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Abstrakt 
 
Varje år dör cirka 550 barn i Sverige. När ett barn dör är oftast familj och närstående närvarande 
och sjuksköterskan bör ha de resurser som krävs för att ta hand om de drabbade familjerna. Det 
finns ett stort engagemang från sjuksköterskor att ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att 
göra gott. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som är 
meningsfulla handlingar vid vårdande av familjer när ett barn får vård i livets slutskede. Elva 
sjuksköterskor intervjuades genom semistrukturerade intervjuer där materialet analyserades 
genom kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i tre huvudkategorier; Att skapa tillit, 
Att vara lyhörd för lindring och förberedelser samt Att göra det lilla extra för familjen. I 
resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var meningsfullt att vara närvarande, 
se till individuella behov och förutsättningar samt att göra allt för att familjernas sista tid 
tillsammans skulle bli så fin som möjligt.  
 
 
Nyckelord 
Sjuksköterska, upplevelser, meningsfulla handlingar, vård i livets slutskede, 
barnsjukvård, familj, kvalitativ intervjustudie 
 
 
 
 
Lunds universitet 
Medicinska fakulteten 



Innehållsförteckning 
 
Introduktion ............................................................................................................................... 4	

Problemområde .................................................................................................................... 4	
Bakgrund .............................................................................................................................. 5	

Centrala begrepp .............................................................................................................. 5	
Definition av barn och familj .......................................................................................... 5	
Definition av palliativ vård i livets slutskede .................................................................. 5	

Vårdpersonals upplevelser av att vårda barn i livets slutskede ........................................ 6	
Det sjuka barnet och familjens upplevelser ...................................................................... 7	
Vårdetiska och samhälleliga aspekter .............................................................................. 8	
Perspektiv och utgångspunkter ........................................................................................ 9	

Salutogenetiskt perspektiv ............................................................................................ 9	
Familjefokuserad omvårdnad ..................................................................................... 10	

Syfte ................................................................................................................................... 11	
Metod ..................................................................................................................................... 11	

Kontext ............................................................................................................................... 11	
Urval ................................................................................................................................... 11	
Instrument ........................................................................................................................... 12	
Datainsamling ..................................................................................................................... 12	
Analys av data .................................................................................................................... 13	
Forskningsetiska avvägningar ............................................................................................ 15	
Förförståelse ....................................................................................................................... 16	

Resultat .................................................................................................................................. 17	
Att skapa tillit ...................................................................................................................... 17	

Hjälpa föräldrarna till acceptans ..................................................................................... 17	
Bekräfta varje familjemedlem ......................................................................................... 19	
Skapa en god relation ..................................................................................................... 20	

Att vara lyhörd för lindring och förberedelser ...................................................................... 20	
Våga samtala om det svåra ............................................................................................ 21	
Lindra barnets fysiska lidande ........................................................................................ 21	

Att göra det lilla extra för familjen ....................................................................................... 22	
Optimera omgivande miljö för hela familjen ................................................................... 22	
Bolstra om hela familjen ................................................................................................. 23	
Uppfylla det sjuka barnets önskningar ............................................................................ 24	
Hjälpa familjerna att skapa minnen ................................................................................ 25	

Diskussion .............................................................................................................................. 25	
Metoddiskussion ................................................................................................................. 25	
Resultatdiskussion .............................................................................................................. 28	
Konklusion och implikationer .............................................................................................. 33	

Referenser .............................................................................................................................. 34	
Bilaga 1 .................................................................................................................................. 38	
 



4 
 

Introduktion 

Varje år dör cirka 550 barn i Sverige i åldern 0-19 år av olika orsaker (Socialstyrelsen, u.å.). 

Flest dödsfall inträffar i åldern 0-4 år. Incidensen sjunker sedan för att åter öka i åldern 15-19 

år. Barn som dör kan befinna sig både på sjukhus, på ett barnhospice eller i hemmet (Kroon, 

2012). De vanligaste dödsorsakerna bland barn är medfödda missbildningar, olyckor och 

tumörsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2014).   

Problemområde 

Sjuksköterskor inom barnsjukvård kommer i sitt dagliga arbete i kontakt med barn som kan 

vara både friska och sjuka. Många sjuksköterskor kommer någon gång att vårda ett svårt sjukt 

barn och en del kommer även komma i kontakt med barn som vårdas i livets slutskede. När ett 

barn dör är ofta föräldrar, syskon och andra närstående hos barnet (Kroon, 2012). Föräldrar till 

barn som går bort kan drabbas av krisreaktioner och behöva professionellt stöd. Sjuksköterskan 

bör i sitt arbete vid vårdande av barn i livets slutskede ha de resurser som krävs för att ta hand 

om de drabbade familjerna. 

 
Förloppet hos ett döende barn är mycket komplext och varierar i olika situationer (Furingsten, 

Sjögren & Forsner, 2015). Situationerna ser olika ut, familjerna är olika, barnens ålder skiljer 

sig åt och inställningen till döden är olika. Personal som arbetar med barn i livets slutskede 

upplever att de känner sig ledsna då de vårdar ett döende barn och att den tidiga döden anses 

vara meningslös. Känslor som otillräcklighet och känslomässig smärta kan också uppkomma i 

de här situationerna. Att vårda ett barn som är döende kan vara krävande och väcka många 

etiska frågor. Sjuksköterskor upplever att det är av betydelse att veta att de aldrig är ensamma 

i sin profession och att de kan prata öppet med sina kollegor och chefer. Enligt studien av 

Furingsten et al. (2015) krävs det mer forskning som lyfter vårdpersonals erfarenheter av att 

vårda svårt sjuka barn i livets slutskede. 

 

För att vård av god kvalité ska kunna ges i livets slutskede krävs det att flera hinder minimeras. 

För sjuksköterskan handlar det om att förbereda anhöriga, acceptera kulturella skillnader, ge 

förståelig information samt att ha tillräckligt med tid (Davies et al., 2008). Forskning har visat 

att familjer inte alltid är nöjda med den vård som ges till de anhöriga och att det är olika faktorer 
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som påverkar upplevelsen (Ong, Brennsteiner, Chow & Herbert, 2016). Att vårda ett svårt sjukt 

barn i livets slutskede medför ett stort förtroende för sjuksköterskan gentemot familjen 

(Hendricks Ferguson et al., 2015). Föräldrar har uppgett att de under barnets sista tid i livet 

upplevt rädsla, kylighet och ett undvikande beteende från den vårdande personalen. Att skapa 

fina minnen för familjen är av stor betydelse för deras fortsatta liv (a.a.). Hur vården av barnet 

i livets slutskede uppfattats av familjen har visats påverka deras livskvalité långt efter dödsfallet 

(Kreicbergs et al., 2005).  

 

Tidigare forskning belyser vård i livets slutskede av svårt sjuka barn utifrån olika infallsvinklar. 

Forskning lyfter sjuksköterskors och familjers upplevelser av vården samt vilka hinder som kan 

uppstå. Däremot tycks forskning som fokuserar på vad det är som gör att en svår situation som 

att hantera ett döende barn blir bra samt meningsfull och hanterbar för sjuksköterskan vara 

sparsamt beskriven. 

Bakgrund 

Centrala begrepp 

Definition av barn och familj 

Enligt första artikeln i FN:s barnkonvention är varje människa under 18 år ett barn (UNICEF, 

2014). Familjen är en grupp av individer som är bundna till varandra genom en rättslig, genetisk 

eller känslomässig relation (Institute for Patient- and Family-Centered Care, u.å.). Det är 

patienten själv som definierar den egna familjen.  

Definition av palliativ vård i livets slutskede 

Palliativ vård innebär att hälso- och sjukvård ges i syfte av att lindra lidande och främja 

livskvalité för patienter med obotlig sjukdom (svenska palliativregistret, u.å.). Vården ges med 

beaktning av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt med stöd till närstående. 

Den palliativa vården ges under livets slutskede vilket innebär att döden är oundviklig inom en 

överskådlig framtid (a.a.). Den sena fasen av vård i livets slutskede kan vara allt från dagar till 

enstaka månader (Thulesius, 2016). I följande studie kommer livets slutskede definieras som 

patientens två sista veckor i livet. 
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Vårdpersonals upplevelser av att vårda barn i livets slutskede 

I en kvalitativ studie utförd i Nordirland har vårdpersonals upplevelser av att vårda barn i livets 

slutskede på ett barnhospice undersökts (McConnell & Porter, 2017). Personalen uppgav att 

arbetet medförde oundviklig sorg men att de trots detta såg flera aspekter av arbetet som mycket 

givande. En av de svåraste situationerna en familj kan genomgå är då ett barn går bort. 

Vårdpersonalen uppgav att de var tillfreds med att de kunde stötta familjerna och ta hand om 

deras barn i de här situationerna. Sjuksköterskorna uppgav att de upplevde det som positivt att 

kunna göra skillnad för barnen och familjerna (a.a.).  

 

För vårdpersonal som vårdar döende barn krävs det mod och engagemang för att kunna stötta 

den närmaste familjen (Furingsten et al., 2015). Ibland är det nödvändigt att personalen går 

emot de egna övertygelserna för att möta familjernas önskemål. För att kunna stötta föräldrarna 

krävs det att personalen kan balansera de egna känslorna. Furingsten et al. (2015) har utfört en 

studie på en svensk akutvårdsavdelning där vårdpersonals upplevelser av att vårda barn i livets 

slutskede undersökts. Sjukvårdspersonalen uppgav fem betydelsefulla beståndsdelar i vården 

av ett döende barn; närvaro, självkännedom, orättvisa i att dö, eget lidande och att vara i behov 

av andra. Det var av stor betydelse att reducera stress från den omgivande miljön och att infinna 

sig med lugn i barnets omgivning. Att bemöta familjerna och barnet med mjuk inställning och 

att vara närvarande var av stor vikt för att skapa ett förtroende. För att kunna vara närvarande 

som personal krävs det en ärlig relation mellan de individer som är involverade. Tidsbrist 

uppgavs som ett problem då det hindrade möjligheten till att skapa lugn och ro, hantera 

existentiella frågor och att förbereda inför döden. Efter att barnet gått bort upplevde personalen 

tomhet, både i relation till barnet och föräldrarna. Att ta hand om ett döende barn innebär flera 

utmaningar av att hantera mjuka värden såsom närvaro, känslor, atmosfär och självkännedom 

(a.a.).  

