
 

  

 

 
 

FAMILJERS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER INFÖR OCH I 

SAMBAND MED SITT BARNS DÖD 

En litteraturöversikt 

 

FAMILIES EXPERIENCES BEFORE AND IN CONNECTION WITH 

THEIR CHILD'S’ DEATH 

A literature review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng  

Examinationsdatum: 2020-03-30 

Kurs: 53 

Författare: Maria Friede Thulesius  Handledare: Yvonne Hajradinovic 

Författare: Alice Larsson Ördén                          Examinerande lärare: Åke Grundberg 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Ett barns död kan verka som något av det svåraste en familj skulle kunna gå igenom.  

Det drabbade barnets ålder och utveckling är beroende av dennes upplevelse, men även hur 

föräldrar och syskon agerar gentemot barnet. De drabbade barnen ges palliativ vård, vars 

syfte är att symtom- och smärtlindra i syfte att förbättra livskvalitet i livets slutskede. 

Vården anses vara lämplig för de med en allvarlig eller livshotande sjukdom och finns till 

för att stödja patienten och dennes familj i slutstadierna av sjukdomsförloppet. En 

sjuksköterskas bemötandet och agerande är även viktigt då det kommer till hur kring den 

drabbade och dennes familj upplever sin situation. 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva familjers erfarenheter och upplevelser inför och i samband med sitt 

barns död. 

 

Metod  

 

För denna studie valdes litteraturöversikt som metod, där 15 artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ metod användes. Artiklarna analyserades genom en integrerad analys.  

 

Resultat 

 

Hur en familj upplever sitt barns förestående död och död beror på erfarenheter och åsikter 

om hur ett liv definieras. Kommunikation visade sig var en bärande pelare både i 

förhållande till vården, men även det sjuka barnet. Föräldrars delaktighet i stora beslut 

hade betydelse för upplevelsen, så även vårdplatsen, oavsett om den var i hemmet eller på 

sjukhus. Familjernas känslor var en stor del av upplevelsen där två återkommande känslor 

var rädsla och hopp.  

 

Slutsats 

 

En viktig slutsats är att alla familjer upplever sitt barns förestående död på olika sätt och 

behöver stöd på olika sätt. Öppenhet och ärlighet visade sig var bärande komponenter för 

att kunna möta familjerna i dessa svåra situationer. Fokus bör ligga på bemötande där båda 

parter ska vara delaktiga och har en möjlighet att känna sig delaktiga.   

 

Nyckelord: Familjefokuserad omvårdnad, Hospice- och palliativ omvårdnad, Pediatrisk 

omvårdnad, Döende patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Background 

 

The death of a child may seem like one of the most difficult things a family could go 

through. The affected children are often given palliative care, whose purpose is to relieve 

symptoms and pain in order to improve the quality of life at the end of life. The care is 

considered suitable for those with a serious or life-threatening illness and is there to 

support the patient and his or her family. A nurse's approach and action is also important 

when it comes to how the affected person and his or her family experience their situation. 

 

Aim 

 

The aim was to describe families' experiences before and in connection with the death of 

their child. 

 

Method 

 

A literature review has been conducted with an including of a total of 15 articles. They 

were analysed according to the interagated analysis method.  

 

Results 

 

How a family experiences their child's death depends on experiences and opinions about 

how a life is defined. Communication turned out to be a pillar both in relation to care, but 

also to the sick child. Parents' participation in major decisions had significance for the 

experience, as did the care center, whether it was in the home or in the hospital. The 

feelings of the families were a big part of the experience where two recurring feelings were 

fear and hope. 

 

Conclusions 

 

An important conclusion is that all families experience their child's imminent death in 

different ways and need different kind of support. Openness and honesty were found to be 

key components in meeting families in these difficult situations. The focus should be on 

meeting where both parties should be involved and have an opportunity to feel involved. 

 

Keywords: Family nursing, hospice and palliative care nursing, pediatric nursing, 

terminally ill. 
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INLEDNING 

 

Årligen drabbas miljontals barn världen över av medicinskt obotbara sjukdomar eller 

tillstånd. Bland dessa innefattas bland annat såväl medfödda sjukdomar som trauman. 

Dessa barn vårdas då palliativt, med syfte att lindra, istället för att bota sjukdomen. Med 

dessa barn följer deras familjer med både föräldrar och syskon, vilka också blir påverkade 

av det sjuka barnets tillstånd. Sjuksköterskor och läkare bär ett ansvar att hjälpa dessa 

familjer på bästa möjliga sätt, för att lindra deras lidande, inge hopp och finnas till. Vi vill 

få en inblick i hur familjerna kan hantera denna till synes mycket svåra situation och hur en 

sjuksköterska kan hjälpa familjerna. En sjuksköterskas uppgift är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Hur kan hon göra det på bästa sätt 

när hon möts av barn som står inför sin död (Svensk sjuksköterskeförening, 2017)? Denna 

studie görs som en litteraturöversikt. Detta för att få en helhetsbild kring forskningen i 

ämnet - vad som hittills varit fokusområden och vilken ytterligare forskning som kan 

behövas. 

 

BAKGRUND 

 

Palliativ vård och vårdkontext  

 

Palliativ vård innebär att symtom- och smärtlindra i syfte att förbättra livskvalitet i livets 

slutskede. Vården är lämplig för alla med en allvarlig eller livshotande sjukdom och finns 

till för att stödja patienten men även hens familj i slutstadierna av sjukdomsförloppet. 

Förutom symtomhantering behandlar den palliativa vården känslomässiga, sociala och 

andliga aspekter av upplevelsen för patienter och deras familjer (Davis et al, 2018).  Den 

pediatriska palliativa vården betonas av personcentrering, behovsanpassning och att vara 

familjefokuserad. Från början kan målet vara att bota, men att detta senare övergår i 

palliativ vård. Vården kan pågå i allt i från dagar till år, men alltid med fokus på patientens 

behov och önskemål. Det sjuka barnet ska alltid stödjas i beslutsfattande och val gällande 

vården. I övrigt har sjukvårdspersonal till uppgift att ge socialt och psykologiskt stöd samt 

hantera och kontrollera besvärande sjukdomssymtom (McNamara-Goodger & Feudtner, 

2012). Vård i livets slutskede är inte detsamma som palliativ vård. Vård i livets slutskede 

kan fortfarande vara av kurativ art, där målet fortsatt är att bota sjukdomen. Patienten kan 

utsättas för stora biverkningar av behandlingar, eftersom vinsten skulle är stor om 

sjukdomen botas. Vid palliativ vård lämnas hoppet om bot, men patienten erhåller fortsatt 

vård som ämnar lindra symtom och lidande, med syfte att patienten ska uppleva så god 

livskvalitet som möjligt (Glimeus, 2012). Begreppet ”förestående död” är något som 

kommer att lyftas i denna litteraturöversikt och definieras här som den tid då döden är 

oundviklig men ej tidsbestämd. 

 

Antalet barn och ungdomar som lever med en livsbegränsande och livshotande sjukdom 

ökar i världen. Den del av vården som dessa barn och ungdomar ofta får är palliativ vård, 

som syftar till att förbättra livskvaliteten för både patient och familj. Globalt räknas årligen 

21 miljoner barn behöva palliativ vård, varav åtta miljoner barn behöver specialiserad 

palliativ vård. Den palliativa vården för barn och ungdomar sker vanligtvis parallellt med 

det befintliga sjukvårdssystemet (Namisango et al, 2019). I Sverige dör cirka 600 barn i 

åldern 0-18 år årligen. Dödsorsaken hos dessa barn är bland annat vara följden av 

kongenitala eller genetiska avvikelser, olyckor, onkologiska sjukdomar, neurologiska 

sjukdomar, respiratoriska och kardiologiska sjukdomar (Castor, 2017). 
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World health organization, WHO (u.å.) har specifikt utformat en definition för barn som 

ges palliativ vård. Palliativ vård för barn ska innefatta hela barnets varande, dess kropp, 

tanke såväl som själ. Det är även, som tidigare nämnts, viktigt att barnets familj inkluderas 

och att de ges det stöd de behöver. Den palliativa vården ska börja när barnet fått sin 

diagnos och fortlöper oavsett om barnet får vård som ämnar bekämpa sjukdomen eller inte. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen finns till för att utvärdera och lindra barnets fysiska, 

psykiska och sociala lidande. Den palliativa vården kräver ett brett och multidisciplinärt 

tillvägagångssätt som inkluderar familjen och använder sig av de resurser som vården har 

tillgängliga. Den palliativa vården ska kunna ges genom olika typer av vårdinstanser 

(inneliggande eller polikliniskt), men även i barnets hem. En studie (Zernikow, 2019) visar 

dock att de barn som får specialiserad palliativ vård i hemmet uppvisar högre livskvalitet 

än barn som förblir hospitaliserade. Barnen som får specialvård i hemmet spenderar färre 

dagar i livets slutskede på sjukhus, och har möjlighet att dö hemma, istället för på en icke-

specialiserad intensivvårdsavdelning på ett sjukhus. Den specialiserade palliativa vården 

finns förutom barnet, till för den övriga familjen, för att de ska få den stöd de behöver, 

både under barnets livstid och efter (Zernikow, 2019). 

 

Strang (2012a) beskriver hur palliativ vård utgår utifrån fyra dimensioner. De fyra 

dimensionerna skapar en helhet utav det fysiska, psykiska, sociala och det existentiella. I 

vården är det vanligt att fokus blir mer på det kroppsliga lidandet men med palliativ vård är 

det viktigt att även få med de andra dimensionerna, då lidandet inte endast är kroppsligt. 

Där har mer än kroppen en betydande roll för ens mående. Psykiska lidandet påverkas av 

ångest, oro, nedstämdhet och depression. Hur familje- och vänskapsrelationer påverkas av 

den nya situationen tillhör den sociala dimensionen. Vidare kommer den existentiella 

dimensionen som står för de livsfrågor som uppdagas, dödsångest, frågor om livets mening 

och existentiell ensamhet. Alla dessa dimensioner påverkar varandra på ett eller annat vis 

och det är därför viktigt att jobba med alla dessa dimensioner för att kunna erbjuda en 

duglig palliativ vård (Strang, 2012a).  

 

Strang (2012a) skriver om de fyra hörnstenar som tagits fram för att underlätta den 

palliativa vården. Den första hörnstenen står för symtomlindring. Denna hörnsten kan 

verka självklar, men det handlar om mer än att bara lindra symtom. Det är viktigt att väga 

in är det psykiska och det existentiella som kan förvärra livskvaliteten väsentligt. 

Livskvaliteten som ska stå i fokus och hur detta nås är individuellt. Den andra hörnstenen 

står för närståendestöd. Med detta menas att patienten och dess närstående ska ses som en 

helhet. Stödet ska vara riktat till både patienten och dennes närstående. För alla är inte 

detta en självklarhet men det är något som ska ingå i den palliativa vård som ges. 

Teamarbete är den tredje hörnstenen, som beskriver betydelsen av att det finns ett starkt 

vårdteam runt omkring patienten. Detta vårdteam ska innefatta sjuksköterskor, läkare, 

paramedicin, sjukhuskyrkan och i möjliga mån familjen. Där strävar alla efter samma mål 

och alla jobbar efter en plan som gemensamt har konstruerats. Den fjärde och kanske den 

viktigaste hörnstenen står för kommunikation och relation. Även denna kanske ses som en 

självklarhet men fungerar inte kommunikationen kommer inte vården att fungera (Strang, 

2012a). 

 

Den palliativa vården kan hjälpa till att underlätta för familjer när deras barn befinner sig i 

livets slutskede. Detta genom att förklara, informera och begripliggöra. Vården kan även 

hjälpa familjen att se mening, trots att ingen bot finns tillgänglig. Detta kan göras genom 

att stärka patienten och dess familj i exempelvis trosuppfattningar, relationer eller andra 

betydelsefulla upplevelser. Vården kan med olika redskap hjälpa patienten att hantera den 
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situation hen är i. Detta genom att stärka patienten i sin känsla av autonomi samtidigt som 

vården finns tillgänglig när det behövs (Strang, 2012a).  

