative 

care 

-Abstract 

availible 

-Full text 

15 11 9 8 3 

 Pediatric 

care 
 24122                  -                  -                  -                  - 

 Parents  44996                  -                  -                  -                  - 

 Enf of life 

AND 

Paediatric 

Care AND 

parent 

-Abstract 

availble 

-Fulltext 

25 16 16 9 2 

 

 

Urval och bearbetning 

Urvalet av artiklarna har baserats på Fribergs (2012, s.137-139) fyra punkter. De 225 artiklarnas 

rubrik lästes igenom och därifrån gick 45 artiklar vidare till det första steget där rubrik och 

abstrakt lästes för att kunna urskilja vilka artiklar som vid första anblick var av användbart 

material. I det andra urvalet så lästes 37 artiklar igenom och inkluderades om de matchade syftet 

och inklusionskriterierna. I det tredje urvalet så granskades de 25 återstående artiklarna enligt 

SBU’s granskningsmall. De 11 artiklar som sedan nådde medelhög eller hög kvalitet inkluderades 

sedan i urval fyra och ingick sedan i arbetets resultat. De  3 artiklar som hämtats via 

sekundärsökning gick sedan igenom samma granskning (Se bilaga 1).  

Analys 

De granskade artiklarna analyserades enligt Friberg (2012, s.140-142). Artiklarna lästes flera gånger 

var för sig för att få en helhet av innehållet. Sedan diskuterades vad var och en kommit fram till 

för att se om artiklarna uppfattats på samma sätt.  När artiklarna lästs igenom vid flera tillfällen 

kunde likheter och skillnader urskiljas. Artiklarna sammanfattades för att lättare kunna sortera ut 
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det relevanta innehållet och för att skapa relevanta huvudkategorier. När artiklarna sammanfattats 

ses lättare vilka ämnen som var de mest relevanta och återkommande. Våra huvudkategorier blev 

stöd, delaktighet och information, och dessa presenteras vidare i resultatet. 

 

Huvudkategorier Stöd Delaktighet Information 

Subkategorier Brist på  

information 

Känsla av oro 

Relationen med 

vårdpersonal 

Att medverka i 

omvårdnaden 

 

Att vara med i 

beslutsfattandet 

Ärlig kommunikation 

Tid till frågor när 

information ges 

 

Medkänsla och förståelse 

 

Etiska överväganden 

Då de flesta av resultaten från de artiklar som valts handlar om föräldrarnas upplevelse av den 

palliativa vården bör man ha i åtanke att de problem som föräldrarna ser kanske inte 

sjukvårdspersonal skulle se på samma sätt. 

Vi har även valt att ha med vissa artiklar som saknar ett ordentligt etiskt resonemang. Dessa 

behölls på grund av det intressanta och relevanta innehållet som fanns med i artiklarna. 

RESULTAT 

Resultatet i denna litteratöversikt sammanställdes av fjorton vetenskapliga artiklar. Studierna har 

genomförts i USA (n-7), Australien (n-3), Schweiz (n-2), Storbritannien (n-1) och Nederländerna (n-

1). 11 artiklar var av kvalitativ design, en artikel av kvantitativ design och två artiklar var av både 

kvalitativ och kvantitativ design.   Ur dessa framkom tre huvudkategorier, stöd, delaktighet och 

information. För mer information om artiklarna, se BILAGA 1. 

Stöd 

Föräldrar med barn som insjuknar i andra sjukdomar än cancer rapporterar en känsla av ensamhet 

och hjälplöshet i samband med att barnets diagnos ställs. Föräldrarna upplever att de får ett namn 

på en sjukdom som de inte vet innebörden av och att de sedan skickades hem utan att få vidare 

information och instruktioner från sjuksköterskor och specialister (Inglin, Hornung & 

Bergstraesser, 2011).  
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Föräldrars tankar kring palliativ vård var ofta oro och ångest. Att ens barn nu skulle behandlas 

palliativt var som slutet av vägen. När föräldrarna fick mer kunskap om den palliativa vården så 

upptäckte de att när deras barn blev så pass försämrade att de gick in i det palliativa skedet så 

betydde inte det att barnet skulle börja med den för att dö utan för att leva och få den tid med 

familj och vänner som behövdes. I denna studie skulle deras barn spendera sin sista tid på ett 

hospice och där fanns ingen smärta eller stress bara skoj och en massa kärlek. Föräldrarna kände 

ett stort förtroende för personalen på hospicet, detta baserades på relationen som utvecklades 

mellan personal och familjen. Personalen visade att de hade individuell kunskap om deras barn. 

Hospice fokuserade på hela familjen och inte bara på barnet. Där erbjöds även stödgrupper för att 

förbereda sig på den sorg som väntade när barnet avlidit.  I stödgrupperna kunde man prata om 

känslor på ett öppet sätt, uttrycka sin ilska och frustration. Man kunde även prata med andra som 

upplevde samma sak och det gav ett stort stöd. Syskon till barn i livets slut vistades ofta 

tillsammans med sina föräldrar på hospice, detta upplevdes som positivt för syskonen att få träffa 

andra syskon i samma situation samt att delta i de aktiviteter som fanns där. Det som föräldrarna 

kunde sakna var en enskild stödgrupp för syskon då föräldrarna blev så upptagna i sin egen sorg 

att det blev svårt att trösta och finnas där för övriga familjemedlemmar. (Kirk et al., 2011).  