 

Sjuksköterskor upplevde i en studie gjord av Hendricks Ferguson et al. (2015) att 

kommunikation var viktigt för att skapa ett förtroende med familjer. Ett gott förtroende och en 

öppen kommunikation mellan sjuksköterskor och familj kan vara förutsättningar för att skapa 

en rofylld död för barnet. Sjuksköterskorna uppgav att det fanns ett starkt engagemang för att 

ge betydelsefulla omvårdnadsåtgärder och att göra gott. Att minimera känslomässig stress för 

familjerna, att bidra med hopp och att möta familjerna med ett öppet hjärta såg personalen som 

ett stort åtagande (a.a.).  
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För att god vård i livets slutskede ska kunna ges krävs det att olika hinder reduceras på vägen 

(Davies et al., 2008). I en studie utförd på ett akademiskt barnsjukhus i San Fransisco har 

barriärer för att skapa god palliativ vård undersökts och hur de upplevs av sjukvårdspersonal 

som vårdar svårt sjuka barn. Hinder som rapporterades flera gånger var att familjerna inte var 

redo att erkänna barnens obotliga tillstånd, att det fanns en språkbarriär samt personal- eller 

tidsbrist. Även att familjerna önskade mer livsuppehållande behandling, kulturella skillnader, 

brist på konsultteam inom den palliativa vården och otillräcklig kunskap rapporterades som 

hinder för att skapa en god vård i livets slutskede (a.a.).  

Det sjuka barnet och familjens upplevelser  

I en svensk studie undersöktes hur barn med en cancerdiagnos föredrog att erhålla negativa 

besked, såsom återfall av sjukdom, att behandling inte längre var möjlig eller besked om en 

eventuell förestående död (Jalmsell, Lövgren, Kreicbergs, Henter & Frost, 2016). Intervjuer 

utfördes med tio barn i åldern sju till sjutton år. Det framkom i studien att det sjuka barnet 

föredrog att få ärlig och tydlig information men som ändå efterlämnade en strimma av hopp. 

Barnen önskade även att erhålla informationen vid samma tillfälle som föräldrarna samt att den 

skulle anpassas efter deras ålder (a.a.).   

 

Hur föräldrar som förlorat ett barn i cancersjukdom påverkas långsiktigt av vårdrelaterade 

faktorer har undersökts i en kvantitativ studie (Kreicbergs et al., 2005). I studien samlades 449 

enkäter in anonymt där föräldrarnas erfarenhet av den vård som givits till deras barn 

undersöktes. Fjorton procent av föräldrarna var inte nöjda med den vård som deras barn fått den 

sista månaden i livet. Mer än hälften av de föräldrar vars barn haft smärta som inte kunde lindras 

påverkades genom ångest av detta. Även de föräldrar där barnet haft det besvärligt vid 

dödstillfället påverkades långsiktigt. Sannolikheten att föräldrarna tyckte att barnets sista stund 

i livet var påfrestande var högre då vårdpersonalen inte medverkade vid dödsögonblicket. 

Slutsatsen i artikeln var att det fanns en signifikant skillnad på hur mycket sörjande föräldrar 

långsiktigt påverkades av ångest beroende på hur barnets fysiska lidande kunde lindras samt 

hur dödsögonblicket upplevdes. Det framkom även att det fanns en signifikant skillnad mellan 

hur mycket mammor och pappor påverkades, där mödrar i större utsträckning berördes (a.a.). 
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I Pennsylvania har en studie utförts med syfte att undersöka vad som gjorde att familjer blev 

nöjda med vården av deras anhöriga i livets slutskede (Ong et al., 2016). Studien utfördes inom 

vuxenvården där de närstående fick fylla i enkäter fyra till sex veckor efter att deras anhöriga 

gått bort. De anhöriga hade i livets slutskede fått vård antingen på hospice eller i hemmet. Det 

fanns en signifikant skillnad mellan de anhöriga som upplevt att de fått god och konsekvent 

information om patientens tillstånd jämfört med de som upplevt att de inte fått det. De anhöriga 

som fått god information var i större utsträckning nöjda med vården. Att få god information om 

vad som kunde förväntas hända när patienten dog var av stor betydelse. God kommunikation 

mellan de anhöriga och sjukvårdspersonalen samt att de närstående kunde försäkra sig om att 

patienten fick tillräckligt med stöd i emotionella känslor var förknippade med god upplevelse 

av vården (a.a.). 

 

När ett barn diagnostiseras med en livshotande sjukdom drabbas hela familjen. Syskon till det 

sjuka barnet genomgår en likvärdig kris och upplever liknande stressnivåer som föräldrarna 

(Wilkins & Woodgate, 2005). I en svensk studie skickades enkäter ut till syskon vars bror eller 

syster gått bort i en cancersjukdom (Lövgren, Jalmsell, Eilegård Wallin, Steineck & Kreicbergs, 

2016). Syftet var att undersöka deras upplevelser av sitt syskons dödsfall och hur deras 

erfarenheter påverkade deras oro och ångest långsiktigt. De syskon som uppgav att de fått 

sparsamt med information kring sitt syskons sjukdom och dödsfall upplevde mer ångest än de 

som informerats väl. Det var en signifikant skillnad på ångestnivån mellan de olika grupperna. 

Det visade sig även vara av vikt för syskon att få vara med vid dödstillfället. Många av de som 

inte närvarat önskade i efterhand att de skulle fått vara med (a.a.). 

Vårdetiska och samhälleliga aspekter 

Att vårda barn och familjer i livets slutskede är etiskt krävande situationer (Furingsten et al., 

2015). Genom att sjuksköterskan har självkännedom och har tid att vara närvarande kan 

situationerna underlättas (a.a.). Olika uppfattningar kring livsuppehållande behandling kan leda 

till etiska dilemman i vårdsituationer (Bischofberger et al., 2004). Vid omvårdnad av ett barn 

är det alltid barnets välbefinnande och människovärde som ska vara det centrala. Även om 

sjukvården eller föräldrarna har andra åsikter än barnet får dessa värden aldrig förminskas (a.a.). 

Det är av betydelse för sjuksköterskor att svåra situationer blir av god kvalité. Både ur ett 

personligt- och samhällsperspektiv är det troligen av stor vikt att sjuksköterskorna har en 

tillfredställande arbetsmiljö. Om sjuksköterskorna har goda förutsättningar för att hantera svåra 
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situationer bidrar det förmodligen till att personalen orkar arbeta kvar på sin arbetsplats. Om 

sjuksköterskan känner sig trygg i sin position och i sitt arbete kan det i längden vara 

betydelsefullt och gynna familjerna. När en familj har förlorat ett barn kan föräldrarna påverkas 

långsiktigt av ångest och därmed kan deras livskvalitet försämras långt efter dödsfallet 

(Kreicbergs et al, 2005).   

 

Enligt FN:s barnkonvention (UNICEF, 2014) har alla barn rätt till sjukvård. Barnets bästa ska 

alltid vara utgångspunkt vid alla beslut som rör barnet. De ska få uttrycka sin mening och deras 

åsikt ska beaktas i förhållande till ålder och mognad (a.a.). I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) beskrivs att det sjuka barnet har rätt till en god vård och behovet av trygghet ska 

tillgodoses. Hälso- och sjukvårdspersonal ska alltid beakta ett barns behov av information och 

vården ska så långt det går ges i samråd med barnet (a.a.). Enligt NOBAB, nordisk nätverk för 

barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (u.å.), har barnet rätt att ha med sig 

förälder eller annan närstående när de vistas på sjukhus. Information om sjukdom, vård och 

behandling ska ges till barnet och föräldrarna på ett förståeligt sätt som är anpassat efter barnets 

ålder. Barn och föräldrar ska göras delaktiga i beslut som rör barnet. Barnet ska bemötas med 

förståelse och med respekt för dess integritet. Barnet ska inte utsättas för onödiga medicinska 

behandlingar eller undersökningar och för att minska fysisk och psykisk stress ska åtgärder 

vidtas (a.a.). Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor ingår 

det i de grundläggande ansvarsområdena att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Sjuksköterskan ska ge vård till den enskilda människan men även till familjen och 

vården ska vila på forskningsbaserad kunskap och evidens. Vidare ska sjuksköterskan i sin 

profession bemöta individer med respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet 

(a.a.). 

Perspektiv och utgångspunkter 

Salutogenetiskt perspektiv 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, introducerade det salutogenetiska 

perspektivet på 1970-talet (Antonovsky, 1991). I den salutogena modellen söks svar på vad det 

är hos en människa som gör att denna klarar av svåra livssituationer och vad det är som gör att 

olika individer har olika förutsättningar att möta påfrestningar i livet. Kärnan i modellen är 

begreppet KASAM - känsla av sammanhang. KASAM innefattar tre olika komponenter. 
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Komponenterna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Känslan av begriplighet är 

ett mått på vår uppfattning av hur vi förstår och är förtrogna med vår tillvaro. Begriplighet 

innebär på vilket sätt en person uppfattar händelser i sitt liv och i sin omgivning. Känsla av 

hanterbarhet är ett mått på hur vi upplever att vi kan hantera de problem vi ställs inför. Känsla 

av meningsfullhet är ett mått på om individen kan hitta någon motivation, något som kan ge 

livet eller stunden en mening (a.a.). Salutogenetiskt perspektiv innefattar en helhetssyn där 

individens egna uppfattningar är i fokus (Langius-Eklöf & Sundberg, 2015). Att som 

sjuksköterska utgå från begreppet KASAM kan vara en bra grund för att förstå vilka 

förutsättningar en individ besitter för att kunna hantera en svår situation (a.a.). Antonovsky 

menar att det är av stor vikt att en individs upplevelse av en situation präglas av känsla av 

sammanhang (Jahren Kristoffersen, 2007). Sjuksköterskor bör sträva efter att svåra situationer 

genomsyras av de tre faktorerna som KASAM utgör.  

 

I en norsk kvalitativ studie intervjuades 20 patienter med en cancerdiagnos i olika stadier (Kvåle 

& Synnes, 2013). Patienternas upplevelse av god vård undersöktes och forskarna analyserade 

sin data med Antonovskys teori som utgångspunkt. Syftet var att reflektera över hur individer i 

en stressfylld livssituation kunde stöttas genom KASAM. Studien undersökte om god vård 

kunde fungera som en stärkande resurs och bidra till att främja en känsla av sammanhang. 