 

När en person drabbas av en svår sjukdom finns det olika sätt för personen att bemöta 

detta. Varje individ har olika förmågor till att klara av svåra händelser i sitt liv. Hytten 

(2001) beskriver det som att när ens tidigare inlärda reaktioner och erfarenheter inte räcker 

till och personen inte vet hur den ska hantera och förstå den nya situationen, då hamnar 

personen i en krissituation. Vid en livshotande sjukdom är det inte ovanligt att den sjuka 

personen drabbas av upprepade traumatiska kriser. Detta kan göra det svårt att känna igen 

det klassiska förloppet och beskrivningen av krisreaktioner. En traumatisk kris delas in i 

fyra olika faser: Chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och till sist nyorienteringsfas. De 

första två faserna går personen ofta igenom på några veckor medan de sista två görs på 

månader. Det finns även en del omständigheter som kan göra det svårare att urskilja 

reaktionerna hos den enskilda personen. Dessa är hur själva sjukdomen ser ut och hur den 

debuterar. Personlighet och ålder är också faktorer som har betydelse för hur personen 

reagerar. Till sist även hur stort socialt nätverk den drabbade personen har (Hytten, 2001). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) har utarbetat en kompetensbeskrivning för 

legitimerade sjuksköterskor. Denna ska ge stöd för att tydliggöra sjuksköterskans 

kompetensområden. Det som ingår i sjuksköterskans kompetensområde är: 

Omvårdnadsprocessen, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård, informatik, ledarskap och 

pedagogik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta står i korrelation till det som 

International Council of Nurses (ICN) (2012) har beskrivit som riktlinjer till 

sjuksköterskans profession vad gäller etik. De har skapat fyra kategorier: sjuksköterskan 

och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, 

sjuksköterskan och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Den 

kompetensbeskrivning som ges av Svensk sjuksköterskeförening (2017) kan ses som en 

förutsättning för att kunna ge en adekvat palliativ vård i enlighet med vad Strang (2012a) 

beskriver med de fyra hörnstenarna, som beskrivits tidigare i texten. För att kunna ge 

palliativ vård enligt de fyra hörnstenarna bör omvårdnadsprocessen utgöra en stor del av 

arbetet då det speglar det ansvar sjuksköterskan har på sig själv, det ansvaret som ligger på 

teamverksamhet samt det partnerskap som finns med patient och närstående. Tillsammans 

ansvarar de för bedömning, diagnostik, planering samt utvärdering av den vård som har 

ges och givits (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Strang, 2012a). Den omvårdnad som 

ges ska inrikta sig på patientens grundläggande behov och upplevelser. Detta inkluderar 

alla de fyra dimensionerna, fysisk, psykosocial, andlig och kulturell (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).   

 

Vidare beskriver Foster Akard, Hendricks-Ferguson och Gilmer (2018) hur viktigt det är 

med kommunikation. För att sjukvårdspersonalen ska kunna skapa en relation byggd på 

tillit är god kommunikation av största vikt. Om kommunikationen blir haltande, eller helt 

uteblir kan det leda till rädsla, ångest och stress hos föräldrarna och barnet. 

Sjuksköterskans roll är att leda kommunikationen så att föräldrarna känner trygghet och 

tillit till vården. Hälso- och sjukvårdspersonal kan vara rädda för föräldrar och barns 

respons då de introducerar och pratar om palliativ vård för barnet. Ärlig, empatisk och 

åldersanpassad kommunikation har dock visat sig minska ångest och rädsla för det okända 

(Foster Akard et al., 2018). 
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Sjuksköterskans uppgift handlar om att finnas till för barnet och familjen och att arbeta för 

deras bästa. De finns till för att skänka tröst och förbereda familjen inför döden (Grimston 

et al. 2018). McConnell och Porter (2017) skriver om hur många sjuksköterskor har 

berättat om positiva upplevelser av att vårda barn i livets slutskede. Det handlar om 

givande relationer mellan barnen och föräldrarna och hur sjuksköterskan kan bidra till att 

minska både det fysiska och psykologiska lidandet för både familjerna och det sjuka 

barnet. I samma studie av McConnell och Porter (2017) har sjuksköterskor har uppgett att 

de har svårt att visa sin sorg över ett barns bortgång öppet. De beskriver en känsla av att 

det skulle ha en negativ inverkan på barnets föräldrar och att det skulle kunna påverka 

deras rykte negativt. Dessa utmaningar verkar ha en direkt relation till personalens 

välmående (McConnell & Porter, 2017).  

 

Familjens betydelse och familjecentrerad vård 

Familj som begrepp kan definieras på olika sätt. I denna litteraturöversikt används Wright 

och Bells (2009) definition. I den definieras familjen som en grupp individer som är 

sammankopplade genom emotionella band, känslor av tillhörighet och en vilja av att vara 

en del av varandras liv. Familjen definieras som ett system eller en enhet där dess 

medlemmar kan, men inte behöver ha, blodsband (Wright & Bells, 2009). 

 

Då ett barn är sjukt integreras även hens familjen i vården och vården blir familjecentrerad 

istället för personcentrerad. Detta oavsett om vården ämnar bota barnets sjukdom eller 

tillstånd, eller om det är palliativ vård (Weaver et al., 2015). Familjen har ofta tillsammans 

med övrig sjukvårdspersonal en bärande roll i den dagliga omvårdnaden, och det stora 

ansvaret kan verka överväldigande för dem som samtidigt ska hantera känslorna kring sitt 

barns tillstånd. Det är därför viktigt att de stöttas av hälso- och sjukvårdspersonalen (Popp, 

Conway & Pantaleao, 2017). Familjecentrerad vård är ett förhållningssätt inom hälso- och 

sjukvården som ska visa respekt och vara responsiv till familjers individuella behov och 

värderingar (Davidson et al., 2017).  Forskning har visat att livskvaliteten för pediatriska 

patienter och deras familjemedlemmar kan förbättras genom att sjukvårdspersonalen har 

medkännande och är ärlig i sin kommunikation. På så vis kan lidande lindras och 

förebyggas (Weaver et al., 2015). Lidandet är förknippat med en krissituation som kan 

verka stressande, ångestskapande och hotande. Då lidandet kvarstår tills hotet är undanröjt, 

är detta något familjen kan tvingas utstå under hela barnets livstid. Det är således viktigt att 

sjukvårdspersonalen finns till och kan hjälpa till att lindra detta lidande (Strang, 2012c). 

Symtomlindring och psykosocial uppmärksamhet är även viktigt för förebyggande och 

lindrande av lidande för familjerna (Weaver et al., 2015). Familjen har en bärande roll då 

det kommer till det sjuka barnets mående, och dess möjlighet att förbättra sin livskvalitet. 

Det är därför viktigt för hälso- och sjukvårdspersonalen att finnas till och stötta familjen, 

för att de i sin tur ska kunna finnas till för sitt barn. Bland annat kan familjerna erbjudas att 

utbildas i vissa omvårdnadsmoment, att vara delaktiga i omvårdnaden, få muntlig såväl 

som skriftlig information och hjälpas att ta välgrundade beslut (Davidson et al., 2017). Den 

familjecentrerade vården ska finnas till för familjen inte bara under det sjuka barnets 

livstid, utan även efter döden inträffat. Detta genom att de får hjälp i den efterföljande 

sorgeprocessen (Weaver et al., 2015). 

 

Deguer Misko, dos Santos, de Faria Ichikawa, Garcia de Lima och Szylit Bousso (2015) 

menar att föräldrar sällan har i tankarna att deras barn ska dö före de själva. Dessa 

personliga tragedier tenderar att komma i skymundan, särskilt det västerländska samhället, 
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då det är något som få vill kännas vid sker (Deguer Misko et al., 2015). Det är då viktigt 

med flexibilitet inom vården så att familjens önskemål kan mötas (Grinyer, 2012). Vidare 

menar Carter (2017) att en inläggning på sjukhus kan skapa en akut krisreaktion hos barnet 

och föräldrarna. Livet som tidigare var lämnas och en ny tillvaro väntar. Nya tillstånd och 

besked om fortsatt vård ges konstant under sjukdomsförloppet, där varje besked kräver nya 

förhållningssätt och inställningar. Förhållningssätt som även kan komma att behöva 

revideras då det som gäller en dag kanske inte gäller nästa. Hela tillvaron kan bli oviss och 

osäker (Carter, 2017). Trots detta kan familjen efter ett tag komma att börja hantera den 

nya situationen. Detta genom att dels hantera det sjukdomen kräver, samtidigt som 

familjens rutiner försöks hållas så gott det går. Fokus hamnar på att barnet ska ha det så bra 

som möjligt och att symtomlindra, samtidigt som hoppet bevaras (Deguer Misko et al., 

2015). I denna kontext är hoppet ofta sammankopplat med hopp om överlevnad. För en 

patient som ges palliativ vård kan det istället handla om hopp om lite mer tid med sina 

nära, att ha möjlighet att uppleva något för sista gången eller hopp om en smärtfri död. 

Som sjukvårdspersonal är det då viktigt att finnas vid barnets och familjens sida och stödja 

dem genom de olika faserna i sjukdomsförloppet. Då bot inte längre är en möjlighet kan 

sjukvårdspersonalen hjälpa till att bevara hopp och uppmuntra patienten och familjen i 

andra viktiga situationer (Strang, 2012b). 

Barn och dess utveckling  

 

Alla människor under 18 år (om de inte enligt lag blir myndiga tidigare) räknas enligt FN:s 

definition som barn (United Nations, u.å.). Det finns flera olika sätt att se på barn, Askland 

och Sataøen (2014) vill beskriva denna bild av barnet som en person som är skapare av sin 

egen kunskap och identitet, detta i samverkan med andra, både vuxna och barn. 

Utvecklingspsykologin vill ge en bild av barnet som aktivt, forskande, kompetent och 

undrande - ett barn som är ivrigt och sökande att lära sig om dess omgivning. Barn sågs 

tidigare som svaga individer som behövde hjälp och tillsyn. Detta synsätt följer med oss 

istället för att titta på barnets kompetenser och kunskap. Ett barn är nyfiket, det 

kommunicerar och samspelar med andra och har egna funderingar över olika ting. Men 

även om barn borde ses som starka individer så är de sårbara. De är känsliga för stora 

förändringar och är i behov av att dess trygga kärna hålls intakt, rubbas den, kan ett 

känslomässigt kaos uppdagas (Askland & Sataøen, 2014). 

 

Barns utveckling har länge sett som en “trappa” eller “stege” där barnet går igenom 

område för område separat. Där olika stadier i barnets utveckling sker separat och någon 

helhet eller samband inte har beaktats. Barnet börjar längst ned och klättrar sig uppåt. När 

de når toppen av stegen ses individen nått den utåt sett mest utvecklade personligheten. 

Där anses den vara tillräcklig mogen och vuxen. Nyare utvecklingspsykologi påstår istället 

att helheten går förlorad om en sådan uppdelning av områden görs. Istället för att fokusera 

på de olika delarna behöver vi se på barnets utveckling som en helhet. Där helheten 

betyder mycket mer än sammanslagningen av de olika delarna (Askland & Sataøen, 2014). 

 

För att få en förståelse över barnets olika utvecklingsstadier kommer några exempel på 

detta även tas upp, samt hur barn i olika åldrar kan känna inför döden (Renlund, 2007). 

Detta för att uppmärksamma barns olika utvecklingsstadier och hur de ser på sin 

omgivning och sig själva, för att sedan relatera detta till hur barn kan reagera då de drabbas 

av en livshotande sjukdom. En naturlig del av ett barns utveckling är rädsla. Rädslan ger 

sig lite extra i uttryck i samband med eller intill en åldersperiod som medför stark 

utveckling. De åldrar som är mest framträdande av rädsla och oro är 2, 4, 6 och 9 år. 
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Vanligt är att barn som är 1 och 1,5 och 4 år gamla ofta drabbas av nattskräck eller att de 

vaknar av mardrömmar. Under de åren sker det mycket i utvecklingen och dagen räcker 

inte till för att samla alla intryck som barnet tar in under en dag. Drömmar och 

mardrömmar hjälper då till för att samla ihop och bearbeta tanka och funderingar som 

uppstått under dagen. Deras mentala förmåga utvecklas men barn i två - treårsåldern kan 

inte skilja på vad som är en mental verklighet och vad som är en yttre verklighet. Det 

menas med att de inte kan förstå att en tanke bara är just en tanke och detta kan ge uttryck i 

rädsla. Rädslan samt innehållet i deras tankar blir för verkliga (Renlund, 2007). Mellan 2 

och 3 år sker även en explosiv utveckling vad det gäller språket, de går från 300 ord till 

1000 i sitt ordförråd. Det är även nu som leken får en större betydelse. Det är under leken 

som barnet ges möjlighet till att gå igenom och återuppleva situationer de varit med om 

(Carlberg, 1994). 