Många föräldrar tyckte att det kändes bra att kunna hjälpa andra föräldrar och de kunde även 

själva känna att det var som terapi att få prata om sina erfarenheter. Föräldrar i sorg kan alltså 

känna att sorgen inte blir värre om de får delta i en studie, de flesta fann att det var en bra 

bearbetning i deras sorgeprocess eftersom det då fick en helt ny mening, att hjälpa andra föräldrar 

i samma situation (Hynson, Aroni, Bauld, Sawyer, 2006). 

Sorgen som uppkommer när barnet avlidit ger en känsla av ångest, en känsla av att barnet dras 

bort från en. Sorgen upplevs som bestående och intensiv och är alltid med och kan inte lindras 

(Decinque et al., 2008).  

Kunskap hos personal som kommunicerar och talar med föräldrar är viktig för att hjälpa 

föräldrarna att kunna prata om döden. Ett bra stöd skall finnas att få efter barnets död för att 

hjälpa föräldrarna att komma vidare i livet. Ett bra stöd innefattar kommunikation, empati, 

förståelse och kunskap hos personalen (Robert et al., 2012; Hendricks-Ferguson. 2008).  

När barnet avlidit känner föräldrarna att de plötsligt ska klara sig själva och att de upplever att 

sjukvårdsperonalen brister i att ge information om döden och sorgen (Decinque., et al., 2006). 

När barnet avlider är det svårt för föräldrarna att anpassa sig till det dagliga livet igen. Allt 

eftersom tiden går så tappar man kontakten med vårdpersonalen som vårdat barnet. Föräldrarna 
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önskar ett fortsatt stöd efter barnets död av någon som har erfarenhet och gärna utav någon som 

träffat familjen och barnet tidigare (Inglin, 2011). 

Att ha fortsatt kontakt med sjukhuspersonalen som vårdade barnet upplevdes som väldigt 

meningsfullt för föräldrarna och om kontakten togs personligen, via telefon eller mail spelade 

mindre roll (Contro, Larson, Scofield, Sourkes & Cohen, 2002).  

Stöd till föräldrar som förlorat sitt barn skall ej vara tidsbegränsat, föräldrarna i behov av stöd 

skall alltid få känna att sjukvården finns där så länge som behovet finns. (Kirk et al., 2011).  

Delaktighet 

Att få vara med i beslutsprocessen angående sitt barn värderades högt och att som förälder få 

känna att jag känner mitt barn bäst (Meyer et al., 2006). 

Det är viktigt för föräldrarna att få vara delaktig i vården, att få vara med och fatta beslut och att få 

ta hand om sitt barn. Vid själva dödsprocessen är behovet ännu större att få vara med i vården och 

att få vara nära sitt barn. Det är viktigt att inte bli jäktad, att få ta sin tid när man fattar beslut för 

sitt barn, och när barnet avlidit är det viktigt att låta föräldrarna sörja med sitt barns kropp, om 

föräldrarna upplevde att de blev jäktade så skapades en frustration (Meert et al., 2009). 

I en studie av Contro et al. (2002) beskriver en förälder att den uppskattade att vårdpersonalen 

involverade dem. Vårdpersonalen fick dem att känna sig som aktiva medlemmar i vårdteamet. 

Föräldrarna upplevde det som att personalen tog sig tid att lyssna och att de alltid diskuterade 

alternativen med dem innan en behandling sattes in. 

Om inte familjen får vara delaktig i vården och i vilka behandlingsalternativ som finns så kan det 

skapa en känsla hos föräldrarna att de inte gjort allt vad de kan för sitt barn i ett senare skede 

(Kars, Grypdonck, van Delden, 2011). 

I en studie av Adams, Green, Towe & Huett (2013) görs ett samarbete mellan föräldrar och 

vårdpersonal.  Föräldrarna intervjuades om deras upplevelse av den palliativa vården efter 

barnets död sedan fick vårdpersonalen ta del av dessa intervjuer och på så sätt kunde 

vårdpersonalen få ny förståelse och kunskap som utvecklade vårdarbetet med palliativ vård för 

barn i livets slutskede.  

Information 

Hur en person reagerar på beskedet att ens barn kommer att dö är olika. Vissa föräldrar upplevde 

en känsla av chock och misstro och försök att hitta en rationell förklaring medan andra reagerade 

med motstånd och anpassade sig till barnets sjukdom dag för dag. Vilket automatiskt ledde till 
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uppskov av deras egna intressen. Många föräldrar upplevde stor osäkerhet och oro, men trots 

detta fanns en känsla av hopp (Monterosso et al., 2008). 