Resultatet av studien visade att en känsla av hanterbarhet i en svår situation kunde upprätthållas 

genom lindring av fysiskt lidande samt genom en känsla av trygghet. Alla tre komponenterna 

av KASAM bör vara sammanflätade vid vårdande av svårt sjuka patienter (a.a.). 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad innebär att fokus ligger på familjens betydelse och hur den 

påverkar barnet (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Familjefokuserad omvårdnad kan utgå 

från familjecentrerad- eller familjerelaterad vård. Familjecentrerad vård utgår ifrån ett 

systemteoretiskt tankesätt. Familjen ses som ett system där de olika parterna påverkar varandra. 

Helheten av familjen ses som mer betydelsefull än summan av de enskilda delarna. Familjen är 

viktig för hur barnet mår samtidigt som vården är betydelsefull för att familjen ska orka. Hur 

de olika individerna mår påverkar de andra i familjen. Familjecentrerad vård bygger på att både 

barnet och dess familj sätts i centrum (a.a.). Sjukvårdspersonalen ansvarar för att hela familjens 

behov uppmärksammas och tillfredsställs (Bischofberger et al., 2004). Den svenska 

barnsjukvården inriktas allt mer på en familjecentrerad omvårdnad. Den familjecentrerade 
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vården bör beaktas vid all omvårdnad av barn och karakteriseras av att föräldrarna ständigt är 

närvarande (Hallström, 2015). 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vad som är meningsfulla 

handlingar vid vårdande av familjer när ett barn får vård i livets slutskede. 

 

Metod  

Studien är designad som en empirisk kvalitativ studie och baseras på elva semistrukturerade 

individuella intervjuer. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats inspirerad av Burnard 

(1991) har använts som analysmetod. Innehållsanalys anses vara lämplig vid tolkning av texter 

om människors upplevelser inom omvårdnadsforskning där syftet är att urskilja variationer av 

skillnader och likheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Kontext 

Studien har utförts på ett barn- och ungdomshospice i Sverige som ligger i ett naturskönt 

område intill ett naturreservat. Vården bedrivs dygnet runt och fem vårdplatser finns 

tillgängliga. Alla patientrum är enkelrum och möjlighet finns för att hela familjen ska kunna bo 

tillsammans. På avdelningen finns tillgång till ett familjevänligt kök och matsal, ateljé för 

skapande verksamhet, rum för musik och datorspel samt ett sinnesrum. Verksamheten har hela 

Sverige som upptagningsområde. En av studiedeltagarna har anknytning till en 

barnintensivvårdsavdelning. 

Urval  

Deltagarna i studien valdes ut genom ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att 

informanterna väljs ut medvetet då de anses kunna ge ett informationsrikt material som svarar 

upp mot syftet (Henricson & Billhult, 2014). De verksamheter som ansågs ha sjuksköterskor 

på sina avdelningar som kunde vara möjliga att inkludera i studien kontaktades. 

Inklusionskriterierna i studien var att sjuksköterskorna, oavsett utbildningsnivå, arbetade inom 
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barn- och ungdomshospice alternativt inom slutenvård på barnsjukhus och som under senaste 

året vårdat minst ett barn i livets slutskede. Totalt har elva sjuksköterskor intervjuats och 

inkluderats i studien. Tio sjuksköterskor hade någon form av specialistutbildning och en var 

grundutbildad. Sjuksköterskorna som medverkade i studien hade en medianerfarenhet på 20 år 

och enbart en sjuksköterska hade mindre än tio års erfarenhet inom yrket. Av de elva 

sjuksköterskorna var övervägande kvinnor och åldern på de inkluderade varierade mellan 41 

och 60 år med en medianålder på 46 år. Sju sjuksköterskor var i åldern 41 till 50 och fyra 

sjuksköterskor mellan 50 och 60 år. 

Instrument 

Intervjuer anses vara lämpliga då ett fenomen eller en situation vill förstås utifrån personliga 

beskrivningar (Danielson, 2012). En kvalitativ intervju skapar möjlighet för forskare att förstå 

deltagarnas erfarenheter och upplevelser genom att de berättar om sin syn på en situation (a.a.). 

Intervjuerna i den genomförda studien utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

(bilaga 1). I den semistrukturerade intervjun används öppna frågor samt stödord där det kan 

ställas följdfrågor om informanten inte pratar spontant om ämnet (Danielson, 2012). De öppna 

frågorna berörde situationer där sjuksköterskorna upplevt att vårdandet av familjerna då ett barn 

fått vård i livets slutskede blev bra samt mindre bra. Följdfrågor kring dödsögonblicket, 

föräldrarnas trygghet, övriga familjemedlemmars involvering samt kring vad som kunde gjorts 

annorlunda ställdes om informanten inte själv berörde detta i sin berättelse. De öppna frågorna 

berörde även vad det är som gör att en sjuksköterska orkar arbeta med de svåra situationerna i 

sitt dagliga arbete samt vilka råd de vill ge till kollegor i liknande situationer.  

Datainsamling 

De två berörda verksamheterna som ansågs vara aktuella för studien kontaktades via mejl och 

telefon. Verksamhetscheferna erhöll muntlig information samt informationsbrev och 

samtyckesblankett för att godkänna att intervjuer skulle utföras inom verksamheten. 

Verksamhetscheferna utsåg en mellanhand som även de erhöll ett informationsbrev. 

Mellanhanden kontaktade de sjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusionskriterier genom 

att skicka ut informationsbrev och samtyckesblankett via arbetsplatsens mejlportal. 

Mellanhanden inom slutenvården förmedlade kontaktuppgifter till den sjuksköterska som ville 

medverka i en pilotintervju i studien till författarna. De sjuksköterskor på barn- och 

ungdomshospice som uppfyllde studiens inklusionskriterier och var intresserade av att 
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medverka skrev under samtyckesblanketter, som sedan förvarades hos mellanhanden till dess 

att författarna anlände för att utföra intervjuerna. Totalt elva sjuksköterskor medverkade i 

studien och inget bortfall av informanter fanns under processen. 

 

Innan alla intervjuer påbörjades samlades bakgrundsfakta in om informanterna (bilaga 1). Till 

en början genomfördes en pilotintervju inom slutenvården med en sjuksköterska som arbetar 

på en barnintensivvårdsavdelning. En pilotintervju utförs för att undersöka intervjuguidens 

upplägg, planerad tidsåtgång, relevans av frågor samt för att säkerställa intervjuteknik 

(Danielson, 2012). När pilotintervjun var transkriberad reviderades intervjuguiden enbart 

genom att förtydliga följdfrågornas formulering. Då pilotintervjun ansågs svara upp mot 

studiens syfte har den inkluderats i analysen.  

 

För att möjliggöra en avslappnad stämning ska intervjuer utföras på en plats där informanten 

känner sig trygg (Tjora, 2012). Alla intervjuer utfördes under sjuksköterskornas arbetstid och 

informanterna fick själva bestämma vilken plats de ville utföra intervjun på. Pilotintervjun 

genomfördes på en barnintensivvårdsavdelning i ett samtalsrum. Tio av de elva intervjuerna 

utfördes under tre dagar och genomfördes på ett barn- och ungdomshospice i Sverige. 

Informanterna fick välja den plats på avdelningen där de kände sig trygga vilket resulterade i 

att två intervjuer utfördes i ett personalrum, fyra i ett konferensrum, en på ett personligt kontor, 

två i ett samtalsrum samt en i ett andaktsrum. Intervjuerna utfördes enskilt och pågick mellan 

27 och 55 minuter med ett medelvärde på cirka 39 minuter. De första fyra intervjuerna utfördes 

gemensamt av författarna och resterande delades jämt upp. Efter muntligt och skriftligt 

samtycke spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en diktafon för att senare transkriberas. 

När varje intervju var genomförd överfördes ljudfilen till ett USB-minnne som sedan förvarades 

så att det enbart var tillgängligt för författarna. När de elva intervjuerna var genomförda 

upplevde författarna att ett innehållsrikt material erhållits och att de intervjuer som utförts var 

av god kvalité. 

Analys av data   

Det insamlade materialet har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (1991) med en induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys är användbar för att granska 

och tolka material inom omvårdnadsforskning (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). En 
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induktiv ansats innebär att analysen av materialet sker förutsättningslöst, baserat på deltagarnas 

berättelser om sina upplevelser (a.a.). 

 

Innehållsanalys enligt Burnard (1991) innebär att materialet bearbetas systematiskt i 14 steg 

men i den genomförda studien har antalet steg reduceras i analysprocessen. Steg sex där två 

kollegor skulle ha bjudits in för att självständigt bilda kategorier som sedan skulle ha jämförts 

och diskuterats med författarnas lista uteslöts. Även steg elva där utvalda informanter skulle 

förfrågas om deras upplevelser tolkats korrekt ströks.  

 

Efter varje genomförd intervju skrevs noteringar ner om vilka ämnen som uppkommit. Det 

insamlade materialet transkriberades noggrant i nära anslutning efter att intervjuerna var 

utförda. När transkriberingen var gjord lästes texten igenom av båda författarna gemensamt och 

var för sig för att skapa en djupare förståelse av materialet samtidigt som små noteringar 

gjordes. I nästa steg togs de meningsbärande enheter ut som svarade upp mot syftet för att sedan 

kondenseras, detta steg kallas enligt Burnard (1991) för öppen kodning. De kondenserade 

enheterna erhöll koder som kortfattat beskrev innehållet. De koder med liknande innehåll 

sammanfördes för att gemensamt skapa subkategorier. Grupperna bearbetades och de 

subkategorier med överensstämmande material placerades gemensamt och slutgiltiga 

huvudkategorier framkom. Tillvägagångssättet i analysprocessen redovisas i tabell 1. Det har 

under hela processen funnits en medvetenhet hos författarna att ingen relevant data fick gå 

förlorad eller kunna placeras under samma subkategori. Alla transskript lästes sedan åter 

igenom för att säkerställa att kategorierna speglade alla aspekterna av intervjuerna. Varje 

framtagen huvudkategori och subkategori tilldelades en färg och samtidigt som transkripten 

bearbetades färgades materialet efter tillhörighet. De olika delarna med samma färg klipptes ut 

och sorterades efter respektive kategori. En kontinuerlig diskussion mellan författarna har förts 

under hela processen. Båda har, under hela analysprocessen, haft studiens syfte i åtanke. 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier och nio subkategorier. 

 
Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt i analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Öppen kodning Kod Subkategori Huvudkategori 

Man får känna in familjen, vad 
är det just det här familjen 
behöver och hitta det 
individuella. Vilken familj har 
jag framför mig, vilken patient 
har jag framför mig. Här är det 
för dens individuella behov. 