 

När barnet passerar 3 år och är mellan 3 och 6 år har barnet en förståelse över att de är 

egna individer men att de fortfarande söker svaret på vilken sorts person de är. De har en 

förståelse för sin könsidentitet och en förmåga att hitta sin plats bland andra människor. Nu 

börjar frågor gå från “vem jag är” till “vad jag är” och då kommer frågor som varifrån 

kommer jag och vad döden är (Carlberg, 1994). För en fyraåring tar fantasier stor plats i 

livet. Men detta gör dem även extra känsliga. I den här åldern blir barn rädda för saker och 

personer som har en ovanligt utseende samt när människor förändras. De blir osäkra på 

vem det är som gömmer sig bakom en förklädnad, även fast de skulle känna igen ett par 

skor eller en tröja de har på sig. Barnen blir rädda för fantasifigurer såsom häxor och 

monster. Det skulle kunna tolkas som att barnen känner sig otrygga och det ger sig i 

uttryck som rädsla. Men det handlar inte om det, utan det är nu som barnet börjar förstå att 

världen och verkligheten är så mycket större (Renlund, 2007). Fyra-femåringar har 

förmågan att berätta vad de drömmer om. De drömmar som skrämmer dem gör att barnen 

söker efter samt behöver tröst. Trösten kan vara att somna med ljuset tänt eller ha ett 

gosedjur bredvid sig eller kanske sova på sin mammas kudde (Carter, 2017) 

 

Ett barn som är mellan 5 och 7 år har inte upplevt speciellt stora förluster. Det kan vara en 

tappad tand, en leksak som gått sönder eller att ett husdjur har dött. Barnet kommer lära sig 

att uppmärksamma skillnader i årstider, insekters livscykler och möjligtvis kan de få följa 

hur ett syskon växer fram. Detta lär de sig via observationer och berättelser. Berättelser är 

något som kan vara väldigt hjälpsamt för att lära barn. Barn kan ha lättare att ta sig in i 

rollerna och handlingen i en berättelse. Att använda sig av litteratur är ett bra sätt att få 

barn undersöka svåra utmaningar i livet (Carter, 2017). Sexåringar håller ofta sina 

mardrömmar inom sig och ofta är de nu de själva som är huvudpersoner i sina drömmar. 

En sexårings tankevärld innehåller ofta många frågor om döden. De blir rädda för att 

föräldrarna ska dö. Det blir för vissa barn svårt att säga hejdå, då de lärt sig att ett avsked 

kan betyda att man inte kommer ses igen (Renlund, 2007). Dessa frågor som barnen har 

om döden måste besvaras och ska inte förknippas med sömn eller resande, då detta kan 

skapa oro i vardagen, utan då prata så konkret som möjligt om döden och försöka vara så 

ärlig som möjligt (Broberg, 2015). Förståelsen för döden kan ske olika snabbt men sker 

parallellt med dess tankemässiga utveckling. Barn som är 5 år och yngre ser inte på döden 

som något konstant utan ser det reversibelt. Det förstår inte att döden drabbar alla och att 

alla livsfunktioner avstannar (Hagelin & Edwinsson Månsson, 2008). 

 

När barn når en ålder av 7 till 11 år börjar de kunna ta mer ansvar själva men är fortfarande 

kreativa och har funderingar (Carter, 2017). Ett barn i 9 års ålder är i en extra känslig och 

sårbar period. Deras funderingar är mer inåtvända och det syns inte på samma sätt utåt 
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längre. Deras funderingar hålls mer för dem själva. Ett sjukt barn grubblar över livet och 

varför sjukdom finns, varför drabbades just jag? är funderingar som de kan ha. Barnets oro 

kan ges i uttryck som kroppsliga bekymmer såsom magont och huvudvärk (Renlund, 

2007). Det är vid 9 år som barn utvecklar sin tänkande och perspektivtagande förmåga. Det 

ger dem möjligheten att se sig själva och sin familj utifrån andras ögon och kan då 

reflektera över hur andra familjer har det (Broberg, 2015).  

 

När ett barn är mellan 8 till 10 år börjar de komma till insikten att döden är något som 

drabbar alla och detta kan ge i uttryck som dödsångest. Denna dödsångest kan visa sig i 

form av en ängslan men även panikartad skräck (Hagelin & Månsson, 2008). Mellan 11-14 

år kommer nya utmaningar i livet med puberteten och humörsvängningar, att gå från 

barndom till att närma sig vuxenlivet (Carter, 2017). På bara 3 - 4 år genomgår barnen ett 

antal fysiska förändringar som gör att de går från barn till vuxen. Både flickor och pojkar 

ändras kroppsligt. De går från deras barnkroppar till mer vuxna utvecklade kroppar. Under 

tonåren och även framåt i vuxenlivet utvecklas ens identitet. Ens identitet berör en del 

frågor som “vem är jag?”, “vad vill jag?”, “vad kommer jag ifrån?” och “vad står jag för?” 

och då handlar det om att försöka få svar på dessa frågor (Broberg, 2015). Tonårstiden är 

väldigt känslostyrd och hela tiden pendlar känslorna. Detta syns i synnerhet hos flickor 

som är mer öppna med sina känslomässiga reaktioner. Tonårstiden innefattar grubblande 

med flera stora frågor som då även fylls med starka känslor, stark livsvilja, känslomässig 

spänning och mental skärpa. En viss sekvens under denna period handlar mycket om liv 

och död, samt vad de själva har för inställning till döden och livet. Det är i denna 

tidsperiod som barnet nu måste förstå att det en dag kommer att dö (Hagelin & Edwinsson 

Månsson, 2008). 

 

Barn som närmar sig sin död 

 

Den västerländska kulturen har en bild om att en god död är där familjen är medveten och 

förberedd för döden. Där inträffar döden i slutet av ett långt och lyckligt liv, är fri från 

smärta och maximerar den personliga integriteten och värdigheten ända fram till slutet. 

Med detta synsätt kan det vara svårt att tänka sig att ett barn skulle kunna dö en god död. 

När ett barn är nära döden eller dör, väcks ofta svåra frågor som inte alltid går att besvara, 

frågor om livets och dödens natur. Dessa frågor finns både hos det drabbade barnet men 

även dess familj (Davis et al, 2018). Inte bara för att de märker att de blir sjukare, utan 

även på hur människor runt omkring dem beter sig samt på hur deras omgivning ser ut. 

Barn som befinner sig i livets slutskede har ofta symtom som bland annat illamående, 

ångest, utmattning, förstoppning och/eller diarré och andnöd (McNamara-Goodger & 

Feudtner, 2012). Dessa symtom uppkommer ofta på grund av smärta, oro och användning 

av opioida läkemedel. Barn med livsbegränsande sjukdomar behöver ofta starka mediciner 

för att hålla smärta under kontroll. De eventuellt höga doserna av smärtstillande måste vara 

välbalanserade till eventuella biverkningar. De alternativ som finns att välja på om högre 

smärtlindring krävs är att öka styrkan på läkemedlet, alternativt byta till ett starkare 

preparat och sedan behandla biverkningarna. Det som gör det svårt att dosera dessa starka 

smärtstillande är att de utgår från vuxna och inte barn. Detta gör det svårare vid 

administrering av starka smärtstillande till barn (Pravin, Enrica & Moy, 2019). 

 

Det är viktigt att komma ihåg är att ett döende barn fortfarande är ett barn. Ett barn som 

tycker om att leka, måla, titta på tecknad film - precis som vilket barn som helst. Varje 

barn förtjänar samma respekt och kärlek som vilket annat barn som helst (Pravin et al., 

2019). Det är något som är i fokus i palliativ vård. Även om ett barn har en livsavgörande 
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sjukdom kan de fortfarande vara aktivt och ha energi till att utvecklas. På många sjukhus 

finns det då specialistutbildad personal som finns där för att stärka barns självförtroende 

och även deras fysiska och psykiska välmående. Denna hjälp syftar även till att stärka hela 

familjen, föräldrar och syskon (Carter, 2017).    

 

Hur ett barn reagerar när det får reda på att det ska dö kan bland annat bero på dess 

spirituella och religiösa tro. De barn som har en tro har visat sig lättare kunna acceptera 

varför en sjukdom drabbat dem, samt lättare acceptera en kommande död. Dessa barn har 

en känsla av att något större är över dem som ger dem tröst och vägledning. För de barn 

som ej har någon tro har ord som hopp, mening, oro och förändrat livsperspektiv visats 

vara bra alternativ (Barton et al., 2018). Fler saker som kan påverka barnen är deras 

känslighet för sina föräldrars humör och uttryck. Är föräldrarna deprimerade och 

ångestfyllda, kan detta smitta av sig på barnen. Barnen kan då i många av fallen tro att det 

är de som är orsaken till sina föräldrars mående (Velasco-Whetsell & Baumann, 2019). 

 

Det vanligaste är att barn som dör gör detta på sjukhus. Hälften av dödsfallen är 

oförutsägbara (Morris, Gabert-Quillen, Friebert, Carst & Delahanty, 2016). Det finns 

generellt fyra kategorier av tillstånd, enligt Battista och LaRagione (2016), som kan leda 

till död hos sjuka barn. Den första är livshotande tillstånd där det finns en möjlighet till bot, 

men där behandlingen inte fungerar. Inom denna kategori faller sjukdomar och tillstånd 

såsom cancer, hjärtsjukdom, trauma eller plötslig sjukdom eller extrem prematur. Det 

andra tillståndet är vid oundviklig prematur död, då barnet genomgår långa 

behandlingsperioder för att få stunder av barndom innehållandes vanliga aktiviteter. 

Sjukdomar som inkluderas i denna kategori är bland annat cystisk fibros, humant 

immunbristvirus (HIV), kronisk eller allvarlig andningssvikt och muskeldystrofi. Den 

tredje kategorin är progressiva tillstånd utan tillgänglig botande behandling, men där barnet 

kan leva flera år med tillståndet. Tillstånd som räknas till denna kategori är bland annat 

allvarliga metaboliska sjukdomar, vissa tillstånd med kromosomavvikelser och andra 

ovanliga sjukdomar. Under den fjärde kategorin finns irreversibla men icke-progressiva 

tillstånd med komplexa vårdbehov som leder till komplikationer och troligen en för tidig 

död. Exempel i denna kategori är allvarlig cerebral pares, multiorgansvikt, allvarlig 

lungsjukdom, allvarliga missbildningar i hjärnan och infektioner i hjärnan eller 

ryggmärgen (Battista & LaRagione, 2016). 

 

Hagelin och Edwinsson Månsson (2008) skriver att barn precis som vuxna förstår när de 

ska dö och för att döden ska bli så värdig som möjligt måste döden få ske. Information 

måste vara åldersanpassad och ge möjlighet för barnet att prata om döden samt ställa 

frågor. Alla människors erfarenheter om döden ser olika ut och det kan vara svårt att veta 

vad som är viktigast för dem. Det är då av betydande vikt att ha kunskap om vilka frågor 

som barn i olika åldrar har om liv och död samt vad som är viktigast för dem i de olika 

åldrarna. Detta underlättar för att förstå deras frågor och då sedan kunna bemöta dessa. Det 

finns inga givna modeller över hur dödsbesked ges till barn utan detta måste ske 

individuellt. Som tidigare sagt baserat på deras tidigare erfarenheter och ålder. Men då 

även utefter de frågor som ställs efteråt. Frågorna ska få ett så ärligt svar som möjligt. 

Läkarens viktigaste uppgift blir att definiera en brytpunkt när det anses att bot inte längre 

finns och där vården istället fokuseras på att göra resterande tid i livet så givande som 

möjligt. Familjen har ett gemensamt ansvar att tillsammans med vården planera för att den 

sista tiden ska bli så värdig och meningsfull som möjligt (Hagelin & Edwinson Månsson, 

2008). 
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Teoretisk utgångspunkt – Känslan av sammanhang  

 

Antonovskys (1985) teori om känslan av sammanhang, KASAM, är relevant för denna 

litteraturöversikt, då det handlar om familjers upplevelser och förmåga att hantera ett barns 

död. Teorin består av tre tätt sammanflätade begrepp som utgör grunden för känslan av 

sammanhang. Dessa är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. De personer som har 

en hög känsla av sammanhang, har visats ha höga värden på dessa tre komponenter. 