 

Den viktigaste formen av kommunikation är den ärliga kommunikationen. Om något undanhålls 

för föräldrarna om barnets tillstånd så kan detta leda till misstro och falska förhoppningar och 

föräldrarnas lidande ökade vid motstridiga uppgifter angående barnet (Meert et al. 2009; 

Beckstrand, Rawle, Callister & Mandleco. 2010; Contro,. et al.  2002; Heath, Clarke, McCarthy, 

Donath, anderson & Wolfe. 2009; Monterosso & Kristjanson. 2008; Inglin., et al. 2011; Meyer, 

Ritholz, Burns & Troug. 2006). 

Ärlig kommunikation är information som inte vilseleder eller som är svår att förstå (Meert et al., 

2009). 

Informationen för föräldrarna beskrivs som viktig, både hur den framförs och att ingenting 

utelämnas gällande barnets tillstånd, prognos och behandling (Meert, 2009; Heath, 2009; Contro, 

2002; Meyer, 2006; Robert, 2012). 

Undanhållandet av information kan leda till misstro och falska förhoppningar för föräldrarna till 

barnet i livets slut därför är det viktigt att den är tydlig och att personalen lyssnar på föräldrarnas 

frågor och funderingar. Det bästa är att samma person framför all information för att föräldrarna 

ska känna sig trygga. (Meert, 2009; Heath, 2009; Meyer, 2006).  

Svåra besked skall ges från bekant vårdpersonal som varit delaktig i vården tidigare. 

Informationen ska inte komma från tillfällig personal eller personal som varit mindre delaktig i 

vården. Vårdpersonalen skall förmedla informationen med medkänsla och omsorg och på ett 

språk som är lätt att förstå (Contro et al., 2002). 

När svåra besked ges är det viktigt för föräldrarna att det finns extra tid för utrymme att kunna 

ställa frågor som läkaren kan svara på utan att känna sig stressad. Föräldrarna tyckte också att det 

var bra om de kunde få information i skriftlig form som till exempel en bok för att kunna läsa i 

lugn och ro för att ge förståelse (Inglin., et al., 2011). 

Föräldrar anser att svåra besked som ges av vårdpersonal skall ges med medkänsla. Om beskedet 

ges med medkänsla så är det lättare för föräldrarna att se tillbaka på händelsen med mindre 

smärta (Monterosso et al., 2008). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna studie handlar om den palliativa vården av barn och hur barnens föräldrar upplever 

vården under det senare sjukdomsförloppet och efter barnets död. Metoden för skapandet av 

studien är litteraturöversikt. Artiklar inom ämnet har sökts via Pubmed och Cinahl, och har 

därefter lästs av författarna tillsammans för att avgöra vilka artiklar som är relevanta till syftet. 

Artiklarna har sedan lästs igenom flera gånger innan de valts vidare.  

De artiklarna som använts i resultatet handlar till stor del om barn med cancer och fokus skulle 

inte ligga på själva sjukdomen utan den palliativa vården i sig, dessa artiklar valdes ändå med för 

att få så bred kunskap som möjligt då det upplevdes vara en brist av artiklar som inte fokuserade 

på sjukdomen.  

En del av de artiklar som finns med i resultatet saknade ett ordentligt etisk resonemang och detta 

var ett problem som diskuterades, efter att ha läst artiklarna flera gånger så valdes ändå dessa ut 

att ta med i resultatet då de kunde utläsa av artiklarna att det inte gjorts några större etiska 

övertramp och för att relevansen i dessa artiklar var stor.  

För de artiklar som valts har landet där artikeln skrivits inte spelat någon roll och det skulle kunna 

vara en nackdel på grund av t.ex religion, men då artiklarna är skrivna där sjukhusen fokuserar på 

palliativ vård så påverkar detta inte resultatet nämnvärt.  

Ett kriterie var att språket skulle vara på engelska, detta kan dock skapa en brist i arbetet på grund 

av missförstånd. 

De flesta av artiklarna var av kvalitativ metod, och ett fåtal var av både kvalitativ och kvantitativ 

metod, och för att passa till syftet så passar den kvalitativa metoden då föräldrarna har möjlighet 

att berätta om upplevelsen. Hade fler kvantitativa artiklar använts så upplever vi att det är möjligt 

att det finns en risk att svaren upplevts mindre trovärdiga då det är fasta frågor och oftast liten 

möjlighet till utvecklande av svar. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna littaraturöversikt är att belysa hur föräldrar upplever den palliativa vården av 

deras barn. För att kunna ge föräldrarna en bra upplevelse av den palliativa vården ser man att 

stöd, delaktighet och information är viktiga hörnstenar. 
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Att som sjuksköterska kunna ge ett bra stöd till föräldrar som förlorat sitt barn är tufft och kan 

ibland kännas som hopplöst. Det är svårt att kunna ge det stöd som krävs till föräldrarna utan att 

blanda in sina egna känslor, föräldrarna anser att en stor del av det stöd som behövs är en bra 

relation till personalen och att personal har en kunskap och att då bli känslomässigt involverad i 

barnet och familjen runtomkring barnet blir då ett måste för en sjuksköterska, annars kan inte ett 

bra stöd ges.  I Joyce Travelbee’s teori skall sjuksköterskan engagera sig känslomässigt, hon skall 

kunna hantera sorg och lidande detta för att kunna ge människor hon möter den empati och 

förståelse som krävs för patientens situation (Meleis. 2005, s. 258-259). En sjuksköterska skall 

besitta förmågan att möta människor med empati och förståelse, men samtidigt kunna ha den 

distansen för att agera professionellt gentemot sina patienter. Det är en hårfin gräns mellan att 

engagera sig för mycket eller för lite och lång erfarenhet krävs av sjuksköterskan för att kunna 

hantera detta på bästa sätt. 