Vad behöver just 
denna familjen, hitta 
det individuella. Vem 
har jag framför mig. 
Det är de individuella 
behoven 

Anpassa efter 
familjen 

Bekräfta varje 
familjemedlem 

Att skapa tillit. 
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Våga ställa frågor, våga ställa 
den här frågan liksom. Vad 
man tänker, alltså, vad tänker 
du på kanske när vi pratar om 
döden. Många barn vill ju ha 
ärliga, asså barn vill ha ärliga 
svar, dom vill veta, och dom 
vet oftast. Även om 
föräldrarna inte alltid vill prata 
om det så vill ju ofta barnen 
det. 

Våga ställa frågor 
punkt. Våga fråga 
”vad tänker du på när 
vi pratar om döden”. 
Många barn vill ha 
ärliga svar, dom vet 
oftast. Även om 
föräldrarna inte alltid 
vill prata om det. 

Prata om döden Våga samtala 
om det svåra 

Att vara lyhörd 
för lindring och 
förberedelser 

Han fick ju sina, alla sina 
önskningar uppfyllda när han 
var här i den mån han orkade 
och han kunde, han älskade 
mat, han fick väl jättemycket 
kortison så att han, han var väl, 
men alltså det köptes munkar 
och det köptes glassar. 

Han fick alla sina 
önskningar uppfyllda, 
i den mån han orkade 
och kunde. Han 
älskade mat så det 
köptes munkar och 
glassar. 

Önskning Uppfylla det 
sjuka barnets 
önskningar 

Att göra det lilla 
extra för 
familjen 

Forskningsetiska avvägningar 

Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande dokument med etiska riktlinjer för 

humanforskning (World Medical Association, 2013). I deklarationen belyses rätten till 

integritet samt att deltagarnas intressen prioriteras före forskningens. Information som ges ska 

vara adekvat och lätt att förstå samt vara tydlig kring frivillighet att delta i studien och rättighet 

att avbryta. Helsinforsdeklarationen omfattar forskning som utförs på människor och är ett 

skydd för deltagarna då de medverkar i forskning (a.a.). Forskning som innefattar kolleger ska 

utföras med respekt och hänsyn (Malterud, 2014). 

 

Alla studiedeltagare har under studiens gång varit välinformerade kring studiens syfte och vad 

deras åtagande inneburit. De fyra etiska principerna har legat till grund för den genomförda 

studien. Principerna är autonomiprincipen, göra-gott-principen, icke-skada-principen och 

rättviseprincipen. Autonomiprincipen innebär att människors rätt till självbestämmande ska 

respekteras (Sandman & Kjellström, 2014). För att tillgodose autonomiprincipen delades ett 

informationsbrev ut till deltagarna. Informationen beskrev studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt samt att de hade rätt att dra sig ur studien när de ville. När deltagarna fått informationen 

skrev de på ett informerat samtycke. Informationen gavs även muntligt till deltagarna i samband 

med att intervjuerna skulle utföras. På det här viset respekterades deltagarnas beslutsförmåga. 

Göra-gott-principen och icke-skada-principen innebär en strävan efter att göra gott samt att 

förebygga skada (Sandman & Kjellström, 2014). Syftet med studien har varit att lyfta det 

positiva i en situation som kan upplevas som svår. De sjuksköterskor som deltog i studien kan 

ändå ha upplevt att det varit besvärligt att prata om vissa situationer och hade därför möjligheten 
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att avbryta när som helt under processen om det upplevdes som påfrestande. De utförda 

intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbetstid vilket kunde vara negativ för 

verksamheten. Tidsåtgången var godkänd av enhetschefen och bedömdes inte påverka 

avdelningsarbetet. Målet med resultatet av studien är att hjälpa sjuksköterskor i liknande 

situationer. Materialet kan bidra till att sjuksköterskor får vägledning i sitt arbete och på så vis 

kan upprätthålla en känsla av sammanhang.  

 

I studien har allt material behandlas konfidentiellt genom kodning för att skydda informanternas 

integritet och för att inget material ska kunna härledas till en enskild person. Kodnyckel och allt 

inspelat material har förvarats inlåst så att enbart författarna har haft tillgång till det och efter 

avslutad forskning kommer materialet att raderas. All insamlad data har enbart använts i 

forskningsändamål. Den sista principen är rättviseprincipen och fastställer att alla människor 

bör behandlas lika (Sandman & Kjellström, 2014). I studien har alla sjuksköterskor som 

uppfyllt inklusionskriterierna och som önskat medverka involverats. Godkännande från den 

vårdetiska nämnden (VEN) inhämtades för den genomförda studien innan den påbörjades. 

Förförståelse 

Med förförståelse menas den bild forskaren har kring det som är avsett att studeras (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2012). Det innefattar den erfarenhet och teoretiska kunskap som finns 

men även vilka förutfattade meningar forskaren har (a.a.). Tidigare kunskap kan bidra till att 

förståelsen för studien fördjupas men det riskerar även att begränsa forskarens mottaglighet för 

att ta till sig ny information (Malterud, 2014).  Forskarna bör tänka igenom och vara medvetna 

om sin förförståelse samt reflektera över den kontinuerligt under processen (a.a.). Båda 

författarna i den genomförda studien arbetar som sjuksköterskor på en barnonkologisk 

avdelning. Genom arbetet har båda kommit i kontakt med familjer där barn vårdats i livets 

slutskede men ingen har varit närvarande vid själva dödsögonblicket. Innan studien påbörjades 

diskuterade författarna sin förförståelse gemensamt och vad som kunde vara meningsfulla 

handlingar i livets slutskede. Kontinuerligt under processen har författarna reflekterat över sin 

förförståelse samt jämfört skillnader och likheter med de tidigare uppfattningarna. 
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Resultat  

Analysprocessen resulterade i tre huvudkategorier och totalt nio subkategorier vilka redovisas 

i tabell 2. Hela resultatet genomsyrades av sjuksköterskans närvaro och engagemang för det 

sjuka barnet och den drabbade familjen. Sjuksköterskorna upplevde att särskilda handlingar var 

speciellt meningsfulla vid vårdandet av familjer när ett barn fick vård i livets slutskede.  

 
Tabell 2. Översikt av huvudkategorier och subkategorier 
 

Huvudkategori Subkategori 
Att skapa tillit - Hjälpa föräldrarna till acceptans 

- Bekräfta varje familjemedlem 
- Skapa en god relation 

Att vara lyhörd för lindring och förberedelser - Våga samtala om det svåra 
- Lindra barnets fysiska lidande 

Att göra det lilla extra för familjen  - Optimera omgivande miljö för hela familjen 
- Bolstra om hela familjen 
- Uppfylla det sjuka barnets önskningar 
- Hjälpa familjerna att skapa minnen 

 

Att skapa tillit 

Varje person är individuell och har enskilda förutsättningar för att hantera olika situationer. Att 

skapa tillit beskriver de handlingar som sjuksköterskorna beskrev som meningsfulla för att få 

familjerna att bli trygga i den svåra situation som de befann sig i. Varje individ är i behov av 

att känna sig sedd och bekräftad och när en god relation byggs upp ansåg sjuksköterskorna att 

vården kunde bli av bättre kvalité.  

Hjälpa föräldrarna till acceptans 

Att familjerna erhöll ärlig och tydlig information ansåg samtliga sjuksköterskor var av stor 

betydelse. De menade att fortlöpande information om barnets tillstånd och delaktighet i barnets 

vård hjälpte föräldrarna att känna trygghet och landa i att deras barn var i livets slutskede. Det 

fanns även familjer som fått information, men som var så överväldigade av förtvivlan att de 

inte förmådde att ta in den. Sjuksköterskan behövde då vänta in familjen tills de landat och 

fokuserade istället på att göra det så bra som möjligt för barnet. Många gånger upplevde 

sjuksköterskorna att det viktigaste var att bara stanna kvar och att finnas där för familjen. De 

behövde inte säga så mycket. Ibland räckte det att våga vara tyst, att lyssna in personen och att 

stanna kvar i situationen. Men att de ändå försökte känna av om familjen ville vara ensamma. 
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”Ännu viktigare att man ska våga stå i det här och våga lyssna. För det är ju sällan som 

familjer vill ha en massa svar. Egentligen är det att orka stå ut och lyssna.” (Intervju 5) 

 

Sjuksköterskorna uppmuntrade föräldrarna att vara nära sitt barn den tiden som fanns kvar. Att 

de tog tillvara på möjligheten att ligga hos barnet i sängen eller att ha det i famnen. Att de 

verkligen fick närhet ansåg sjuksköterskorna var av stor betydelse både för det sjuka barnet och 

föräldrarna. I en del fall tycktes föräldrarnas oro mynna i en rädsla för att missa barnets 

försämring, vilket resulterade i att det blev stort fokus på den medicinska utrustningen. 

Sjuksköterskorna tyckte att det hade varit bättre för familjen om de hade kunnat komma till 

någon slags acceptans kring sitt barns död. För att på så vis få mer närhet och trygghet i den 

rådande situationen istället för oron över att vitala parametrar skulle försämras. En del 

sjuksköterskor menade att det kunde ha hjälpt med mer information eller om någon hade tagit 

ansvar och avslutat den medicinska övervakningen. 

 

”Sen satt den mamman och pappan med sin dotter typ innanför tröjan i…det tog nog fem 

dagar…alltså den anknytningen som den, dom föräldrarna gjorde till den flickan under tiden, 

dom hade ju henne hela tiden nära. Jag tänker att hon kan inte få ha, det går inte att dö på ett 

bättre sätt än och få ligga sådär och somna in.” (Intervju 6) 

 

Ett flertal sjuksköterskor lyfte även vikten av att syskonen involverades i slutskedet. Det 

förekom att föräldrar inte ville att syskonen skulle medverka i vården i syfte att de skulle 

skyddas från det som var betungande. Personalen menade att det hade stor betydelse att de 

kunde ge föräldrarna stöd i att våga involvera syskonen och att de erbjöd hjälp att hantera 

situationen om den blev ansträngande. När det närmade sig slutet blev många föräldrar mer 

oroliga och ångestfyllda av det sjuka barnets förändrade symtom. Sjuksköterskorna försökte 

förbereda föräldrarna på vilka symtom som kunde komma och att det var ett naturligt förlopp. 