Begriplighet handlar om hur en person uppfattar och förstår det som händer. Huruvida 

informationen som kommer upplevs som sammanhängande, strukturerad och tydlig. Utan 

begriplighet kan informationen istället upplevas som oordnad, oväntad och oförklarlig. Det 

andra begreppet, hanterbarhet, handlar om de resurser en person har att hantera det som 

drabbat en. Om en person känner att hen har resurser att hantera det som händer blir hen 

mindre ett offer som sörjer och istället en person med handlingskraft. Hanterbarheten blir 

lättare med en hjälpande familj, vänner eller trosuppfattning. Det tredje begreppet, 

meningsfullhet handlar om hur en person ser på livet och dess innebörd. Det handlar inte 

om att de som drabbas av utmaningar ser en mening i och välkomnar allt som sker, utan att 

de söker efter en mening då konfronterande utmaningar dyker upp. Det blir då lättare att 

hantera och ta sig igenom det som är svårt (Antonovsky, 1985). För att kunna hantera det 

som händer i livet, menar Antonovsky (1985), att livet ska kännas förutsägbart och det som 

händer är rimligt. Det handlar således inte om en tro att livet ska fortlöpa utan problem, 

utan att ha förmågan att tro att saker till sist kommer att lösa sig på ett eller annat 

sätt.  Känslan av sammanhang är kopplat till både känslomässiga såväl som kognitiva delar 

av ens personlighet vilket genomsyrar livets alla delar, inte bara vid vissa specifika 

händelser. Antonovsky menar att känslan av sammanhang inte är något som finns i våra 

gener, eller som är format för att sedan vara konstant. Det är något som utvecklas och 

omformas genom livet. I enlighet med Antonovskys teori förstår de med en hög känsla av 

begriplighet snabbt vad som händer. Informationen känns begriplig, sammanhängande och 

strukturerad. Tillvaron upplevs för som mindre kaotisk och oordnad. Detta säger dock 

ingenting om stimulins önskvärdhet hos de drabbade. Steg två handlar om hanterbarhet - 

hur möter familjen beskedet om att deras barn kommer dö? Vissa blir troligtvis 

handlingskraftiga och tar hjälp av resurser som finns till sitt förfogande, medan andra 

tappar handlingskraft och känner sig som ett offer för omständigheterna. I den sista 

komponenten, meningsfullheten finns enligt Antonovsky handlingskraften. När olyckliga 

händelser inträffar för en person med hög känsla av meningsfullhet välkomnar han inte 

händelsen med öppna armar, men ser den som en utmaning och söker mening i det som 

skett. För honom är har livet en känslomässig innebörd, och är värt att investera energi och 

tid i (Antonovsky, 1991).  

 

 

Antonovsky (1991) talar om det salutogena (hälsofrämjande) synsättet, som främjar en 

rörelse mot det som är friskt. Inom det salutogena perspektivet är inte en person antingen 

frisk eller sjuk, utan spektrat däremellan är betydligt mer brett. Fokus ska inte hamna på 

endast en persons sjukdomstillstånd, utan hennes historia är lika viktig. Det som är 

“stressorer” ses inte som något som måste bekämpas, utan något som kan arbetas med och 

finna hanteringsstrategier till. Det handlar inte alltid om att en person ska bli frisk från sin 

sjukdom, utan istället se till möjligheterna för anpassning i den för närvarande tillgängliga 

omgivningen. Det handlar inte heller om att överge det patogena synsättet, som har mer 

fokus på sjukdomstillståndet, utan se de två synsätten som komplementära till varandra.  



 

10 

 

 

Den teoretiska utgångspunkten återkommer i resultatdiskussionen, där den kopplas till det 

valda problemområdet. 

 

Problemformulering 

 

Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal möter i sina arbetsliv familjer som 

genomgår svåra livshändelser. Problemet är att det inte alltid är självklart hur dessa 

familjer bör bemötas. Hälso- och sjukvårdspersonalen är en stor del i hur familjer upplever 

sitt barns vårdtid. Det är därför, för deras skull, viktigt att omvårdnaden sker på ett sådant 

sätt att upplevelserna och erfarenheterna blir så goda som möjligt. Sjuksköterskan och det 

övriga vårdteamet arbetar inte endast med det drabbade barnet, utan även familjen, det är 

alltså familjefokuserad omvårdnad. Familjen är en enhet av personer innefattandes av 

föräldrar och syskon, vilka är högst delaktiga i omvårdnaden av det sjuka barnet. De ska 

involveras och stödjas för att vidare kunna ge stöd till det sjuka barnet. Den palliativa 

vården ska även finnas till och på olika sätt stötta familjen i sin sorg efter barnets död. 

Familjens upplevelser blir således viktiga att ta i beaktning för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskor är viktiga i den dagliga omvårdnaden då de möter 

många människor i svåra livsskeden och finns till för att kunna ge människor i kris bästa 

möjliga stöd. Målet med denna litteraturöversikt är således att belysa familjers erfarenheter 

och upplevelser så att hälso- och sjukvårdspersonal får en inblick i dessa familjers 

situation, och därmed kan få en ökad förståelse för  hur dessa familjer kan bemötas i 

framtiden. 

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva familjers erfarenheter och upplevelser inför och i samband med sitt 

barns död. 

 

METOD  

 

Design  

 

En litteraturöversikt gjordes med syfte att ge en överblick av det som beforskats inom det 

valda området och göra en sammanställning de funna artiklarnas resultat. Den befintliga 

forskningen analyserades och sammanställdes för att besvara litteraturöversiktens syfte. 

Litteraturöversikter är bra i den bemärkelsen då det är en samling resultat skrivna av 

experter inom sitt område. Dessa är således lättillgängliga för sjuksköterskor och läkare att 

läsa för att hålla sig informerade och uppdaterade inom just sitt område (Forsberg & 

Wengström, 2015). Målet för denna litteraturöversikt var att inkludera både kvalitativa 

som kvantitativa studier för att få en bredd i de valda artiklarna, samtidigt som fokuset var 

på det valda området (Friberg, 2017). Den kvalitativa forskningen utgår ifrån deltagarnas 

egna perspektiv och verklighetsuppfattning. Deras tolkningar och upplevelser står i 

centrum. Fokus är att nå en djupare och mer detaljerad förståelse av ett visst fenomen. Till 

skillnad från kvantitativ forskning kan inte den kvalitativa forskningen generaliseras på en 

större grupp. Den kvantitativa forskningen bottnar i naturvetenskapen, där objektivitet står 

i centrum när bland annat företeelser, orsakssamband, skillnader och likheter undersöks. 

Informationen ska kunna generaliseras för en hel population. Urvalet är viktigt inom 

kvantitativ forskning, då det ska kunna spegla en hel population (Kristensson, 2014). 
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Urval  

 

Avgränsningar 

 
I de valda databaserna (PubMed, CINAHL och PsycINFO) användes filter som avgränsade 

sökningarna till de artiklar som bäst besvarade litteraturöversiktens syfte. Avgränsningarna 

såg olika ut för de olika databaserna. I CINAHL och PsycINFO valdes endast artiklar som 

var “peer reviewed”. Detta innebar att de har granskats av andra forskare som gjorde 

rekommendationer om artiklarna skulle publiceras och erhålla finansiering (Polit & Beck, 

2017). I enlighet med Polit och Becks (2017) beskrivning inkluderades endast 

originalkällor för denna litteraturöversikt. Detta för att inte informationen inte på något vis 

skulle bearbetats av ytterligare någon part (Polit & Beck, 2017). Artiklarna begränsades 

även vad gäller språk, vilket innebar att endast artiklar skrivna på engelska inkluderades. 

Det mesta vetenskapliga materialet är skrivet på engelska och därför täcktes det största 

fältet när sökningarna exkluderade andra språk. Denna avgränsning var möjlig att göra i 

samtliga databaser (Friberg, 2017). Avgränsningar gjordes även efter ålder, i CINAHL 

gjordes avgränsningen till “All Child” i PubMed valdes “Birth - 18 years” och PsycINFO 

valdes “Childhood (birth- 12 years)” och “Adolescence (13 - 17 years)”. 

 

Inklusionskriterier 

 

Familjer (föräldrar och syskon) med barn i åldrarna 0-18 år som vårdats palliativt och i 

livets slutskede kunde komma att inkluderas i denna litteraturöversikt. Detta åldersspann 

valdes för att inkudera alla barn då barn i olika åldrar har olika erfarenheter samt se om 

detta påverkade hur familjen agerande beroende på hur gammalt barnet var. Tas alla åldrar 

med får författarna med alla synvinklar och kan då bli mer transparenta i deras resultat. 

Artiklar från de senaste 10 åren inkluderades, det vill säga januari 2010 - december 2019 

inkluderades. Denna inklusion gjordes för att hålla sig till den senaste forskningen. Alla 

typer av sjukdom och tillstånd inkluderades, både medfödda samt icke-medfödda 

sjukdomar. Studier med familjeperspektiv inkluderades. Både kvalitativa såväl som 

kvantitativa studier inkluderades för att få ett bredare perspektiv. Ytterligare ett kriterium 

för inkludering var att studierna skulle genomgått en etisk granskning. 

Inklusionskriterierna valdes för att litteraturöversiktens syfte skulle besvaras. Populationen 

(för studien intressant grupp av personer) behövde vara väldefinierad för att just de som 

ämnades studeras faktiskt också var de som studerades (Polit & Beck, 2017). 

 

Exklusionskriterier 

 

Polit och Beck (2017) definierar exklusionskriterier som de specifika kriterier som den 

valda populationen inte har. Trots väldefinierade sökningar framkom vissa artiklar som 

handlade om barn till döende föräldrar. Dessa exkluderades då de inte var relevant för 

litteraturöversiktens syfte. För att översiktens syfte skulle besvaras exkluderades den 

forskning som inte fokuserat på familjernas upplevelser, utan mer övergripande beskrivit 

barns palliativa vård. Även kom systematiska litteraturstudier att exkluderas då dessa inte 

är en primärkälla, utan en sammanställning av annan forskning (Forsberg & Wengström, 

2016). 

 

Datainsamling  

 

Innan sökningar i databaserna påbörjades träffade skribenterna för denna litteraturöversikt 
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en av Sophiahemmet högskolas bibliotekarier för lära sig att på bästa sätt söka i de olika 

databaserna (Forsberg & Wengström, 2016). Ämnesord (nyckelord) identifierades utifrån 

syftet för att den mest passande vetenskapliga litteraturen för studien skulle finnas. När de 

mest relevanta ämnesorden (nyckelord) identifierats sökte författarna enskilt i de valda 

databaserna. Databaserna som valdes för denna studie var CINAHL Complete, PubMed 

och PsycINFO. Gemensamt för alla databaser är att de söktermer som användes kallas för 

indexord (Kristensson, 2014). Indexord kan liknas som nyckelord eller en etikett som 

tilldelas alla artiklar i en databas. Det finns ofta flera indexord som beskriver en artikel. 

Alla indexord som finns med i en databas finns listade i en ordlista. I ordlistan finns även 

definitioner och kategoriseringar över orden. Indexord hjälper till att göra sökningen mer 

specifik. I CINAHL Complete (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) 

benämns ämnesorden som “Subject Headings List”. I Public Med (PubMed) kallas dessa 

indexord för ”Medical Subject Headings” (MeSH) (Kristensson, 2014) och PsycINFO 

använder sig av “Thesaurus” som är benämningen på deras ämnesord (Forsberg & 

Wengström, 2016). CINAHL Complete är specialiserad på omvårdnadsforskning, och 

täcker således omvårdnadsfältet för denna litteraturöversikt. För att medicinska aspekten 

skulle omfattas valdes PubMed som passande databas. Som tillägg för att ytterligare 

bredda fältet valdes PsycINFO. Det är en databas med fokus på psykologisk forskning 

inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

De söktermer som användes i databaserna var “Child”, “Family”,  “Parents”, “Family-

Centered”, “Family Centered Nursing”, “Pediatric Palliative Care”, “Palliative Care”, 

“Pediatric Care”, “Pediatric Nursing”, “Terminally Ill”, “Terminally Ill Patients”, “Child 

Day Care”, “Parent-Child Relations”,  “Hospice and Palliative Nursing”, “Hospice and 

Palliative Care Nursing”, “Hospice and Palliative Nursing”, “Terminal Care”, “Life 

Change Events”, “Adaptation”, “Life Experiences”, “Life Purpose”, “Hope”, “Emotions”, 

“Intensive Care Units, Pediatric”. Sökningen i databaserna gjordes med flertalet 

ordkombinationer kombinerade av de så kallade booleska operatorerna. Dessa är “AND, 

“OR” och “NOT”. AND användes för att få ett smalare resultat, då två ordkombinationer 

eftersöktes, där resultat från både a och b önskades tas med. OR gjorde istället sökningen 

bredare, då antingen det ena eller andra ordet “krävdes”. NOT begränsade sökningen, då en 

specifik ordkombination söktes, men inte en annan (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Av de sökorden som nämnts ovan så användes “Terminally Ill Patients”, “Child Day 

Care”, “Palliative Care”, “Family”, ”Parents”  “Parent-Child Relations”,  “Life 

Experiences”, “Hope”, “Emotions”, “Pediatric Care”, “Intensive Care Units, Pediatric”, 

“Hospice and Palliative Nursing”. “Palliative Care”, “Hospice and Palliative Nursing”, 

“Life Purpose” som sökord i CINAHL och olika kombinationer gjordes mellan dessa ord. 