För sjuksköterskor är det svårt att hantera den känslomässiga påverkan som uppstår när man 

vårdar ett döende barn, och det är svårt att upprätthålla en yrkesprofessionalitet. Att ha tid till att 

upprätta förtroende och respekt hos föräldrarna önskas för att på bästa sätt kunna individanpassa 

vården kring deras döende barn (Reid, 2013). 

För ett barn som ligger för döden och dennes föräldrar är det viktigt att föräldrarna får känna sig 

delaktig i den vård som ges till barnet. Att känna sig delaktig i sitt barns vård är inte bara viktigt 

inom den palliativa vården utan alltid när ens barn vårdas på sjukhus eller liknande. Det är viktigt 

att som förälder få känna att det fortfarande är de som är personerna som är närmast barnet och 

för att uppnå detta så måste sjuksköterskan informera, engagera och kommunicera med 

föräldrarna, samt att lyssna på deras önskemål och frågor så att de känner sig involverade på bästa 

sätt i allt kring deras barn och detta styrks i studien av Robert et al. (2012). 

Att som föräldrar få känna sig delaktig i sitt barns omvårdnad den sista tiden är också nyckeln till 

att barnet får ett värdigt slut på sitt liv. Vårdkvalitén blir bättre om alla parter samarbetar och 

föräldrarna kommer då att känna sig mindre maktlösa om de får en större inblick i sitt barns vård. 

Föräldrarna måste få känna att huvudansvaret ligger på dem när det gäller omvårdnaden om 

barnet, men kunnig personal ska finnas runt hörnet. Hela familjen måste involveras i vården för 

att kvalitén ska bli så bra som den kan bli. Utan föräldrarnas åsikter och närvaro så kan inte 

vårdkvalitén vara av toppkvalité (Meyer et al., 2006). Att låta föräldrarna vara delaktig i vården är 

viktigt för föräldrarnas sorg bearbetning och detta styrks av Travelbee som säger att skapandet 
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och bevarandet av mänskliga relationer hjälper människor att hantera lidande (Meleis. 2005, s. 361-

363).  

Kommunikation är ett viktigt verktyg för all vårdpersonal som arbetar med människor, detta ses i 

artiklar som läst, om hur stödet kan bli bristfälligt om det inte finns en bra kommunikation mellan 

patient och personal.  I Travelbee’s teori är kommunikationen det viktigaste verktyget för att 

kunna skapa en bra och trygg relation gentemot patienter och detta sker stegvis för att uppnå det 

stöd som är optimalt (Meleis. 2005, s. 362-363). Föräldrar upplever det bra om det i största möjliga 

mån är samma person som kommer med information om situationen och om eventuella 

behandlingar för att dem ska kunna känna trygghet (Meert, 2009; Heath, 2009; Meyer, 2006), och 

det kan vi även se i Travelbee’s teori att relationen är viktig i arbetet inom vården, relationen 

mellan vårdpersonalen och patienten påverkar hur man på bästa sätt kan ge en bra vård (Meleis. 

2005, 361-363). Att ge information kan vara svårt, och framförallt att välja när informationen skall 

ges.  Bör man alltid ge informationen på en gång eller borde man vänta tills tidpunkten är den 

rätta? För att skapa en trygghet och ett förtroende så är det viktigt att sjuksköterskan kan balansera 

detta på ett bra sätt, och svårigheten med den balansen styrks av en artikel skriven av Leung et. al. 

(2015). Ärlig kommunikation genomströmmar det som majoriteten av alla föräldrar vill ha och det 

dom bör få. Att patienten känner trygghet när den ska vårdas på sjukhus är viktigt, för om 

patienten inte känner trygghet så kan det även påverka hur den ser på vården. Det kan tyckas vara 

självklart att patienter ska känna sig trygga men idag ser det kanske inte ut på samma sätt som 

förr. Som individ så påverkas du av allt du ser, hör, läser och upplever och då är det viktigt hur 

bemötandet är av vårdpersonal på sjukhus och i Monterosso (2008) kan vi se att medkänsla och 

vänliga handlingar kan bidra till positiva minnen, så det bör alltid finnas i åtanken även fast det är 

stressigt. 

 

Slutsats 

I det resultat som kommit fram genom denna litteraturöversikt kan man säga att de flesta 

föräldrarna är nöjda med den palliativa vården av deras barn. Många upplever dock att stödet är 

bristande, då föräldrarna upplever att de glöms bort och att informationen är bristfällig och det är 

ett problem. Föräldrarnas sorg borde aldrig glömmas bort. Stöd borde planeras in i den palliativa 

vården och det borde vara en självklarhet att föräldrarna vet vart dom kan vända sig. Det kan vara 
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svårt att uppfylla föräldrarnas önskan om att alltid få möta samma personal men det borde vara 

något som eftersträvas. 