 

”Familjen kände att dom inte var redo, dom ville ha mer kontakt, dom måste få prata mer 

med henne, och våran doktor….pratade med dom länge och väl…både om symtomen, att hur 

det liksom såg ut, att det inte var så svårt att andas utan att det kanske var så att hon inte 

orkade, och att hon liksom hör fortfarande. Sen så den här familjen liksom, dom pratade med 

henne och dom talade om hur mycket stolta dom var och att dom älskade henne och hon 

liksom hummade med i det där.” (Intervju 7) 
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Bekräfta varje familjemedlem 

Varje människa är individuell och har olika förutsättningar för att hantera livets besvärliga 

händelser. När en person hamnar i en svår situation så som att en nära anhörig befinner sig i 

livets slutskede krävs det en stöttande omgivning. Sjuksköterskorna belyste att det var viktigt 

att varje individ blev bekräftad och sedd samt att det gjordes utifrån individuella förutsättningar. 

Varje individ har egna åsikter och uppfattningar vilket sjukvårdspersonalen bör beakta enligt 

deltagarna i studien. Att sjuksköterskorna var öppna och lyhörda möjliggjorde att familjerna 

kunde känna sig trygga och lugna, både med omvårdnaden och personalen.  

 

”Jag tror att man, att man är öppen och att man ställer frågor till dom. Att man inte 

förutsätter på nåt sätt utan att man liksom stämmer av. Att det liksom är, att vården är olika 

för alla här. Alla har sina speciella sätt och så. Så försöker vi följa det.” (Intervju 7) 

 

Det framkom av flera sjuksköterskor att en stor fördel för att kunna se varje individ var att ha 

tid. Det lyftes av sjuksköterskorna att det var meningsfullt att bara vara tillsammans med 

familjerna och att de stannade kvar hos dem efter att en handling var utförd. Att de pausade och 

vågade titta föräldrarna och barnen i ögonen och höra om det fanns något mer de kunde göra 

för dem. Många av sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt med fysisk kontakt, 

både till barnen och föräldrarna. Det upplevdes att den fysiska kontakten kunde ge både 

bekräftelse och tröst. Den fysiska kontakten kunde vara att ge en kram eller lägga en hand på 

axeln.  

 

”Det tror jag många tycker, närhet tillåts, att våga vara nära, att våga ta på människor 

liksom det tror jag. Liksom bekräfta och, på alla möjliga sätt.” (Intervju 3) 

 

Sjuksköterskorna berättade om vikten av att de vardagliga sysslorna anpassades efter familjerna 

då det gjorde att varje person kunde känna sig bekräftad. Det kunde vara att pappan i familjen 

ville ha hårdkokt ägg och mamman löskokt. Genom att ha koll på de här familjära och 

vardagliga sakerna kunde föräldrarna känna sig välkomna, sedda och bekräftade enligt 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna poängterade vid flera tillfällen att det var den individuella 

personen som var viktigast och att de bekräftades. Även att sjuksköterskorna tänkte på de basala 

behoven och att närhet gavs i den mån det tilläts framhävdes.  
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”Så, tänkte på dom här fyra H:na framförallt liksom. Så att, det här med att man håller om, 

häller i, härdar ut och håller tyst. Det är lite mitt måtto, för det är någonting jag har liksom 

lärt mig genom åren så där, framför allt det här att hålla tyst liksom att, att man ibland inte 

behöver prata så mycket.” (Intervju 8) 

Skapa en god relation 

Det rådde en samstämmighet bland sjuksköterskorna angående betydelsen av att relationen med 

barnet och familjen var god. Några av sjuksköterskorna menade att relationen började byggas 

redan vid en vårdplanering. Det framkom även att det var en fördel om familjerna hade varit på 

avdelningen tidigare, haft avlastning eller varit och hälsat på och lekt. Då kände barnet och 

familjen igen personalen när de kom dit då barnet inte längre hade så lång tid kvar i livet. 

 

”Det är viktigt att dom känner vårdpersonalen. Dom som varit där tidigare…så man har en 

relation med föräldrarna. Den är jätteviktig.” (Intervju 1) 

 

Sjuksköterskorna beskrev några saker som underlättade i relationsbygget. Det var att 

sjuksköterskan visade ett genuint intresse för barnet och att de ställde frågor. Det var även 

genom att fika med familjen och att det inte stressades med tiden. I de fall där det fanns 

möjlighet att bara vara med familjen och att umgås med dem upplevde sjuksköterskorna att 

relationen var bättre. En god relation gjorde att omvårdnaden av barnet och familjen 

underlättades. Relationen byggdes även genom lek med barnet. Leken gav ett förtroende mellan 

barnet och sjuksköterskan vilket medförde att föräldrarna lättare kunde känna ett förtroende för 

personalen. Sjuksköterskorna uppgav att de ständigt arbetade för att barnen och föräldrarna 

skulle kunna känna en tillit till dem.  

 

”Den godaste vården är ju den när man hinner liksom lära känna varandra, skapa nån slags 

relation. Så att dom känner sig trygga.” (Intervju 3) 

Att vara lyhörd för lindring och förberedelser 

När en familj hamnade i situationen att deras barn fick vård i livets slutskede var det av stor 

betydelse att sjuksköterskan uppmärksammade och försökte tillgodose både psykiska och 

fysiska behov. Att förbereda barnet och familjen inför döden, att våga prata om det svåra samt 

att hjälpa barnet med lindring av symtom var behov som ansågs vara viktiga att tillgodose. 
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Våga samtala om det svåra  

Ett flertal sjuksköterskor som deltog i studien lyfte vikten av att våga prata om döden med hela 

familjen. Föräldrarna erbjöds samtal där de informerades om vad som skulle hända och där 

deras tankar kring döden efterfrågades och om de eller barnet hade några speciella önskemål. 

Det kunde exempelvis vara önskemål om att vara ensamma på rummet, att ha personal hos sig 

eller att någon anhörig skulle kontaktas. 

 

Det rådde enighet hos sjuksköterskorna om vikten av att våga prata med barnet om döden och 

att ge ärliga svar på barnets frågor. Många föräldrar upplevdes tycka att det var svårt att prata 

med barnet och då kunde sjuksköterskorna vara bollplank och stötta i de svåra samtalen. Ibland 

föll det sig bättre att det var sjuksköterskan och barnet som pratade om det svåra. Det fanns 

även tillfällen då föräldrarna inte ville att deras barn skulle veta att de var döende då de inte 

ville ta hoppet ifrån dem. Deltagare i studien menade att barnet oftast inom sig ändå visste att 

det skulle dö. Att då inte få möjlighet att prata om det kunde istället skapa ångest. Alla 

sjuksköterskor var överens om att det var av stor betydelse att de hade mycket tid. Det skapade 

möjligheter till att umgås med barnet och familjen. Genom att sjuksköterskorna lekte, spelade 

tv-spel eller gjorde andra saker som barnet tyckte om kunde de lättare nå fram och öppna upp 

för samtal. 

 

”Jag var mycket liksom inne på rummet med dom, masserade hans fötter och hängde och gick 

igenom hur hans begravning skulle va och vi lyssnade på den musiken han hade valt.” 

(Intervju 9) 

 

En del barn hade behov av att förbereda sig inför döden genom att planera. Det kunde handla 

om vilken musik som skulle spelas på begravningen eller om det var några speciella kläder de 

ville ha på sig. Det kunde även innebära besök på en kyrkogård eller att få veta vilket stöd som 

erbjöds deras familj efter att de gått bort. 

Lindra barnets fysiska lidande 

Genomgående upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att barnen var väl smärtlindrade. 

Det var ofta en förutsättning för att barnet skulle orka göra något. För många föräldrar var det 

en stor rädsla att deras barn skulle ha ont. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna kände 

trygghet och respekt för dem då de smärtlindrade deras barn. Mot slutet gavs det frikostigt med 
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smärtstillande och ibland var smärtan så kraftig att barnet behövde sederas. Det ansågs vara en 

fördel att vara lyhörd för föräldrarnas oro. Föräldrarna märkte snabbare barnets tecken till 

smärtökning genom att barnet kunde bli mer missnöjt. Föräldrarna kunde vara delaktiga genom 

att trycka bolusdoser när de ansåg att barnet var i behov av det. Att lindra och att se till att slutet 

blev bra och fint upplevde sjuksköterskorna var deras uppdrag. 

 

”Och det säger ju alla föräldrar. Det värsta är inte att dom ska dö utan att se dom lida. Det 

säger alla.” (Intervju 10) 

 

Barnen kunde ha andra symtom än smärta som medförde obehag för dem. Det kunde vara klåda, 

rossel och slem, svårigheter med miktion och tarmtömning samt nutritionssvårigheter. Lindring 

av de här symtomen gjordes för att barnen inte skulle uppleva något onödigt lidande. Det ansågs 

betydelsefullt med grundläggande omvårdnad för att barnet skulle ha det så bra som möjligt. 

Att göra det lilla extra för familjen 

Att göra det lilla extra för familjen beskriver de handlingar som sjuksköterskan upplevde som 

meningsfulla att göra för det döende barnet och de närstående för att förgylla deras 

gemensamma tillvaro. Tiden de hade kvar tillsammans skulle bli så fin som möjligt och barnet 

skulle få de förutsättningar som fanns för att leva fullt ut ända tills det tog sitt sista andetag.  

Optimera omgivande miljö för hela familjen  

I studien framkom att det var av betydelse att sjuksköterskorna arbetade med hela familjen 

under vårdtiden då det viktigaste för familjemedlemmarna brukade vara att få vara tillsammans. 

Oftast bodde hela familjen tillsammans på avdelningen, inklusive syskon. En del familjer 

önskade att ha mor- och farföräldrar nära så de kunde närvara vid dödsögonblicket. Då fanns 

det oftast möjlighet att även erbjuda dem ett rum och då kunde sjuksköterskan väcka eller hämta 

dem när det var dags. 

 

”Det är väl också det här med att samla familjen som lite är vårt, som vi gärna vill tro på att 

det är bra för syskon att vara med så mycket som möjligt.” (Intervju 6) 
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En del familjer önskade att få vara ensamma medan andra ville ha mycket folk omkring sig. 

Det var individuellt och här ansåg sjuksköterskorna att de kunde hjälpa familjerna. Det gjorde 

de genom att möjliggöra för familjerna att ta sitt nätverk till avdelningen men även genom att 

ta hand om anhöriga som kom då familjen hade behov av att vara själva. 