De sökord som kunde ge en koppling till familj lades ihop med “OR” för att få en bredare 

sökning och i kombination med detta lades detta block med sökord ihop med “AND” 

emellan för att göra ett nytt block som innehöll de sökord som kunde förknippas med 

palliativ vård samt vård i livets slutskede. Eftersom syfte var att undersöka upplevelser och 

erfarenheter kombinerades både dessa block med ett till “AND” där sökord som relaterade 

till upplevelser och erfarenheter kombinerades. Därefter gjordes sökningen. En 

kombination av block som inte gav några relevanta artiklar var: “Life Experiences” OR 

“Hope” OR “Emotions” AND “Pediatric Care” OR “Intensive Care Units, Pediatric” OR 

“Hospice and Palliative Nursing” AND “Family” OR “Parents” OR “Parent-Child 

Relations” AND “Life Experiences” OR “Hope” OR “Emotions”, då denna sökning blev 

för snäv. 
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I PubMed användes “Terminally Ill”, “Hospice and Palliative Care Nursing”, “Palliative 

Care”, “Terminal Care”, “Family”, “Parents”, “Parent-Child Relations”, “ Child”, “Life 

Change Events”, “Adaptation, Psychological”, “Family Centered Nursing”, “Pediatric 

Nursing” som sökord. Även i PubMed gjordes sökningarna i block, där ord med liknande 

betydelse lades ihop med “OR” och sedan kombinerades de blocken med “AND” för att 

göra en sökning. 

 

De ämnesord som valdes att användas i PsycINFO var: “Terminally Ill Patients”, 

“Palliative Care”, “Palliative Care”, “Terminally Ill Patients”, “Family”, “Parents”, “Parent 

Child Relations”, “Child Death”, “Pediatric Palliative Care”, “Pediatrics”, “Child Care”. 

Även i denna databas gjordes en sökning som inte gav några relevanta träffar. Denna 

kombination var följande: “Terminally Ill Patients” OR “Palliative Care” AND “Palliative 

Care” OR “Terminally Ill Patients” AND “Family” OR “Parents” OR” Parent Child 

Relations” AND “Child Death”. 

 

Totalt gjordes nio sökningar i de tre databaserna. Författarna till denna litteraturöversikt 

gjorde fem respektive fyra sökningar var för sig i de valda databaserna. De gick enskilt 

igenom sökträffarna och gjorde egna bedömningar utefter bestämt urval om vilka rubriker 

som var av intresse. Av dessa nio sökningar var det endast sju som gav givande träffar som 

resulterade i artiklar som inkluderades i detta arbete. Dessa sökningar redovisas nedan i 

Tabell 1. Fyra respektive tre givande träffar gjordes var. Av de rubriker som var av intresse 

lästes enskilt abstract igenom och vidare lästes hela studien om abstract följde kriterierna 

syfte och urval. Sedan gjorde författarna var för sig en uppskattning om studiens resultat 

var relevant för litteraturöversikten. Efter de sju sökningarna samt genomgång av 

sökträffarna fick författarna gemensamt ihop 19 artiklar som vid en första genomgång 

verkade stämma överens med syfte och urval. Dessa 19 artiklar lästes av båda författarna 

för att båda skulle få en förståelse över vad för resultat som hittats. Efter artiklarna enskilt 

lästs igenom ett flertal gånger upptäcktes det att fyra artiklar inte överensstämde med det 

bestämda urvalet, varvid de kom att exkluderas. Detta gjorde att 15 artiklar tillslut kom att 

inkluderas till litteraturöversikten (Kristensson, 2014). 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL Complete och PsycINFO. 

 

  Databas  

Datum 
  Avgränsningar    Sökord   Antal 

träffar 
  Antal 

lästa 

abstrakt 

  Antal lästa 

artiklar 
  Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

4/2-2020 
-Senaste 10 åren (Jan 

2010-Dec 2019) 

- Peer reviewed 

- Språk: Engelska 

- Abstract tillgängligt 

- Ålder: Birth - 18 

years 

(((((("Terminally 

Ill/psychology"[Mesh]) OR 

"Hospice and Palliative Care 

Nursing"[Mesh]) OR "Palliative 

Care/psychology"[Mesh]) OR 

"Terminal 

Care/psychology"[Mesh])) AND 

(((family[MeSH Terms]) OR 

parents[MeSH Terms]) OR 

parent-child relations[MeSH 

Terms])) AND child[MeSH 

Terms]  

140 21 12 3 

CINAHL 

4/2-2020 
-Senaste 10 åren (Jan 

2010-Dec 2019) 

- Peer reviewed. 

- Språk: Engelska 

- Ålder: All Child 

((MH "Terminally Ill Patients") 

OR (MH "Child Day Care") OR 

(MH "Palliative Care")) AND 

((MH "Family/PF") OR (MH 

"Parents/PF") OR (MH "Parent-

Child Relations")))  

 

 198  26  11  3 

 PubMed 

6/2-2020 
- Senaste 10 åren  

- Språk: Engelska 

- Ålder: Birth - 18 

years 

 

  

 ((((("Life Change 

Events"[Mesh]) AND 

"Adaptation, 

Psychological"[Mesh]) AND 

"Family"[Mesh]) OR "Parent-

Child Relations"[Mesh]) AND 

"Terminal Care"[Mesh]) AND 

"Palliative Care"[Mesh]  

 15  5  3  1 

 PsycINFO 

7/2-2020 
- Senaste 10 åren 

- Språk: Engelska 

- Peer reviewed 

- Ålder: Childhood 

(birth- 12 years) och 

Adolescence (13-17 

years) 

(TX pediatric palliative care) 

AND DE Family OR DE Parents 

OR DE Parent child relations 

 

 73  18  10  2 

  PubMed 

7/2-2010 
- Abstract tillgängligt 

- Senaste 10 åren 

- Språk: Engelska 

- Ålder: Birth - 18 

years 

(((family centered nursing [MeSH 

Terms]) OR pediatric nursing 

[MeSH Terms])) AND 

(("Palliative Care"[Mesh] OR 

"Hospice and Palliative Care 

85 10 3 1 
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Nursing"[Mesh]) OR "Terminally 

Ill/psychology"[Mesh])  

 CINAHL 

7/2-2020 
- Senaste 10 åren (Jan 

2010- Dec 2019)  

- Peer reviewed 

- Språk: Engelska  

- Ålder: All Child 

(MH "Palliative Care") OR (MH 

"Hospice and Palliative Nursing") 

OR (MH "Terminally Ill 

Patients") AND (MH "Life 

Purpose") OR (MH "Life 

Experiences") AND 

(MH "Parent-Child Relations") 

OR (MH "Family") OR (MH 

"Parents")  

 

21 5 4 2 

 PsycINFO 

10/2-2019 
- Senaste 10 åren (Jan 

2010- Dec 2019) 

- Peer Reviewed 

- Språk: Engelska 

- Ålder: Childhood 

(birth- 12 years) och 

Adolescence (13-17 

years) 

((((((((DE "Terminally Ill 

Patients") OR (DE "Palliative 

Care")) AND (DE "Pediatrics")) 

OR (DE "Child Care") AND (DE 

"Parent Child Relations")))) 

233 29 12 3 

 TOTALT  765  114  65  15 

 

 

Kvalitetsgranskning  

 

Det var viktigt att göra kvalitetsgranskningar av artiklarna för att kunna värdera deras 

kvalitet och för att se om deras resultat var giltiga. Utefter den kvalitetsmall som visas i 

Bilaga A ställdes frågor som skribenterna för detta arbete förhöll sig till då de läste igenom 

de studier som tagits fram. Med hjälp av frågorna kunde de ta ställning till huruvida den 

valda studien var av medel eller hög kvalitet eller ej, vilka var kraven för att inkluderas i 

denna litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016). Kvalitetsgranskningen ämnade 

även mäta huruvida studiernas resultat visade på reliabilitet och validitet. Validitet handlar 

om att det som avsetts mätas också är det som mätts. Reliabilitet handlar om mätsäkerhet, 

det vill säga att de valda mätinstrumenten saknar mätfel (Kristensson, 2014). 

Kvalitetsgranskningar för denna litteraturöversikt utfördes genom Sophiahemmet 

högskolas bedömningsformulär för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 

studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) (Bilaga A). De 

intressanta artiklarna granskades och valdes ut efter att de genomgått kvalitetsgranskning. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enskilt av författarna för alla artiklar. Detta för 

att nå en samstämmighet gällande deras faktiska kvalitet. Artiklarna bedömdes efter tre 

kvalitetskriterier, där studien värderades ha hög (I) medel (II) eller låg (III) kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Kvalitetsgranskningarna gjordes löpande, allt eftersom 

intressanta artiklar uppkom. De artiklar som ansågs vara av låg kvalitet (III) av båda 

författarna, exkluderades direkt. Bland de tillslut valda artiklarna bedömde båda författarna 
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att fyra var av hög kvalitet och 11 var av medel kvalitet. De inkluderade artiklarna 

presenteras i en matris, se bilaga B.  

 

Dataanalys  

 

En integrerad analys valdes för att kunna sammanställa de resultat som hittats på ett 

överskådligt sätt. Denna metod gjorde det möjligt att ställa resultaten mot varandra och 

jämföra dem. Detta gjordes i flera steg, där likheter och skillnader i de olika studierna 

kunde urskönjas (Kristensson, 2014). I det första steget i analysen skrevs samtliga artiklar 

av intresse ut och lästes av författarna var för sig. Sedan läste författarna de valda studierna 

enskilt ett flertal gånger, detta för att förstå det väsentliga i dem. Vid sidan av läsningen 

fördes mindre minnesanteckningar. För att underlätta läsning och analys av artiklarna 

användes olika färger som fick symbolisera olika fynd (gul fick representera känslor, blå 

hantering, rosa allmänt intressanta fynd, grön kommunikation, orange vård). Mindre 

anteckningar gjordes enskilt om varje artikel för att komma ihåg innehållet och vad som 

var bärande i studien. Likheter och skillnader i studierna noterades. I det andra steget, efter 

att båda författarna läst igenom texterna satt de tillsammans för att sammanställa de olika 

fynden som gjorts och kom gemensamt fram till passande kategorier. Detta gjordes genom 

en tankekarta där författarna lyfte upp utmärkande drag i varje artikel. Artiklar under 

samma kategori samlades ihop i en mapp för att lättare hålla reda på dem. I steg tre 

sammanställdes resultatet under de fem uppkomna kategorierna. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska överväganden gjordes under hela arbetets gång. I de artiklar som inkluderades har 

det med tydlighet framkommit att det gjorts noggranna etiska överväganden. Endast dessa 

inkluderades för att öka det vetenskapliga värdet, men framförallt för att 

litteraturöversikten skulle vara i linje med det som anses vara etiskt korrekt (Wallengren & 

Henricson, 2012). The World Medical Association (WMA) (2018) utvecklade 1964 

Helsingforsdeklarationen som skulle fungera som ett regelverk för etiska principer i 

medicinsk forskning som inkluderar mänskliga subjekt. I deklarationen ingår bland annat 

informerat samtycke, vilket var en viktig aspekt att hänsyn till i valet av artiklar. 