Det är viktigt att ärligheten genomsyrar vården och att föräldrarna alltid ska involveras. Som 

sjuksköterska ska du aldrig vara rädd att lämna information även fast den kan såra. Inom den 

palliativa vården borde det finnas specialiserad utbildning för att kunna möta patienten och dess 

familj i den palliativa fasen och efter att barnet avlidit. 
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BILAGA 1  

 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Adams et al., 

(2012) 

 

USA 

 

 

Att undersöka 

vilken inverkan 

föräldrar till barn 

som avlidit skulle 

ha i en utbildning 

för hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Att se om det fanns 

fördelar för dessa 

föräldrar att få vara 

med i en studie där 

de har möjlighet att 

hjälpa andra 

föräldrar i samma 

situation.  

Kvalitativ 

studie 

9 föräldrar & 

11 personal 

 

1 bortfall 

Intervjuer  

 

Demografiska 

frågeformulär  

 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

Personalen fick nytt perspektiv på föräldrarnas känslor. 

Lärandet blev mer äkta och verkligt. Behovet av föräldrars 

närvaro var positivt för personalen. 

 

Deltagandet i studien gav föräldrarna ny mening med deras 

barns liv. Känsla av att hjälpa andra familjer, hjälpa personal 

att förstå dessa familjer bättre, ge något tillbaka till sjukhuset 

för den vård som deras avlidna barn fått. Föräldrarna kände 

sig bekräftade när de fick dela familjehistorier med 

personalen, detta var tröstande. Förståelsen ökade genom ett 

ömsesidigt lärande mellan vårdpersonalen och föräldrarna.  
 

 

Medelhög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Beckstrand et 

al., (2010) 

 

USA 

 

 

 

 

Vilka olika hinder 

finns för 

intensivvårds 

sjuksköterskor att  

ge vård i livets slut 

till barn? Och vilka 

beteenden skulle 

dessa sjuksköterskor 

ha för att kunna ge 

vård i livets slut för 

dessa barn?  

Beskrivande 

kvantitativ 

studie 

536st  

 

62st  bortfall  

 

474st 

personers 

frågeformulä

r användes i 

studien.  

Frågeformulär via post.  

 

Cronbach alfa.  

Språkbarriärer Dessa fynd tyder på att det finns ett behov av 

kulturell kompetens och ökad sjuksköterskeutbildning i 

kulturell humaniora. För att förbättra kommunikationen av 

vården i livets slut krävs det att medicinsk personal är 

bekväma att prata om döden.  

Saker som kom fram som viktiga för familjen när deras barn 

var i livets slut var ärlighet från läkare och sjuksköterskor. 

Tydlighet när de talar om barnets diagnos, att de berättar att 

de gjort allt de har kunnat för barnet, detta uppfattades som 

stödjande för föräldrarna.  

Många sjuksköterskor i studien tyckte att man samtidigt som 

det gjordes kurativa behandlingar skulle sätta in en förstart på 

palliativ behandling för att detta inte skulle komma försent in 

i sjukdomsförloppet för familjen, detta avsåg terapi och 

samtal.  

Familjerna värdesatte sjuksköterskornas 

kommunikationsförmåga som en av de viktigaste 

färdigheterna.  

 

 

* 70 % 

Contro et al., 

(2002) 

 

USA 
 

 

Att få fram 

föräldrars 

upplevelser för att 

kunna förbättra vård 

i livets slut för 

pediatrikpatienter 

och deras familjer. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

156 familjer 

erbjöds delta 

i studien. 93 

kunde ej nås. 

20 familjer 

avböjde 

deltagande. 

 

68 familjer 

till 44 

avlidna barn 

intervjuades 

till studien.  

Intervjuer med 

demografiska frågor  

 

Experimentell och 

beskrivande. 

 

Tematisk analys.  

 

Föräldrar uppskattade när de blev involverade i besluten 

kring deras barns behandling och omvårdnad. Ärlighet, 

klinisk noggrannhet, medkänsla och tillgänglighet var 

viktigast för föräldrarna. Information som gavs på ett 

okänsligt sätt satte djupa spår i minnena från den sista tiden 

med barnet. För lite information av viktig information fick 

föräldrar att tappa tron på sjukvården. I resultatet var 

deltagarna överens om att information ska ges med 

medkänsla och omtanke, informationen ska vara rättfram 

utan svåra ord. Bättre förberedelse inför dåliga nyheter om 

barnets tillstånd. Lika information av alla i 

sjukvårdspersonalen, bättre kommunikation mellan 

personalen. Fortsatt kontakt med sjukvårdspersonalen efter 

deras barn avlidit var meningsfullt.  

Medelhög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

DeCinque et al., 

(2006) 

 

Australien 

 
 
  

Att utforska vilka 

erfarenheter och 

vilka behov 

föräldrar upplevde 

som fått 

efterlevande stöd 

efter att deras barn 

dött i cancer.  

Kvalitativ, 

narrativ 

studie 

Föräldrar till 

24 barn 

 

Inget 

bortfall. 

Intervjuer 

transkriberades.  