 

”Oftast så är det positivt och ibland så får vi hjälpa till att begränsa nätverket och säga att nu 

får ni stanna här och dricka kaffe…det fanns några situationer när föräldrarna var så här att 

nu vill vi va ifred och kommer det några anhöriga till oss så vill vi att ni tar hand om dom så 

vi får va själva på rummet”. (Intervju 2) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det var av betydelse att miljön var tillåtande och gjordes så lugn och 

hemlik som möjligt. Det blev mer avslappnande för familjen än att vara i en traditionell 

sjukhusmiljö men även mer tillåtande för besök och lek. Att sjuksköterskorna tog sig tid för 

syskon och andra anhöriga upplevdes som meningsfullt. Det framkom att det var värdefullt att 

det fanns både utrymme och tid även för syskonen. Sjuksköterskorna upplevde även att det 

kunde vara positivt för det sjuka barnet, om det orkade, att få dit sina egna vänner och göra 

saker tillsammans som de tyckte om. 

Bolstra om hela familjen 

Flertalet av de deltagande sjuksköterskorna ansåg att det var meningsfullt att ta hand om de 

drabbade familjerna lite extra när det sjuka barnet fick vård i livets slutskede. Att ta hand om 

familjerna lite extra kunde innebära att pyssla om, skämma bort och ge extra kärlek och värme. 

Sjuksköterskorna såg det som betydelsefullt att kunna underlätta för familjerna vilket kunde 

vara både genom att de passade barnen, vek tvätt, serverade mat eller bjöd på nybakat bröd och 

en kopp te. Det ansågs vara nödvändigt att känna in familjen och hitta de individuella behoven 

som fanns. 

 

”Det kan vara allt från att puffa till en kudde och vända och göra det skönt i sängen, 

positionering i sängen till att man går och bakar den här kladdkakan och bjuder till frukost 

eller ge en glass till munvård, att man kan få rulla ut en säng och vara ute på altan och känna 

frisk luft”. (Intervju 11) 
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Sjuksköterskorna upplevde inte att det var dom stora sakerna som var viktigast utan att små 

tankar och handlingar kunde göra stor skillnad för familjerna. Att göra det lilla extra för 

familjerna och att förgylla deras dag upplevde många som meningsfullt. Att familjerna och 

barnen skulle känna sig ompysslade ansåg sjuksköterskorna vara en viktig del av deras jobb. 

Det kunde göras genom att de samordnade kockmiddagar, ordnade så att någon kom och 

spelade musik, arrangerade dit en clown eller styrde upp aktiviteter i målarateljén. Att 

sjuksköterskorna fick de sjuka barnen och de närstående att tänka på något annat under den 

besvärliga tiden tyckte flera var en central uppgift. Patienterna och familjerna är ständigt 

närvarande och det ansågs vara betydande att få dem att förstå att det är okej att ta en paus. Att 

få skratta tillsammans i sorgen och att tänka på något annat. Att barnen fick leva fullt ut 

tillsammans med sina familjer ända tills de dog ansågs vara av stor vikt. 

 

”Vi kan få ge dom tid och kvalitet, ge den här lilla guldkanten på tillvaron, att vi verkligen 

kan låta dom leva ända tills dom dör.” (Intervju 11) 

Uppfylla det sjuka barnets önskningar 

Att uppfylla barnens önskningar sista tiden i livet utifrån personliga förutsättningar ansågs av 

sjuksköterskorna vara en meningsfull handling. Om ett barn hade en speciell önskan sista tiden 

i livet upplevde sjuksköterskorna att de var villiga att göra allt de kunde för att det skulle bli 

möjligt. Om ett barn brukade tycka om att äta kladdkaka menade personalen att det var 

självklart att de skulle baka en kladdkaka. När sjuksköterskorna hade hjälpt en patient att 

uppfylla sin önskan var det många som kände sig nöjda då de upplevde att de hade brytt sig om 

barnet och att det fått det bra.  

 

”Han ville, det var skolavslutning en fredag och han visste inte riktigt om han skulle klara det 

men han ville så gärna. Jag tror att han hade ganska ont så vi såg till att han var riktigt bra 

smärtlindrad och beställde transport dit och tillbaka och planerade att han kunde vara där. 

Det tyckte han var det bästa han gjort.” (Intervju 4) 

 

De deltagande sjuksköterskorna upplevde att de ville göra det barnen tyckte om och även om 

de inte kunde göra allt kunde de göra lite. Sjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att 

skapa de förutsättningar som krävdes för att uppfylla önskningar och beakta den andliga 

dimensionen för att skapa mening. Sjuksköterskorna ordnade så att barnen fick besök av artister 
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och vårdhundar, fick gå på restaurang och bio och att de fick döpas. Allt utifrån barnets egna 

önskningar och för att förgylla deras tillvaro.  

Hjälpa familjerna att skapa minnen 

Att personalen hjälpte familjerna att skapa minnen av de sjuka barnen ansåg flera 

sjuksköterskor som meningsfullt. Att minnen skapades var betydelsefullt då barnets närstående 

fick en tanke eller ett föremål att bära med sig efter att barnet hade gått bort. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var av stor betydelse för familjerna att skapa minnen i form av saker när det 

var små barn som var döende. Familjerna kunde få hjälp med att göra hand- och fotavtryck eller 

att gjuta av ett lillfinger i silver som de gjorde till smycken. Om barnen istället var lite äldre 

tyckte sjuksköterskorna det var meningsfullt att hjälpa familjerna så att de fick möjlighet att 

göra något tillsammans, att gå en promenad eller att gå på bio tillsammans.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var meningsfullt att se vilka situationer där barnen var mest 

tillfreds och då utnyttja tillfällena till att skapa fina minnen. Om barnen tyckte om att göra något 

speciellt kunde det förevigas på bild. Vid flera tillfällen ordnade personalen så att det kom en 

fotograf för att föreviga familjens tid tillsammans. Att minnen skapades genom fotografier 

ansåg sjuksköterskorna vara av stor betydelse för familjerna. Sjuksköterskorna kunde också 

skriva en berättelse om barnets liv utifrån barnets egna upplevelser, vilken sedan gjordes om 

till en bok och gavs till familjen efter dödsfallet.  

 

”Vi har skrivit som en bok. Suttit med laptoppen och så har det sjuka barnet berättat utifrån 

ett tredjeperspektiv om sitt liv. Så blir det som en bok, efteråt då som vi drog ut och gjorde 

iordning. Och gav till föräldrarna.” (Intervju 8) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Målet med en kvalitativ studie är att öka förståelsen för hur en grupp människor upplever ett 

visst fenomen (Trost, 2014). Enligt Malterud (2014) kan antalet intervjuer i en studie variera. 

En riktlinje för att tillräckligt många intervjuer utförts är när ytterligare intervjuer inte genererar 

någon ny information (a.a.). Ett strategiskt urval innebär att ett medvetet val av informanter 
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görs då de bedöms kunna ge ett innehållsrikt material som svarar upp mot studiens syfte 

(Henricson & Billhult, 2014). I den genomförda studien fann författarna det lämpligt att utgå 

från en kvalitativ metod då målet var att belysa sjuksköterskors upplevelser. Totalt utfördes 

elva intervjuer, varav en på en barnintensivvårdsavdelning och resterande på ett barn- och 

ungdomshospice.  

 

Majoriteten av informanterna i studien var kvinnor. När informationsbreven skickats ut till 

arbetsplatserna var det inte fler män som ville delta. Resultatet kan ha påverkats om det är så 

att män och kvinnor har olika uppfattning av vad som är meningsfullt att göra för familjer då 

deras barn får vård i livets slutskede. Åldern på de medverkande i studien varierade från 41 till 

60 år och medianåldern var 46 år. Det var sju sjuksköterskor som var mellan åldern 40 till 50 

och enbart fyra sjuksköterskor mellan 50 och 60. Inga sjuksköterskor under 40 år var 

intresserade av att medverka i studien vilket kan ha påverkat resultatet. Upplevelser om vad 

som är betydelsefullt att göra för patienterna och de drabbade familjerna kan variera beroende 

på sjuksköterskornas ålder. För att urvalet skulle täcka det som var avsett att undersökas gjordes 

ett strategiskt urval. Fördelen med att ett strategiskt urval har använts är att de medverkande 

deltagarna har god kunskap om det undersökta området (Henricson & Billhult, 2014). 

Informanter söktes i första hand inom barn- och ungdomshospice då sjuksköterskorna som 

arbetar där har mycket erfarenhet av att vårda familjer när ett barn får vård i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna som medverkade i studien hade en medianerfarenhet på 20 år. Enbart en 

sjuksköterska hade mindre än tio års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska. Det finns en 

möjlighet att resultatet har påverkats av den långa erfarenheten som fanns hos deltagarna i 

studien och om sjuksköterskor med kortare erfarenhet involverats kunde resultatet blivit 

annorlunda. De deltagande sjuksköterskorna hade mycket erfarenhet och kunskap kring det som 

studien avsåg att undersöka vilket kan anses öka tillförlitligheten. Överförbarheten av resultatet 

i föreliggande studie kan dock ses som begränsad men i ett liknande kontext kan det vara 

möjligt. 

 

Ingen av författarna hade någon tidigare erfarenhet av att utföra intervjuer. Troligen kan 

intervjuarnas oerfarenhet ha påverkat innehållet och tidsåtgången. En pilotintervju utfördes för 

att optimera intervjuteknik och där möjlighet fanns att justera intervjuguiden. De fyra första 

intervjuerna utfördes gemensamt vilket medförde att en gemensam intervjuteknik byggdes upp. 

Att intervjuerna har genomförts utefter liknande teknik kan ses som en fördel och öka studiens 

tillförlitlighet. Att vara två som intervjuar kan göra att informanten känner sig i underläge 
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(Trost, 2014). För intervjuarna kan det vara en fördel att vara två, speciellt om det inte finns så 

mycket erfarenhet av att intervjua. Att intervjua i par kan även resultera i bättre intervjuer som 

ger mer information och en större förståelse (a.a.). Alla utförda intervjuer resulterade i liknande 

information. Några var mer innehållsrika än andra men det går inte att dra några slutsatser kring 

om det berodde på antalet intervjuare.  

 

Intervjuer bör utföras på en plats där informanten känner sig trygg (Tjora, 2012). Alla 

intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats och under arbetstid. Informanterna valde 

själv var på arbetsplatsen de önskade att sitta under intervjun. Att utföra intervjun under 

arbetstid och på arbetsplatsen kan möjligen vara stressande för informanten om det är mycket 

att göra på avdelningen eller om larmklockan ringer. När intervjuerna utfördes var det lugnt på 

avdelningarna. Vid intervjuerna användes en semi-strukturerad intervjuguide. Intervjuguiden 

underlättade för att standardisera intervjuerna så att områden togs upp som svarade upp mot 

studiens syfte. 