Deltagande i studier måste ske på en frivillig basis. Det informerade samtycket handlar om 

att deltagarna får en inblick i studien, och vad dess syfte är. Det var viktigt för författarna 

till denna litteraturöversikt att inte på något vis förvanska eller göra egna tolkningar av de 

framkomna resultaten i de inkluderade artiklarna. Studierna lästes således nogsamt av båda 

författarna ett flertal gånger. Resultaten presenterades i sin helhet, där alla relevanta delar 

för syftet inkluderades, inte enkom de som stödde en viss linje. Vidare var det viktigt att 

det resultat som presenterades inte på något vis förvrängdes, utan presenterades på samma 

sätt som artikelförfattarna själva gjort. Det var även viktigt för författarna att inte på något 

sätt plagiera de framkomna resultaten. Således presenterades källorna och inga idéer eller 

ord från en annan författare beslagtogs. Författarna presenterade sedan resultaten i sin 

helhet, och inte endast de resultat som överensstämde med de egna teorierna. Detta för att 

visa på en mångfald av resultat som speglade hela det valda fältet (Sandman & Kjellström, 

2013). 

 

Referering har gjorts i enlighet med Sophiahemmet högskolas manual “Att referera enligt 

APA-systemet” (Sophiahemmet högskola, 2019). Författarna var införstådda med sin egen 

förförståelse. Detta handlar om att tidigare kunskaper och förutfattade meningar lades åt 

sidan för att artiklarnas resultat skulle kunna studeras objektivt. Diskussion kring dessa 
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tankar fördes, då det var svårt att helt och fullt frigöra sig från de förutfattade meningarna 

(Forsberg & Wengström, 2016). Litteraturöversikten ansågs vara etiskt motiverad och 

skrevs med tanken att den skulle göra nytta. Varje ämnesval kan ha etiska konsekvenser, 

och det var viktigt att det fanns en motivering för arbetets nytta för individ, samhället och 

professionen (Kjellström, 2012). 

 

RESULTAT  

 

Resultatet av litteraturöversikten sammanställdes utifrån 15 vetenskapliga artiklar. Under 

dataanalysen upptäcktes olika kategorier som sammanfattade de valda artiklarnas resultat. 

De kategorier som tas upp i resultatet är Dialog och information från vården, 

Kommunikationen med sitt barn, Delaktighet, beslutsfattande och relationer, Betydelsen av 

var vården kan erbjudas och Varierande känslor och hanteringsstrategier. Artiklarna 

presenteras i en artikelmatris under Bilaga B. Artiklarna som användes i resultatet är 

markerade med en asterisk (*) i referenslistan. 

 

Dialog och information från vården  

 

Flera av de valda artiklarna (Abib El Halal et al., 2013; Bužgová & Páleníková, 2015; 

Darbyshire, Mischo-Kelling, Lochner & Messerschmidt-Grandi, 2015; Gaab, Owens & 

MacLeod, 2013; Lotz, Daxer, Jox, Domenico Borasio & Führer, 2016; Lövgren et al., 

2017; Robert et al., 2012) tydde på att upplevelserna kring vården var mycket beroende på 

den information som var tillgänglig. Att fastställa en diagnos går hand i hand med 

prognosen av en sjukdom eller tillstånd. Föräldrarna i Bužgovás och Páleníkovás (2015) 

studie berättade om problemen som uppstod till följd av brist på information om diagnos 

och prognos för deras sjuka barn. En annan förälder berättade att informationen som gavs 

inte handlade om någonting och att hon istället hade föredragit att få reda på allt på ett 

direkt sätt. Ytterligare en annan förälder berättade att det inte fanns någon som berättade 

att de (föräldrarna) skulle förbereda sig på det värsta, att det kunde sluta illa. Detta ledde 

till att många föräldrar sökte information om sitt barns tillstånd på annat håll i litteratur och 

på Internet. Några föräldrar, som tidigt fått en diagnos på sitt barns sjukdom hade en 

negativ erfarenhet där läkaren hade kallat in dem, gett tummen ned och sagt att de borde 

börja jobba på en ny bebis. En annan förälder hade en liknande erfarenhet där läkaren 

hade, utan att först presentera sig själv, sagt att dennes barns liv var i fara (Bužgová & 

Páleníková, 2015). 

 

Flera studier (Abib El Halal et al., 2013; Darbyshire et al., 2015; Robert et al., 2012) tar 

upp problematiken med information gällande barnets tillstånd. Studien av Abib El Halal et 

al. (2013) som är utförd i Brasilien, visade på problem att delge information kring det sjuka 

barnets tillstånd då föräldrarna kunde ha svårt att förstå tekniska och medicinska termer, 

vilket ledde till att de inte alltid förstod allvaret av sitt barns tillstånd. Föräldrarna trodde 

att bristen på information kunde bero på att sjukvårdspersonalen ville skona dem från det 

som var jobbigt. En annan förälder berättade att det som de inte frågade om, inte heller 

berättades (Abib El Halal et al., 2013). I studien av Robert et al. (2012) där föräldrar till 

sjuka barn intervjuades i fokusgrupper framkom det att föräldrarna önskade att hälso- och 

sjukvårdspersonalen skulle leda samtal om livets slutskede. En förälder berättade att deras 

läkare aldrig lämnade falskt hopp, utan berättade om förväntade resultat av olika 

behandlingsalternativ och att familjen skulle informera sitt barn och börja planera för 

dennes begravning (Robert et al., 2012). Föräldrar i studien av Darbyshire et al. (2015) 

som gjordes i Italien berättade att de i början var tacksamma för all typ av service, men att 
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detta ofta ändrades då föräldrarna kände att de var tvungna att “ta ställning” för sitt barn. 

Föräldrarna fann det svårt att vara oense med hälso- och sjukvårdspersonal, då de ansågs 

vara “experterna” i barnets hälsa, speciellt på sjukhus, och än mer så på specialiserade 

intensivvårdsavdelningar. Ett exempel som tas upp beträffande detta är då 

sjukvårdspersonal försökte övertyga en mor att hennes barn inte kände, hörde eller förstod 

någonting när hon själv var övertygad om motsatsen, och var tvungen att försvara sig själv. 

Trots att föräldrarna saknade medicinsk expertis, ansåg de sig inneha en likvärdig värdefull 

expertis som kom från deras kunskap och relation till det sjuka barnet (Darbyshire et al., 

2015). 

 

I studierna av Robert et al. (2014) samt Lotz et al (2016) påtalades vikten av skicklighet att 

leverera budskap om livets slut från sjukvårdspersonalens håll. I studien av Robert et al 

(2014) hade föräldrarna märkt ett undvikande hos hälso- och sjukvårdspersonal att prata 

om livets slutskede, eller att personalen haft en viss metod eller teknik att tala om det. 

Föräldrarna såg på detta som problematiskt då de ansåg det vara viktigt att individualisera 

samtal om livets slutskede, detta beroende på behoven hos mottagarna (Robert et al., 

2014). I studien av Lotz et al. (2016) berättade föräldrarna att de var ambivalenta att tala 

om pediatrisk avancerad vårdplanering för att de inte kände sig redo och ville fokusera på 

nuet och trycka undan besvärliga tankar. Å andra sidan kunde de uppskatta tidiga 

konversationer, då det stärkte dem att ta bra beslut för sitt barn, möjliggjorde 

hanteringsstrategier och gav dem en känsla av kontroll och säkerhet att kunna förbereda sig 

på det som skulle komma (Lotz et al., 2016).  

 

I två studier (Gaab et al., 2013; Lövgren et al., 2017) lyfts vikten av att informera syskon 

kring sitt sjuka syskons tillstånd. I studien av Lövgren et al. (2017) visade det sig att 

syskon till barn med en obotbar sjukdom som upplevt sig fått otillräcklig mängd 

information om sitt syskons tillstånd, visade sig ha högre risk att drabbas av ouppklarad 

sorg efter sitt syskons död. Samma studie visade att de syskon som förlorat sitt syskon för 

fem år sedan, som ville få mer information om sjukdomen, och inte upplevt döden som 

fridfull hade en sannolikhet på cirka 60 procent att drabbas av ouppklarad sorg. De syskon 

som informerats av hälso- och sjukvårdspersonal eller familjemedlemmar om den 

förestående döden 24 timmar innan det inträffade visades ha en högre risk att rapportera 

ouppklarad sorg än de som inte informerats innan (Lövgren et al., 2017). I studien av Gaab 

et al. (2013) som fokuserade på syskons erfarenheter visade att syskonen ville bli 

informerade om det sjuka syskonets hälsostatus, men att död och dödlighet inte skulle vara 

ämnet för varje konversation. Syskonen i denna studie blev tillfrågade hur de kunde bli 

stöttade av andra och vad deras familj eller läkare hade gjort som var hjälpsamt för dem. 

Ett syskon svarade att det som varit hjälpsamt var att de fanns där när de behövdes, och att 

de visade kärlek gentemot henne och hennes bror (Gaab et al., 2013). 

 

Kommunikationen med sitt barn 

 

Det kom sig inte naturligt för en del föräldrar att prata om döden med sitt sjuka barn 

(Cataduella & Zelcer, 2012; van der Geets, 2015). I van der Geests (2015) studie framkom 

att 55 av 86 deltagande föräldrar inte pratade om döden med sitt sjuka barn (där 

medianåldern av barnen i denna grupp var sju år). De andra 31 föräldrarna pratade med 

sina barn om döden (medianåldern för barnen i denna grupp var åtta år). Anledningen som 

gavs till varför döden inte diskuterades var bland annat beskrivet som en vilja att skydda 

sitt barn. Några föräldrar inom denna grupp menade att det var olämpligt att prata om 

döden med barn, och att de även hade en önskan att läkarna skulle undvika samtalsämnet. 
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Vissa föräldrar upplevde även en uppmuntran från professionen att inte prata med sitt barn 

om döden. Vidare fanns det föräldrar som undvek samtalsämnet eftersom de ansåg att 

deras barns personlighet eller ålder gjorde att de inte var mottagliga för samtalet. Ett antal 

föräldrar berättade om deras barns ovilja att prata om döden, varvid en av föräldrarna 

berättade att hens barn ville prata om andra ämnen, så som det positiva i livet. I vissa fall 

var det barnets funktionsnedsättning som gjorde att ett samtal om döden inte var möjlig 

(van der Geest, 2015). Cataudella och Zelcer (2012) tog i sin studie upp att samtal kring 

döden kunde anses som överflödiga då majoriteten av deltagande föräldrar kände att deras 

barn hade en medvetenhet kring den förestående döden och att detta uttrycktes indirekt 

genom kommentarer, beteenden eller gester (Cataudella & Zelcer, 2012).  

 

Bland de föräldrar som valde att prata om döden med sitt barn i van der Geets (2015) 

studie var det vanligt att använda sig av symboliska historier eller för situationen specifikt 

skrivna berättelser. En förälder, vars barn tyckte om att flyga sa till sitt barn att hen en dag 

skulle flyga iväg för inte komma tillbaka. Andra föräldrar hade ett mer direkt bemötande 

till sitt barn, där de berättade att det inte fanns ett botemedel för sjukdomen. Vissa av dessa 

föräldrar valde att ta upp ämnet när barnet själv efterfrågade en prognos för 

sjukdomen/tillståndet. Föräldrar som valde att ha samtalet kring döden beskrev det som att 

de kunde hjälpa barnet att eliminera rädslor, och gjorde barnet delaktigt i planering av 

begravning. Vissa familjer lyfte även att en öppen konversation ledde till att medlemmarna 

i familjen kom närmre varandra (van der Geest, 2015). I en annan studie gjord av Wang, 

Wu, Yang och Sheen (2019) framkom det att vissa föräldrar till barn med obotbar cancer 

använde sig av tro och religion för att lindra sitt barns ångest dagarna innan 

dödsögonblicket. Några föräldrar berättade att de sagt till sitt barn att de skulle ses igen i 

den nära framtiden (Wang et al., 2019). 

 

Det framkom i studien av Gaab et al. (2013) genom intervjuer att syskon till svårt sjuka 

barn tyckte att det var viktigt att diskutera den förestående döden. Detta eftersom det kunde 

öka deras förståelse kring situationen. Kunskapen gjorde att syskonen kunde känna en 

större uppskattning för sitt sjuka syskon, vilket resulterade i att de spenderade mer tid 

tillsammans. Syskonen visades efter samtal om döden bli mer tålmodiga och accepterande 

av det sjuka syskonet. Flera syskon nämnde att de kände sig oerfarna och att de behövde 

tid att hantera situationen, förbereda sig och söka tröst i situationen. Några syskon 

uttryckte en ilska kring att bli “lämnade i mörkret” eller att de kände en förvirring och 

rädsla om syskonets symtom inte förklarats. Några av syskonen ville inte att deras vänner 

skulle prata om döden med dem eftersom ämnet ändå lyftes upp så ofta och att det gjorde 

det svårt för dem att behålla normalitet (Gaab et al., 2013). 