 

Tematisk analys 

Föräldrar upplever att dom behöver mer stöd både under den 

palliativa fasen och efter att barnet avlidit. Vill ha tidig 

tillgång till information om döden och om hur man kan 

förbereda sig för den känslomässiga sorgen.  

Att kunna stötta andra familjer som förlorat sitt barn var 

tröstande.  

Fortsatt kontakt av sjukvårdspersonal efter barnets bortgång 

var bristande och föräldrarna kände sig övergivna. 

Föräldrarna efterfrågade mer stöd och information om hur 

man går vidare som ett par efter sitt barn har avlidit.  

Medelhög 

 

Heath et.al., 

(2009) 

 

Schweiz 

 

 

Att ta reda på hur 

nöjd föräldrar är på 

kvaliteten av vården 

som ges till barn 

som dör av cancer 

Kvalitativ & 

kvantitativ 

96 föräldrar 

 

Inget bortfall 

Brev med information 

Kontakt via telefon. 

Personintervjuer och 

självrapport enkäter 

genomfördes. 

Graderingar med 

Likerts skalan.  

 

Tematisk analys 

En majoritet av föräldrarna är nöjda med vården och 

personalen. Samtal och information om behandling  

upplevdes som relevant och enkel att förstå. 72% av 

föräldrarna önskade att den primära onkologen skulle ha 

kunnat vara mer involverad i diskussionerna kring den 

dagliga omvårdnaden tillsammans med sjuksköterskor och 

hemvård.  

Medelhög 

 

* 70%  

Hendricks-

Ferguson, 

(2008) 

 

USA 

 

 

Att identifiera 

föräldrars 

perspektiv på deras 

barns symtom och 

symtom-lindrings  

strategier.  

Kvalitativ 

beskrivande 

experimentell 

retrospektiv 

studie 

30st 

deltagare 

 

2st bortfall 

Semantisk 

innehållsanalys 

Brev med förbetalt 

svarsbrev i skickades ut 

till deltagarna genom 

ett bekvämlighetsurval. 

Telefonintervjuer med 

öppna och slutna 

frågor. Spelades in och 

transkriberades   

Symtomlindringsstrategier som var vanligast var fysisk 

bekvämlighet och mediciner. Förebyggande av smärta, fysisk 

närhet och närvaro var tre saker som var viktiga i barnets 

sista tid. Familjestöd från bekanta, rutiner, hjälp från hospice 

sjuksköterskor, föräldrarutbildning, svar på frågor, att 

föräldrars önskemål respekterades, dessa saker hjälpte 

familjerna den sista tiden.  

 

 

Medelhög 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Hynson et al., 

(2006) 

 

Australien 
 

 

Hur reagerar 

sörjande föräldrar 

på att delta i 

forskning om deras 

sorg när deras barn 

har dött?  

Kvalitativ 

studie 

45st familjer 

deltog 

 

19st familjer 

avböjde 

deltagande i 

studien för 

att de inte 

kände sig 

redo att tala 

om sin sorg 

ännu.  

Semistrukturerade 

djupintervjuer.  

 

Föräldrarna fick välja 

tillfälle och plats för 

intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

 

Tematisk analys.  

Att bli kontaktad på ett empatiskt sätt ansåg många föräldrar 

vara viktigt. Att ta emot ett brev med information om studien 

och syftet var det minst påträngande tillvägagångssättet 

enligt föräldrarna, detta gav föräldrarna tid att fundera och 

reflektera över fördelarna med inbjudningen till studien, 

Brevet förberedde dem även på det efterföljande 

telefonsamtalet från författarna till studien. Hemmiljön var 

mest lämpad för intervjuer, där kändes det tryggast för 

föräldrarna. Personen som intervjuade skulle vara kunnig och 

ha medkänsla, ej ha bråttom och kunna lyssna. Det kändes 

positivt att kunna hjälpa andra sörjande föräldrar som hamnar 

i samma situation, deltagandet kändes meningsfullt och 

terapeutiskt, skönt att få tala om sitt döda barn igen, barnet 

fick en ny mening.  

Medelhög  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Inglin et.al., 

(2011) 

 

Schweiz 

 

 

Att undersöka 

uppfattningar och 

behov hos familjer 

som vårdar ett barn 

med en 

livsbegränsande 

sjukdom. 

Kvalitativ 

studie 

15 mammor 

(vid 2 

tillfällen var 

papporna 

med vid 

intervjuerna). 

 

Inget 

bortfall. 

Intervjuer 

transkriberades.  

 

Innehållsanalys  

Dåliga nyheter önskades ges med ärlighet & öppenhet. 

Behandlande läkare skulle medverka eftersom det var 

påfrestande för föräldrarna att ha samtal om barnets diagnos 

eller försämring. Föräldrarna såg sig själva som advokater för 

barnet, föräldrarna uppskattade när vårdgivarna såg till 

föräldrarna som experter på omvårdnad kring barnet. 

Uppskattade när dom blev involverade i alla beslut kring 

barnets omvårdnad.  

Föräldrarna uppskattade om kontakten om allt kring barnet 

skedde av en och samma person under hela vårdtiden.  