 

Tio av studiens elva intervjuer hölls under en period på tre dagar. Författarna upplevde att det 

bidrog till att snabbt komma in i intervjutekniken men att en viss trötthet uppstod när ett flertal 

intervjuer genomförts tätt inpå varandra. Dessutom tilläts ytterst liten reflektion mellan att de 

olika intervjuerna utfördes. Intervjutekniken kan ha påverkats genom att frågor och följdfrågor 

formulerades annorlunda eller uteslöts samt att författarna blev mindre alerta vid intervjuerna. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) är det av betydelse att intervjuaren lyssnar aktivt under 

intervjun för att relevanta följdfrågor ska kunna ställas. Totalt sju intervjuer utfördes enskilt 

vilket medförde att en av författarna fick möjlighet till reflektion och återhämtning innan nästa 

intervju skulle genomföras.  

 

Som analysmetod har författarna använt sig av en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Burnard (1991) med en induktiv ansats. Enligt Burnard (1991) är analysmetoden lämplig för 

att granska och tolka material inom omvårdnadsforskning. En induktiv ansats innebär att 

materialet analyserats förutsättningslöst baserat på informanternas berättelser om sina 

upplevelser (a.a.). Författarna upplevde att analysmetoden var till stor hjälp för att få struktur 

och översikt över materialet. Studiens trovärdighet ökar då författarna gått från helhet till del 

och från del till helhet. Malterud (2014) rekommenderar att kvalitativ data analyseras genom 

dekontextualisering och rekontextualisering vilket innebär att texten bryts ner i delar för att 

sedan åter byggas upp för att se en helhet (a.a.). Ansatsen har varit induktiv men det går inte att 
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utesluta helt att författarnas förförståelse kan ha påverkat tolkningen av materialet. Det är 

möjligt att om någon annan analyserat materialet skulle resultatet kunna ha beskrivets 

annorlunda även om innebörden varit detsamma. Enligt Malterud (2014) är det forskarna som 

gör tolkningen av befintligt material. Möjligheten finns att andra områden fokuserats om någon 

annan gjort analysen (a.a.). Vid analysen började författarna med att läsa igenom transkripten 

enskilt för att få en helhet. I övrigt har allt arbete i analysprocessen bearbetats gemensamt och 

kontinuerligt under arbetets gång har en diskussion förts med handledaren, vilket stärker 

tillförlitligheten i föreliggande studie. Att analysen är noggrant beskriven och att den utfördes 

gemensamt är av stor betydelse för att ge tillförlitlighet åt resultatet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Tillförlitligheten kan också anses öka då studien har diskuterats med 

kollegor vid upprepade seminarium. I den genomförda studien valde författarna att inkludera 

citat från samtliga intervjuer, vilket anses stärka giltigheten i resultatet enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012). 

Resultatdiskussion 

Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna upplevde att det var av stor betydelse att de 

gav fortlöpande information till familjerna för att skapa möjlighet för dem att acceptera den 

svåra situationen. De föräldrar som kunde vägledas uppfattades bli mer trygga i den besvärliga 

situationen som de befann sig i och på så vis acceptera omständigheterna. En del föräldrar var 

så överväldigade av situationen och kunde inte tillgodogöra sig den information som 

sjuksköterskan gett. Enligt tidigare nämnd studie av Davies et al. (2008) framgick det att en 

barriär för att kunna ge god vård i livets slutskede var att föräldrarna hade svårt att acceptera 

barnets obotliga tillstånd och att de önskade mer livsuppehållande behandling. Även otillräcklig 

kunskap hos föräldrarna angavs vara ett hinder för god omvårdnad (a.a.). Resultatet i studien 

av Davies et al. (2008) stämmer väl överens med det resultat som framkom under subkategorin 

”hjälpa föräldrar till acceptans” där sjuksköterskorna belyste vikten av kontinuerligt god och 

ärlig information till familjerna. Den kontinuerliga informationen kan förhoppningsvis öka 

kunskaperna och möjliggöra för familjerna att acceptera barnets svåra situation. I en holländsk 

studie undersöktes den process som föräldrar genomgår då deras barn inte längre kan bli botade 

från cancer (Kars et al., 2011). Föräldrarna skildrade processen som att dras mellan hoppet och 

att släppa taget. Att släppa taget beskrevs som att föräldrarna erkände att döden var oundviklig 

och att de gav upp sitt motstånd mot den kommande förlusten. Övergången till att släppa taget 

ansågs vara en förändring av känslan av att ha kontroll. Studiens resultat visade att de föräldrar 
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som lyckades släppa taget var mer mottagliga för barnens situation och vilka behov de hade. 

Föräldrarna beskrev det som att det var lättare att vara närvarande hos sitt barn när de accepterat 

och släppt taget, vilket var väsentligt och givande för dem (a.a.). Resultatet från studien av Kats 

et al. (2011) kan jämföras med det framkomna resultatet i föreliggande studie där 

sjuksköterskorna belyste vikten av att föräldrarna landat och kunde vara närvarande. Genom att 

sjuksköterskorna förmedlar en känsla av tillit kan det bidra till att de drabbade familjerna kan 

acceptera situationen och komma till insikt med att döden är oundviklig. Om sjuksköterskan 

har gott om tid och goda resurser för att vägleda familjerna så att de finner acceptans i 

situationen kan det medföra att arbetet blir hanterbart. Om föräldrarna upplever att det är 

betydelsefullt och givande för dem att kunna släppa taget och vara närvarande blir det en 

meningsfull handling för sjuksköterskorna att försöka vägleda dem dit. Ovanstående är i linje 

med Antonovskys (1991) salutogenetiska perspektiv där hanterbarhet är en viktigt del för att 

uppnå en känsla av sammanhang. 

 

Familjecentrerad omvårdnad inriktar sig på hela familjens betydelse och hur det påverkar barnet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Hur de olika parterna i familjen mår påverkar varandra 

och helheten av familjen anses vara av störst betydelse (a.a.). Under subkategorin ”hjälpa 

föräldrarna till acceptans” framkom det att sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna lättare 

kunde acceptera situationen då de fick fortlöpande och ärlig information. Familjen är 

grundläggande för barnet vilket medför att det är av stor vikt att föräldrarna är i god balans 

under vårdtiden för barnet. Att sjuksköterskan försöker vägleda föräldrarna till acceptans 

genom god information och på så vis få dem tryggare är därmed av stor vikt. Om familjen är 

trygg och harmonisk medför det med stor sannolikhet gott inflytande på det sjuka barnet. Om 

sjuksköterskan genom sina handlingar kan få familjen att bli mer stabil blir deras sista tid 

tillsammans troligen också finare. 

 

Enligt NOBAB har alla barn som vistas på sjukhus rätt till att ha med sig sin förälder eller annan 

närstående (Nordisk förening för sjuka barns behov, uå). Subkategorin ”optimera omgivande 

miljö för hela familjen” lyfter resultatet som visade på att det var av stor betydelse att 

sjuksköterskorna optimerade den omgivande miljön för familjerna. Genom att utrymmena som 

familjerna hade tillgång till anpassades efter deras önskemål och behov gav det dem möjlighet 

att vara nära sina anhöriga. Barnet fick då också möjlighet att ha de personer runt sig som det 

mådde bra av. Den familjecentrerade omvårdnaden innebär att stort fokus inom vård och 

omsorg ligger på familjens betydelse och där familjens medlemmar bör involveras så mycket 
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som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Barnets föräldrar ska uppmuntras till att 

vara hos sitt barn dygnet runt och få den hjälp som behövs för att de ska kunna involveras i 

barnets vård (Nordisk förening för sjuka barns behov, uå). Det är barnet själv som bestämmer 

vem som ingår i familjen och om syskon är en del av den ska de också involveras enligt den 

familjecentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskorna i studien lyfte vikten av att hela familjen fick 

vara tillsammans och många gånger förespråkades att syskonen skulle få möjlighet att bo 

tillsammans med övriga familjen. Sjuksköterskan upplevde att det var en meningsfull handling 

att sammanföra hela familjen och att skapa det utrymme som krävdes för att de skulle kunna 

vara tillsammans. I studien gjord av Lövgren et al. (2016) bekräftas det av syskonen själv att 

det var av stor betydelse för dem att vara närvarande vid dödstillfället och att de som ej fått 

möjligheten önskade i efterhand att de fått vara där. I en svensk studie undersöktes vilka faktorer 

som var associerade med obearbetad sorg hos syskon som förlorat en bror eller syster två till 

nio år tidigare (Lövgren et al., 2017). Resultatet i studien visade på att flera faktorer kunde ha 

en negativ inverkan på hur syskonen bearbetade den tunga förlusten. Det fanns en signifikant 

skillnad där syskonen bearbetat sorgen sämre om de upplevt sin brors eller systers död som inte 

fridfull samt då det funnits en brist på kommunikation om döden med familjen, vännerna och 

vårdpersonalen (a.a). Studien bekräftar resultatet under subkategorin ”att optimera den 

omgivande miljön för hela familjen” om att det är av stor betydelse att sjuksköterskorna 

involverar syskonen i vården av det döende barnet samt att de får god information och möjlighet 

att samtala om döden. 

 

Sjuksköterskorna lyfte att det var betydelsefullt för dem att hjälpa föräldrarna att samla hela 

familjen och de anhöriga. Det var också viktigt att se till den individuella familjen och vad de 

orkade och önskade vilket ibland innebar att hjälpa familjen att begränsa det omgivande 

nätverket. När sjuksköterskan har goda möjligheter för att optimera familjernas omgivande 

miljö kan det ge en känsla av hanterbarhet av situationen. Enligt Antonovsky (1991) uppstår 

hanterbarhet då en person upplever att de resurser som står till ens förfogande är tillräckliga för 

att möta yttre krav. Sjuksköterskan kan då genom att bemöta familjernas behov av att samla 

nätverket uppleva en känsla av hanterbarhet i den svåra situationen. När sjuksköterskan 

engagerar sig i familjerna och finner en betydelse i att hjälpa dem så att de får vara tillsammans 

kan det medföra en hög känsla av sammanhang hos sjuksköterskan.  