 

Delaktighet, relationer och beslutsfattande  

 

Pålitliga, förtroendefulla och lättillgängliga relationer visade sig vara viktiga för föräldrar 

till sjuka barn som vårdats i hemmet (Robert et al., 2012; Verberne et al., 2017). I studierna 

(Robert et al., 2012; Verberne et al., 2017) framkom det att föräldrarna tyckte att det var 

viktigt att ha kontakter att höra av sig till när det behövdes. De visste att de genom denna 

kontakt skulle få rätt hjälp och att personen var insatt i både barnets och familjens historia. 

Det var värdefullt för föräldrarna då de kände att de sparade tid när de inte behövde berätta 

sin historia upprepade gånger, samt att sjukvårdspersonalen och barnet redan kände 

varandra. De kunde känna sig trygga i vetskapen att deras frågor skulle bli besvarade och 

om inte så gjordes det något för att få dessa frågor besvarade. Föräldrarna blev trygga i 

känslan av att ett vårdteam skulle finnas tillgängliga genom hela processen, fram till död 
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och sorgearbete. Det gav föräldrarna ett lugn att veta att det fanns en möjlighet att kontakta 

någon från vårdteamet dygnet runt då de vårdade sitt barn i hemmet. Vårdteamets 

hembesök uppskattades av föräldrarna för att de då kunde få insikt i sin situation och vilket 

nästa steg skulle bli. Oavsett vilken uppgift som skulle utföras skapade tillit 

sjukvårdspersonal, barn och föräldrar emellan förtroende, säkerhet och en känsla av 

förutseende i vården, matchande förväntningar och generellt starka relationer. Tid, intresse, 

vård, känslighet, empati, hänsyn och kärlek från sjukvårdspersonal var högt värderat av 

föräldrarna. Det pediatriska palliativa vårdteamet fungerade som en bro mellan sjukhuset 

och hemsjukvården och de hade stor insikt i hur barnet och familjen fungerade i de olika 

miljöerna (Robert et al., 2012; Verberne et al., 2017). 

 

Föräldrar påtalade vikten av delaktighet vid viktiga beslut (Abib El Halal et al., 2013; de 

Vos et al., 2015; Lotz et al., 2016). I studien av de Vos et al. (2015) visades att 

beslutstagande vad gällde huruvida livsuppehållande åtgärder skulle fortgå eller avslutas 

gjordes under bestämda möten som hölls med det vårdteamet samt föräldrar till barnet. 

Under mötet diskuterades barnets tillstånd, och många aspekter vägdes in för att nå ett 

beslut. Kunde inte beslut tas vid första mötet arrangeras ett nytt möte och då inleddes detta 

möte med en genomgång av barnets nuvarande tillstånd och vilka för- och nackdelar det 

fanns med fortsatt behandling. I en tredjedel av de möten som hölls fick föräldrarna frågan 

hur de såg på sitt barns mående. Exempel på detta var om föräldrarna såg tecken på obehag 

från sitt barn och om barnet var kontaktsökande. På inget av mötena tillfrågades 

föräldrarna i vilken utsträckning de ville vara delaktiga vid beslutsfattande. Det var bara 

vid ett tillfälle som en förälder tog upp frågan själv och bad om att få vara delaktig vid all 

beslutsfattning (de Vos et al., 2015). Två andra studier av Lotz et al. (2016) och Abib El 

Halal et al. (2013) visade att föräldrar önskade vara delaktiga och bli hörda i 

beslutsfattning. I studierna av de Vos et al. (2015) och Abib El Halal (2013) visade det sig 

att föräldrarna i de flesta fall inte var delaktiga då det kom till att fatta beslut vad gällde att 

fortgå livsuppehållande åtgärder eller avslutandet av dessa. Detta eftersom läkarna ansåg 

att det inte var ett beslut de kunde ta (Abib El Halal., 2013; de Vos et al., 2015). Det var 

bara i endast två av fallen i studien av de Vos et al. (2015) som föräldrarna fick vara 

delaktiga i vilket behandlingsalternativ som skulle tas. De fick då ta del av fördelar och 

nackdelar med de båda alternativen för att sedan kunna göra ett ställningstagande (de Vos 

et al., 2015). I studien av Abib El Halal et al. (2013) upplevde föräldrarna att det fanns 

oklarheter vid beslut om huruvida den behandlande vården skulle fortgå eller om vården 

skulle gå över till att enbart symtomlindra. De berättade om att det uppstod oklarheter om 

hur allvarligt tillståndet egentligen var och att de önskade att detta kunde varit tydligare 

(Abib El Halal et al., 2013). I studien av Lotz et al. (2016) berättade föräldrarna att de ville 

ha ärlig information om deras barn tillstånd oavsett om den kunde vara upprörande eller 

osäker. Föräldrarna önskade en stegvis informationsdelning med upprepade diskussioner 

och en försiktig kommunikation som respekterade deras behov och villkor. Föräldrarna 

ville ha individuellt anpassat upplägg som vägde in deras olika behov och situationer samt 

de olika farhågor som familjerna hade (Lotz et al., 2016). 

 

Det var viktigt för föräldrarna i studien av Lotz et al. (2016) att fortfarande få känna hopp. 

De uppskattade att höra att deras barn levde längre än vad som var förväntat, att dagarna de 

fick tillsammans var bra och det fortfarande fanns mycket kvar att göra för barnet. I samma 

studie (Lotz et al., 2016) samt studien av Wang et al. (2019) talades det om vikten av det 

sjuka barnets delaktighet. Det var betydelsefullt att barnets röst hördes och att de blev 

tagna på allvar trots att de inte var kapabla att fatta medicinska beslut. Barnets perspektiv 

om vad de ville i livet var viktigt (Lotz et al., 2016; Wang et al., 2019). Vidare talade 
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föräldrarna i studien av Lotz et al. (2016) om att möjligheten till att kunna ta tillbaka 

förstahandsbeslut var viktigt. De ville bli uppmuntrade till att se över sina beslut på nytt 

(Lotz et al., 2016). De föräldrar i studien Wang et al. (2019) som valde att fokusera på 

barnets perspektiv var troligare att välja palliativ vård i ett tidigare skede än att fortsätta 

med aggressiva behandlingsmetoder, de trodde att det var plågsammare för barnet att 

fortsätta med behandling om slutet ändå var det samma. Dessa föräldrar menade att fokus 

inte skulle ligga på längden av deras liv utan kvaliteten. För de föräldrarna var det viktigare 

att deras barn fick vara ett så “normalt” barn som möjligt, som gick i skolan, umgicks med 

vänner och gick på aktiviteter precis som vilket annat barn som helst (Wang et al., 2019). 

Samma resultat vad gäller kvaliteten på ett barns liv ses i två andra studier där de menar att 

kvaliteten av ett liv inte skulle mätas i hur långt ett liv var utan fokus skulle vara på 

kvaliteten av liv de har levt. De skulle således bli behandlade som deras friska vänner och 

syskon under den tid de hade kvar i livet (Cataudella & Zelcer, 2012; Rallison & Raffin-

Bouchal, 2012). 

 

Betydelsen av var vården kan erbjudas  

 

Föräldrar i studierna av Bužgová och Páleníková (2015), Zelcer et al. (2010), Rallison och 

Raffin-Bouchal (2012) berättar om hur betydelsefull den sista tiden var när de fick 

spendera den tillsammans med hela familjen samlad i hemmet. Barnet fick dö omgiven av 

släkt och vänner i ett sammanhang där barnet kände sig älskat (Bužgová & Páleníková, 

2015; Zelcer et al., 2010). I studien av Zelcer et al. (2010) beskrev föräldrarna att de hade 

som önskemål att få vara de primära vårdgivarna hela vägen till slutet av barnets liv, men 

tre barriärer identifierades där barnet inte längre skulle ha möjlighet att vara kvar i hemmet 

sin sista tid i livet. Den första barriären var symtomhantering och då specifikt vid anfall. 

Om symtomhanteringen inte längre ansågs kunna kontrolleras hemifrån var det inte möjligt 

med fortsatt vård i hemmet. Nästa barriär som kunde påverka var ekonomiska och 

praktiska svårigheter att vårda ett barn i hemmet. Den sista barriären handlade om huruvida 

föräldrarna hade en gemenskap med andra, om de var kopplade till ett hjälpteam eller hade 

kontakt med en läkare som kunde hjälpa dem. Hade de inte den kontakten kunde de lätt 

känna ensamhet (Zelcer et al., 2010). En senare studie utförd av Rallison och Raffin-

Bouchal (2012) belös problemet att kunna ta hand om sitt barn 24 timmar om dygnet. Det 

slutade ofta med att föräldrarna blev bundna till hemmet och inte kunde göra något annat 

än att vara hemma och ta hand om sitt sjuka barn. Tillslut kom föräldrarna till en insikt att 

de behövde dela på omvårdnaden av sitt barn med någon annan. Men att kunna lita på att 

någon annan skulle ta hand om deras barn var svårt (Rallison & Raffin-Bouchal, 2012). 

 

Även om vården skedde i hemmet beskrev föräldrar i studien av Bužgovás och 

Páleníkovás (2015) och Verberne et al., (2017) att det fanns ett behov att få hjälp med 

vårdandet av deras barn. De behövde hjälp med samordningen för att kunna fortsätta leva 

och inte själva brytas ned fysiskt och psykiskt. De hade möjlighet till kontakt med en 

läkare under den sista veckan för att få stöd och beroende på vilket hjälp som behövdes 

kunde resurser sättas in (Bužgová & Páleníková, 2015; Verberne et al., 2017).  

 

I två studier (Darbyshire et al., 2015; Rallison & Raffin-Bouchal, 2012) lyfte föräldrars 

önskan att kunna välja vart deras barn skulle dö. Att ha denna valmöjlighet var av stor 

betydelse för föräldrarna. I studien gjord i Italien av Darbyshire et al. (2015) berättade 

några föräldrar som ville ta hem sitt döende barn att läkarna hotade med att det var emot 

lagen och polisiära insatser skulle sättas in om de inte gjorde som läkaren sade. Det var 

frustrerande för föräldrarna och gjorde dem oroliga (Darbyshire et al., 2015). I en studie 
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gjord av Abib El Halal et al. (2013), där föräldrarnas barn dog på sjukhus, uppfattade 

föräldrarna att det fanns en brist på integritet och en fridfull miljö där de kunde ta ett 

ordentligt avsked av sitt barn. De rapporterade en brist på lämpliga konversationer, 

medkänsla, solidaritet och en vänlig attityd från personalen på den pediatriska 

intensivvårdsavdelningen, speciellt hos det medicinska teamet. De kände att teamet inte 

var tillräckligt förberedda på att ge omfattande multidisciplinär palliativ vård vid tiden av 

deras barns död. En förälder blev exempelvis ombedd att lämna avdelningen direkt efter 

barnets död. En annan förälder blev ombedd att lämna avdelningen när personalen utförde 

hjärt- och lungräddning på barnet. En tredje förälder upplevde sig inte vara välkommen på 

avdelningen, och att personalen hade ett väldigt professionellt förhållningssätt som av 

föräldern upplevdes som kallt (Abib El Halal et al., 2013). Vidare kunden det ses i studien 

av Robert et al. (2012) att sjukvårdspersonalen dessutom behövde väga in föräldrarnas 

behov. Under ett barns sjukhusvistelse beskrevs det i studien vilka behov även föräldrarna 

hade på sjukhuset trots att det inte var de som var inlagda. De var i behov av de mest 

basala saker som att kunna ta en dusch, äta mat och ha en sittplats samt en säng för natten. 

Men föräldrarnas behov slutade inte efter att deras barn har dött utan även då hade de 

behov som sjukhuset måste vara beredd på att möta och ta hand om (Robert et al., 2012). 