Tretton barn fick vård i hemmet sista tiden i livet. 

Föräldrarna till dessa barn kände stort förtroende för all 

personal som vårdade deras barn i hemmet och detta var 

viktigt. Föräldrarna i studien valde hellre att vårda barnet 

hemma istället för på ett hospice.  

Föräldrar med barn med annan sjukdom än cancer kände sig 

övergivna av sjukvården och hjälplösa eftersom de bara 

kände till namnet på sitt barns sjukdom, upplevde att 

föräldrar till barn med cancer till mer stöd och hjälp av 

psykologer mm.  

Föräldrar till barn med cancer fick hjälp av onkologen med 

den första kontakten med en psykolog. Föräldrar till barn 

med annan livshotande sjukdom fick ta kontakt själva, dålig 

information om detta enligt dessa föräldrar.  

Medelhög  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Kars et al., 

(2011) 

 

Nederländerna 
 

 

Att förbättra 

förståelsen för vård 

i livets slut från 

föräldrarnas 

perspektiv.  

Kvalitativ 

narrativ 

studie 

42 föräldrar 

 

Inget bortfall 

 

Individuella 

djupintervjuer  

 

Induktiv tematisk 

analys med 

fenomenologiska 

inslag.  

 

Datainsamlingen var 

färdig när saturation var 

uppfylld.  

4st steg identifierades ur analysen:  

- Oundvikliga döden: Att höra läkaren säga att det inte längre 

fanns mer att göra för barnet gjorde det omöjligt för 

föräldrarna att ignorera den oundvikliga döden av deras 

barn. Föräldrar beskrev detta som att ett känslomässigt sår 

öppnades inom dem och alla framtidsutsikter gick 

förlorade, föräldrarna förlorade en del av sig själv, letade 

efter fortsatt behandling, fick kämpa med att hitta styrkan 

att orka vara där för barnet även fast de höll på att bryta 

ihop, föräldrar kände sig maktlösa när de var tvungna att 

berätta för barnet att hon/han skulle dö. 

- Göra barnets liv välbehagligt: Skapa fina minnen av den 

sista tiden.  

- Hantera förändringen mot det värsta: Tredje steget 

handlade om att barnet började få mindre energi att göra 

saker. Det viktigaste för föräldrarna var att vara närvarande 

att finnas där för barnet när barnet visade lidande, detta var 

föräldrarnas uppgift ingen annans. Föräldrarna stängde av 

sina egna känslor och fokuserade allt på barnet, känsla av 

att inte ha kontroll inför denna situation. 

- Vara med det döende barnet: När barnet inte längre kunde 

kommunicera kände föräldrarna att de förlorade sin roll 

som föräldrar. I detta skede var alla föräldrar redo att släppa 

taget om sina barn och hoppades att deras barn dog utan att 

känna smärta eller lidande.  

Medelhög   
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Kirk (2010) 

 

Storbritannien  

 

 

Att undersöka hur 

föräldrar och yngre 

personer upplever 

hospice stödet och 

hur det stödet kan 

förbättras 

Kvalitativ & 

kvantitativ 

71 föräldrar 

till barn som 

fortfarande 

var vid liv 

och 37 

föräldrar till 

barn som 

avlidit 

 

Inget 

bortfall. 

Explorativ studie. 

Enkäter & kvalitativa 

djupintervjuer med 

ändamåls öppna och 

slutna frågor.  

 

Intervjuer spelades in 

och transkriberades  

 

Tematisk analysmetod 

 

Båda författarna gjorde 

detta. 

-Stöd för föräldrarna: Föräldrarna kände tveksamhet att 

använda sig av ett hospice, tveksamheter försvann när de 

hade besökt hospicet, barn kom till hospice för att leva inte 

att dö. Föräldrarna fick en chans att ta en paus från 

omvårdnaden kring barnet, få sova ut och spendera tid med 

det döende barnets syskon. Kände förtroende för personalen 

på hospicet, barnet var i trygga händer, personalen 

utvecklade en stark relation till barnet, detta var tryggt för 

föräldrarna, vården var individanpassad, speciella rum som 

familj och släkt kunde vistas i med barnet efter barnet avlidit. 

Fick terapistöd  som hjälpte föräldrarna att förstå sina känslor 

och reaktioner på sin sorg och fick hjälp att förklara döden 

för föräldrarnas andra barn och hur de kunde stötta dem. 

Sorgestödet skulle inte var tidsbegränsat.  

- Stöd till barn och yngre personer: De flesta föräldrarna 

kände att deras barn tyckte om att besöka hospicet, där fick 

de vara med i aktiviteter och vara sig själva en stund.  

- Stöd till syskon: Hälften av föräldrarna i studien ansåg att 

det var positivt för det döende barnets syskon att besöka 

hospicet, träffa andra syskon och få stöd av personalen. Det 

som saknades enligt föräldrarna var en speciell stödgrupp 

för syskon. 

- Det bästa med hospicevård: Familjefokuserat stöd, 

individanpassad vård, hela familjen fick vård och omsorg, 

relationerna mellan vårdpersonal och familjerna, lyhörd 

personal, att föräldrarna fick vara med och fatta beslut.  