 

Att hjälpa det sjuka barnet att leva ända tills det dog framkom som betydelsefullt för 

sjuksköterskorna i studien under huvudkategorin ”att göra det lilla extra för familjen”. De var 
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medvetna om att det var familjernas sista tid tillsammans och hade en önskan om att göra den 

så fin som möjligt. Om barnet fick sina önskemål uppfyllda eller om de kunde hjälpa familjerna 

att skapa minnen upplevde deltagarna att det var meningsfullt både för familjerna och för 

sjukvårdspersonalen. Resultatet stämmer väl överens med vad som tidigare framkommit i 

studien av Hendricks Ferguson et al. (2015) där sjuksköterskor belyste vikten av att hjälpa 

familjerna att skapa fina minnen. Att få vara en del i att hjälpa familjerna med det gjorde att 

sjuksköterskorna i den utförda studien upplevde sitt arbete både viktigt och meningsfullt. 

 

Enligt Antonovskys (1991)  begrepp om känsla av sammanhang (KASAM) är meningsfullhet 

den mest betydande komponenten för att få en känsla av sammanhang. En hög känsla av 

meningsfullhet kan kompensera för sviktande känsla av begriplighet och hanterbarhet medan 

det omvända inte är hållbart i längden. Meningsfullhet syftar på hur mycket en person känner 

att livet har en känslomässig innebörd och att det finns ett engagemang. Vid hög känsla av 

meningsfullhet underlättas det att hitta mening i det svåra (a.a.). Det som sjuksköterskorna i 

studien upplevde som meningsfulla handlingar för familjen bekräftas i en studie av Kars, 

Grypdonck och van Delden (2011). De intervjuade föräldrar vars barn nyligen gått bort i en 

obotbar sjukdom eller som vårdades i livets slutskede. De menade att det var av betydelse att 

försöka njuta av livet även den sista tiden. De upplevde att barnet kände glädje när det fick vara 

med kompisar, följa med sitt lag på träning eller göra saker som det tyckte om. Att få se barnets 

glädje var så meningsfullt för föräldrarna att det inte fanns några uppoffringar som var för stora. 

De hade insett att alla aktiviteter de genomförde och alla fotografier de tog skulle bli 

betydelsefulla minnen att ha med sig när barnet inte längre fanns (a.a.). Det här styrker vikten 

av att vårdpersonalen hjälper familjerna att hitta meningsfulla aktiviteter i livets slut för att 

kunna leva ända in i det sista. Det påvisar även vikten av att hjälpa dem att skapa minnen 

tillsammans med det sjuka barnet. Det här bekräftas av resultatet som framkom under 

huvudkategorin ”att göra det lilla extra för familjen”. När meningsfulla handlingar utförs för 

familjerna kan det skapa en känsla av sammanhang för sjuksköterskan. I studien tydliggjordes 

det även hur föräldrarna påverkades positivt när de såg sitt sjuka barns glädje, vilket gör det 

viktigt att integrera hela familjen i vården. Det kan göras genom att aktivt arbeta med en 

familjecentrerad vård. 

 
Under subkategorin ”våga samtala om det svåra” framkom att en del sjuksköterskor upplevde 

att en svår situationerna var när de inte fick prata med det sjuka barnet om döden för föräldrarna. 

Sjuksköterskorna uppfattade att en del föräldrar inte tyckte att det skulle vara till någon hjälp 
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för barnet att prata om döden. Sjuksköterskorna i studien har mycket erfarenhet inom den 

palliativa barnsjukvården. Deras upplevelse var att de barn som inte hade möjlighet att få prata 

om eller förbereda sig inför döden hade det svårare och kunde uppleva mer ångest. De menade 

att de sjuka barnen ändå visste inom sig att de skulle dö. Sjuksköterskorna upplevde att det från 

föräldrarnas sida handlade om omtanke när de inte ville att barnen skulle få veta. Kreicbergs, 

Vladimarsdóttir, Onelöv, Henter och Steineck (2004) har undersökt hur vanligt det var att 

föräldrar pratade om döden med sitt barn och om de i efterhand upplevde att det var rätt beslut. 

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade föräldrarna hade valt att prata med sitt barn om döden 

och det var ingen som kände att de tagit fel beslut. Resterande föräldrar hade inte pratat med 

sitt barn om döden och av de föräldrarna ångrade sig cirka en fjärdedel. Det var framförallt de 

föräldrar som hade märkt att deras barn inom sig var medvetna om sin situation som ångrade 

sig efteråt. Forskarna menade att sjukvårdspersonalen hade en viktig roll i att uppmärksamma 

barnets behov. Det var inte alltid att barnet pratade om döden men att deras behov av att prata 

och deras insikt om sitt tillstånd kunde uppmärksammas genom exempelvis deras val av böcker, 

filmer och sånger. Det framkom att det var till fördel för de flesta barn att erhålla ärlig 

information om sitt förväntade sjukdomsförlopp. Det berodde troligen på att informationen de 

fick utifrån, från sjukvårdspersonal och föräldrar, stämde överens med deras inre känsla av att 

vara döende (a.a.). Att barnet får prata om det svåra och får ärlig information som stämmer 

överens med den egen känsla skulle kunna hjälpa dem att få en högre känsla av begriplighet. 

Enligt Antonovsky (1991) syftar begriplighet på en persons upplevelse av sin inre och yttre 

värld. I vilken omfattning den uppfattas som logisk, samordnad och tydlig avgör känslan av 

begriplighet (a.a.). Att sjuksköterskan hjälper barnet till en känsla av begriplighet kan också 

medföra att hon eller han får en högre känsla av hanterbarhet i situationen. Det framkomna 

resultatet i studien av Kreicbergs et al. (2004) skulle kunna vara till stöd för vårdpersonalen då 

de ska vägleda föräldrar som är osäkra på om deras barn ska få veta sin prognos. 

Sjuksköterskorna kan förmedla att det visat sig i forskning att inga föräldrar som pratat med sitt 

barn om det svåra har ångrat sig efteråt. Det här överensstämmer med det framkomna resultatet 

i den genomförda studien om att det är meningsfullt att våga prata om det svåra. 

 

I den familjecentrerade vården ska hela familjens behov tillgodoses (Bischofberger et al., 2004). 

Sjuksköterskorna bör uppmärksamma om de sjuka barnen, syskonen eller föräldrarna har behov 

av att förbereda sig eller prata om det svåra. Hela familjen bör involveras i den palliativa vården 

eftersom hela familjen har betydelse för att situationen ska kunna bli så bra som möjligt. 



33 
 

Konklusion och implikationer 

Sjuksköterskor som vårdat barn i livets slutskede upplevde att det var av stor vikt att involvera 

hela familjen i vårdprocessen. Meningsfulla handlingar vid omhändertagandet av familjerna 

ansågs vara att hjälpa föräldrarna till acceptans samt att se och bekräfta varje familjemedlem. 

Vården upplevdes bli av bättre kvalité då en god relation fanns mellan vårdpersonalen och 

familjen. Det var även meningsfullt för sjuksköterskorna att optimera den omgivande miljön 

och att skapa möjligheter så att hela familjen fick vara tillsammans. Att hjälpa familjerna och 

barnen så att de fick göra saker tillsammans och att möjliggöra för barnen att leva fullt ut tills 

de dog ansågs vara av stor betydelse. Även att vara lyhörd för barnets fysiska lidande och att 

våga samtala om det svåra och förbereda inför döden ansågs vara meningsfulla handlingar.  

 

Den genomförda studien har till största del utförts på ett barn- och ungdomshospice i Sverige 

och det framkomna resultatet speglas av deras verksamhet. Det hade varit av intresse att 

intervjua fler sjuksköterskor på andra avdelningar som vårdat familjer när ett barn fått vård i 

livets slutskede. Det hade då funnits en möjlighet att belysa skillnader och likheter då alla 

verksamheter har olika förutsättningar och arbetssätt. Studiens resultat kan förslagsvis användas 

som ett underlag samt vara till stöd och vägledning för sjuksköterskor i sitt handlande i vården 

av de döende barnen och deras familjer. Om sjuksköterskorna får goda förutsättningar för att 

hantera svåra situationer skulle det kunna bidra till en ökad känsla av sammanhang och på så 

vis underlätta det dagliga arbetet.  
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    Bilaga 1 

 
- Ålder: 
- Utbildningsnivå: 
- Yrkeslivserfarenhet: 

 
Intervjuguide 
Berätta om en situation där du tycker det blev bra vid vård av en familj där barnet fick vård i 
livets slutskede. 

o Kan du utveckla vad du/ni gjorde för att det skulle bli så? 
o Upplevde ni att föräldrarna var trygga? Vad gjorde ni för att föräldrarna skulle bli 

trygga? Vad hade ni kunnat göra för att de skulle bli tryggare? 
o Var du/ni närvarande vid dödsögonblicket? 
o Vad känner du dig stolt över? 
o Finns det något i situationen du känner dig missnöjd över? Vad? 
o Vad önskar du att du/ni hade gjort annorlunda? 
o Hur var övriga familjemedlemmar involverade i vården? Ex: syskon, mor-farföräldrar. 

 
Berätta om en situation när det inte blev bra vid vård av en familj där ett barn fick vård i 
livets slutskede. 

o Kan du utveckla vad du/ni gjorde som bidrog till att det blev så? 
o Upplevde ni att föräldrarna var trygga? I så fall vad gjorde ni för att föräldrarna skulle 

bli trygga? Vad hade ni kunnat göra för att de skulle bli tryggare? 
o Var du/ni närvarande vid dödsögonblicket? 
o Vad känner du dig missnöjd över? 
o Finns det något i situationen du känner dig nöjd över? Vad? 
o Vad önskar du att du/ni hade gjort annorlunda? 
o Hur var övriga familjemedlemmar involverade i vården? Ex: syskon, mor-farföräldrar. 

 
Berätta om vad är det som gör att man som sjuksköterska orkar arbeta kvar och vara 
närvarande i situationerna? 

o Vad var det som gjorde att situationen blev hanterbar för dig som sjuksköterska? 
o Kan du berätta om något som var meningsfullt i situationen? 
o Vad tar du med dig av din tidigare erfarenhet in i kommande liknande situationer? 

 
Berätta om vilka råd du skulle vilja ge till en sjuksköterska som ska vårda familjer när ett 
barn får vård i livets slutskede? 

o Hur tror du en idealisk situation skulle se ut? 
o Vad är viktigt att tänka på för att orka arbeta kvar? 
o Kan du ge exempel på meningsfulla handlingar som sjuksköterskan kan använda sig 

utan i de här situationerna?	  