Hög   

 

* 80% 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Meert et al., 

(2009) 

 

USA 

 

 

Att få en djupare 

förståelse för 

föräldrarnas behov 

före, under och efter 

sitt barns död vid en 

pediatrisk 

intensivvårds 

avdelning. 

Kvalitativ 

studie 

33 föräldrar 

till 26 barn 

deltog i 

djupintervjue

rna.  

13 föräldrar/ 

vårdnadshav

are och 15 

sjukhuspräste

r deltog i 

fokusgruppin

tervjuerna.  

 
Inget bortfall 

Djupintervjuer & 

Fokusgrupper  

 

Tematisk analys 

Föräldrarna ville vara nära sitt barn fysiskt under 

sjukdomsförloppet och döden genom att delta i omvårdnaden 

så länge som möjligt.  Viktigt att behålla sin föräldraroll. 

Vara med i alla viktiga beslut kring barnet och inte uteslutas 

kring detta. Professionellt stöd ska vara pålitligt och ärligt, 

sjukvårdspersonalen ska se barnet och inte sjukdomen. 

Samma personal som vårdar deras barn skapade trygghet hos 

föräldrarna. Bra minnen från sista tiden i barnets liv bidrog 

till tröst i sörjandeprocessen. Föräldrarna hade störst behov 

av medkänsla & förtroende från sjukvårdspersonalen, detta 

skapade trygghet. Ärlig kommunikation som inte vilseleder. 

Stöd efter barnets död ansågs viktigt.  

Hög 

Meyer et al., 

(2006) 

 

USA 

 

 

Att identifiera och 

beskriva 

prioriteringar och 

rekommendationer 

för den palliativa 

vården ur 

föräldrarnas 

perspektiv 

Kvalitativ 

studie 

56 föräldrar 

 

Inget bortfall 

Frågeformulär 

 

4st öppna frågor. 

Skickades ut via mail 

till hushåll där barn 

avlidit.  

 

Innehållsanalys gjordes 

för att identifiera 

teman. 

6 prioriteringar framkom: Ärlig och fullständig information, 

god tillgång till personal, kommunikation och vård 

samordning, känslomässiga uttryck och stöd av personalen, 

bevara integriteten mellan barn och föräldrarna.  

Hög  
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommenta

rer 

gällande 

kvalitét 

Monterosso et 

al., (2008) 

 

Australien 
 

 

Undersöka 

föräldrars förståelse 

och tankar kring 

palliativ vård. 

Vilken form utav 

stöd fick dessa 

föräldrar under 

deras barns sista tid 

i livet?  

Kvalitativ 

studie 

24 familjer 

 
Inget bortfall 

Semi- strukturerande 

intervjuer som spelades 

in. 

Tematisk analys 

Föräldrar beskrev informationen från vårdpersonal som 

bristande när övergången skulle ske mellan kurativ 

behandling och palliativ vård. Ville ha mer ärlig och öppen 

kommunikation med den vårdpersonal som arbetade kring 

deras barn.Läkare skulle vara realistisk till barnets nuvarande 

situation så att föräldrarna kunde vara detsamma. Ville att 

kommunikationen skulle vara äkta genom att vårdpersonalen 

visade mer medkänsla i samtalen kring deras barns situation. 

Om personalen visade medkänsla så skapade detta fina 

minnen av barnets sista tid i livet, detta stöd värderades högt 

av föräldrarna.  

Medelhög  

Robert et al., 

(2012) 

 

USA 

 

 

Föräldrarnas 

upplevelser av 

vården som deras 

barn får under den 

sista tiden av sitt liv. 

Förväntningarna 

och 

rekommendationer 

om hur den 

palliativa vården 

kan förbättras.  

Kvalitativ 

studie 

14 föräldrar 

från 9 

familjer 

 

Inget bortfall 

Fokusgrupper för att 

samla in information.   

 

Öppna och slutna 

frågor som var 

semistrukturerade. 

Spelades in och 

transkriberades. 

Innehållasanalys-få 

fram koder.  

4 Teman framkom:  

- Vårdstandard: Miljön där barnets vårdades passade inte att 

vårda ett barn i, svårt att förstå vem som gjorde vad på 

avdelningen= bättre med ett vårdlag som hade hand om 

barnet. Viktigt att känna förtroende för personalen för att 

kunna känna sig trygg och kunna tala om allt med 

personalen, individanpassad vård, anpassa avdelning för 

hela familjen. 

- Känslomässig vård: Personal ska ha kunskap om hur man 

talar om döden, stöd ska finnas att få efter barnets död för 

att komma vidare i livet.  

- Kommunikation: Deltagarna skulle vilja att någon ledde 

deras konversationer kring livets slut med barnet för att 

kunna svara på alla frågor som barnet hade. En mer 

genomarbetad behandlingsplan önskades. Involvera 

föräldrarna i varje steg i barnets sista tid.  

- Socialt stöd: Föräldrarna önskade att barnet kunde få 

behålla kontakt med sina vänner med hjälp av samhället för 

att kunna besöka vänner, skola mm.  

Hög  

 

* Procent uträknat genom SBU-mall i bilaga 2 
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