 

Varierande känslor och hanteringsstrategier  

 

Föräldrar som deltog i studien av Wang et al. (2019) försökte med alla olika metoder för 

att bevisa att deras barn hade en chans till att bli botade eller få ett förlängt liv. Dessa 

föräldrar ville försöka med allt för att inte känna att de misslyckats för att de inte gjort 

tillräckligt. Vissa av föräldrarna kände stöd av i religiösa ritualer, böner, ödet eller genom 

att köpa liv genom gudom. Efter att föräldrarna tog ett beslut om att låta deras barn 

undergå en aggressiv behandling var det nästan nödvändigt för dem att tro att ett mirakel 

kunde ske. De ville hellre tro att ett mirakel skulle ske än att konfronteras med tanken över 

att deras barn skulle dö. De förlitade sig på lyckliga historier de hört från vänner och 

hoppades att de själva skulle få en lycklig historia. De föräldrar som hoppades på ett sådant 

slut var mer troliga att ignorera de medicinska fakta som uppkommit och förlitade sig mer 

på tur eller lycka. Men tillslut gick det inte att undgå döden heller för de föräldrar som 

förlitat sig på ett mirakel eller turen. När föräldrarna förstod att döden var oundviklig 

byttes fokuset från barnets behandling till att fokusera på deras livskvalitet. Vid denna 

tidpunkt blev det viktigare för föräldrarna att skydda barnen från ytterligare lidande. När 

döden blev ett faktum och accepterades var fokus på att leva i nuet, prata om döden och 

förbereda för att släppa taget (Wang et al., 2019). I studierna av Wang et al. (2019) samt 

Rallison och Raffin-Bouchal (2012) talade föräldrarna om vikten av att leva i nuet och att 

ta vara på den tid de hade kvar tillsammans och värdesätta den tiden. Den sista tiden 

upplevdes av föräldrarna som mer långsam, och den tid som gav dem hade större betydelse 

(Rallison & Raffin-Bouchal, 2012; Wang et al., 2019). Ytterligaren en positiv upplevelse 

beskrivs i Cataudellas och Zelcers (2012) studie. Detta handlade om de positiva effekter 

som uppkom med posttraumatisk tillväxt. De menade på att detta kunde leda till en positiv 

förändring som innebar nya livsprioriteringar, individuell utveckling, en fördjupad känsla 

av mening och en djupare kontakt med andra människor (Cataudella & Zelcer, 2012). 

 

Föräldrar i Haley (2017) och Rallison och Raffin-Bouchal (2012) studier beskriver hur de 

hittar styrka i en sådan svår situation. I studien utförd i Kenya av Haley (2017) tillfrågades 

föräldrar till barn som fick palliativ vård vart de fann sina styrkor, svaret hos alla föräldrar 

var omedelbart “Gud”. Alla deltagare uttryckte att Gud var den första eller den enda de 

sökte stöd hos. När föräldrarna ombads beskriva vad styrka var för dem svarade de 
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tolerans, förståelse, utstå svåra tider, ha energi, hoppas på förbättring och att jobba mot att 

uppnå framgång. En förälder i samma studie trodde att en positiv attityd skulle göra att 

morgondagen skulle bli bättre än idag. En annan förälder berättade att det var viktigt att tro 

på att morgondagen blir bättre för att inte bryta ihop (Haley, 2017; Rallison & Raffin-

Bouchal, 2012). Andra metoder för att hitta styrka ser vi i Rallison och Raffin-Bouchals 

(2012) studie som tar upp acceptans som ett värdeord. Lär sig föräldrarna att acceptera blir 

det lättare för dem. Accepterande handlade om det mesta som rörde barnet och dess hälsa. 

Det handlade om att kunna acceptera de förändringar barnet gick igenom och acceptera att 

barnet förändrades och behövde olika former av hjälp i sin sjukdom. Det handlade slutligen 

om att acceptera att ens barn var sjukt och då blev det även lättare att skapa ett så bra liv 

som möjligt för sitt barn (Rallison & Raffin-Bouchal, 2012). 

 

I studierna av Bužgovás och Páleníková (2015) och Wang et al. (2019) beskrev föräldrarna 

att känslorna av hopp, och hur denna känsla kunde variera utefter barnets sjukdomsförlopp. 

Perioderna varierade mellan hopp och optimism och besvikelse, rädsla och ångest. I 

samma studier (Bužgová & Páleníková, 2015; Wang et al., 2019) beskrev föräldrarna av de 

översköljdes av eufori och hopp om bot när alternativa behandlingsalternativ uppkom eller 

positiva förslag erbjöds. Föräldrarna gjorde stora ansträngningar att skjuta upp förlusten 

genom att upprätthålla sitt barns liv, detta exempelvis genom att förespråka aggressiva och 

intensiva behandlingar (Bužgová & Páleníková, 2015; Wang et al., 2019). I studien av 

Wang et al. (2019) fanns det även de föräldrar som tidigt accepterade realiteten av döden 

och hade ett större fokus på barnets livskvalitet. Trots att dessa beslut var av olika slag var 

de tagna med kärlek för sitt barn i tanken (Wang et al., 2019). Vidare beskrivs det i en 

tredje studie av Rallison och Raffin-Bouchal (2012) hur en mamma till sitt barn kämpade 

med lyckan och hur hårt hon försökte trycka bort de depressiva tankarna för att inte gå 

miste om de lyckliga stunder som hände just då. Hon vill ta vara på de lyckliga stunder hon 

och hennes barn fick ihop även om hon levde med rädslan av att hennes barn snart skulle 

dö. Denna mamma menade att det var möjligt att känna sorg, rädsla och lycka samtidigt 

inom sig men att det krävdes övning (Rallison & Raffin-Bouchal, 2012). 

 

Föräldrar som nåtts av beslut beträffande avslutande av livsförlängande vård visade alla 

känslomässiga reaktioner i studien av de Vos et al. (2014). Dessa varierade mellan ångest, 

bestörtning, sorg, förvirring och misstro. Föräldrarna till två barn beskrev hur de kände en 

märklig kombination av djup ledsamhet och en lättnad för sitt barns skull. Flera andra 

föräldrar beskrev hur de kände sig fångade i ett dilemma av att få vara nära sitt barn så 

länge som möjligt, och samtidigt bespara sitt barn fortsatt lidande (de Vos et al., 2014). 

Rallison och Raffin-Bouchal hade med föräldrar till ett nyfött barn i sin studie och i den 

beskrevs känslor av chock, sorg och förtvivlan. Barnets sjukdom minskade hoppet om ett 

nytt liv till familjen och föräldrar kände en ständig överväldigande rädsla över att leva med 

sitt sjuka barn. De var rädda för att om något skulle hända deras barn skulle de inte kunna 

hjälpa dem. Denna överväldigande känsla av rädsla kunde väldigt snabbt leda till 

utmattning och känslan av att vara oförmögen att ta hand om sitt barn ledde till få timmar 

sömn (Rallison & Raffin-Bouchal, 2012)  

 

Rallison och Raffin-Bouchal (2012) tar även upp i sin studie de olika förlusterna 

föräldrarna gick igenom längs vägen av sjukdomsprogressionen. Detta var förluster såsom 

att det sjuka barnet tappade sina fysiska och kognitiva förmågor. Förlusten kunde även 

gälla familjens hopp och drömmar för sitt barn, men även förväntningarna de hade för 

familjens liv. Denna förlust var ständigt framför dem medan deras barn successivt 

förlorade sina neurologiska förmågor (Rallison & Raffin-Bouchal, 2012). I studien av 
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Zelcer et al. (2010) belystes liknande känslor men beskrev det som ilska och frustration till 

barnets oförmåga att kunna kommunicera för vad hen ville och hade för behov (Zelcer et 

al., 2010). 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

 

I en majoritet av de valda artiklarna framkom det att kommunikation på olika sätt var 

huvudämnet för hur föräldrar och syskon upplevde den förestående döden och döden av 

sitt barn och syskon (Abib El Halal et al., 2013; Bužgová & Páleníková, 2015; Darbyshire 

et al., 2015; Gaab et al., 2013; Lotz et al., 2016; Lövgren et al., 2017; Robert et al., 2012). 

Kommunikationen gällde delvis hur vårdpersonal framförde budskap kring sjukdomen och 

gjorde familjen delaktiga, men även kring hur familjen valde att prata med sitt barn om den 

förestående döden. Vidare lyftes olika vårdsituationer som viktiga för upplevelserna 

(Bužgová & Páleníková, 2015; Rallison & Raffin-Bouchal, 2012; Robert, 2012; Verberne, 

2017; Zelcer et al., 2010). Detta handlade bland annat om vård i hemmet och på sjukhuset, 

och hur upplevelsen av den givna vården. Känslor och hanteringen av dessa var en stor del 

av upplevelsen (Cataudella & Zelcer, 2012; Haley, 2017; Rallison & Raffin-Bouchal, 

2012; Verberne et al, 2017; Wang et al., 2019). Familjerna uppfattade situationen kring 

barnets sjukdom på olika sätt, och använde sig således av olika hanteringsstrategier för att 

kunna hantera den givna situationen. Dessa hanteringsstrategier handlade exempelvis om 

att ha en religiös tro (Haley, 2017; Wang et al., 2019), att bibehålla hoppet genom 

alternativa behandlingsmetoder (Bužgová & Páleníková, 2015; Wang, 2019) eller att 

acceptera situationen (Rallison & Raffin-Bouchal, 2012; Wang, 2019). De ovanstående 

exemplen är det som framkommit som huvudfynd i denna litteraturstudie (Henricson, 

2017). Vad som är tydligt med dessa funna kategorier är att de på många sätt är 

sammankopplade med varandra. Exempelvis är en god information en förutsättning för att 

familjerna ska känna delaktighet i bland annat beslutsfattande.  

 

En systematisk litteraturöversikt av Montgomery, Sawin och Hendricks-Ferguson (2015) 

visade att vård som var av god kvalitet var associerad med att familjen fick veta vad de 

hade att förvänta sig beträffande barnets slutskede i livet, att de kände sig förberedda, att 

hälso- och sjukvårdspersonalen hade ett finkänsligt sätt kommunicera, och att de dessutom 

kommunicerade direkt till barnet vid livets slut. Det var även teman som återkommit i 

denna litteraturöversikt (Abib El Halal, 2013; Bužgová & Páleníková, 2015; Gaab et al., 

2013; Lotz et al., 2016; Lövgren et al., 2017; Robert et al, 2012). I samma studie av 

Montgomery et al. (2015) lyftes även att föräldrarnas perspektiv involverade 

beslutsfattande i bland annat val av behandlingar, så som att hjärt- och lungräddning inte 

skulle utföras eller beslut som handlade om den palliativa vården. De faktorer som 

influerade beslutsfattandet inkluderade en vilja att göra det bästa för sitt barn samt åsikter 

från andra (Montgomery et al., 2015). Viljan att oavsett beslut, önska det bästa för sitt barn 

var något som återkom även i denna litteraturöversikt (Cataudella & Zelcer, 2012; Rallison 

& Raffin-Bouchal, 2012; Wang et al., 2019). 

 

I en annan integrativ litteraturöversikt av Melin-Johansson, Axelsson, Jonsson Grundberg 

och Hallqvist (2014) lyftes att föräldrar till barn som vårdades palliativt ville vara 

involverade i beslutsfattande, men inte bli påskyndade att ta beslut, och att 

konversationerna om döden skulle vara modifierade efter familjens behov. I den 

systematiska litteraturöversikten av Montgomery et al. (2015) nämns det att det finns de 
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situationer där föräldrarna är oense kring typen av vård de önskar för sitt barn, vilket var 

något som även återfanns i en av de valda artiklarna i denna litteraturöversikt (Wang et al., 

2019). Att vara en bra förälder beskrevs som att göra rätt genom att ta informerade och 

osjälviska beslut, med barnets bästa i tanken. Det handlade om att vara förespråkare för sitt 

barn gentemot hälso- och sjukvårdspersonal sätta barnets hälsa i det första rummet 

(Mongomery et al., 2015). Vilket även var något som återfanns i denna litteraturöversikt 

(Darbyshire et al., 2015; Rallison & Raffin-Bouchal, 2012; van der Geets, 2015; Verberne 

et al. 2017; Zelcer et al., 2010). I den integrerade litteraturöversikten (Melin-Johansson et 

al., 2014) kom det fram att föräldrar ansåg generell information från sjuksköterskorna på 

avdelningen var viktig, och att denna information skulle levereras på ett vardagligt sätt, 

med ett språk som var lätt både för föräldrarna och barnet att förstå, vilket även var 

resultatet i de artiklar som presenterats i denna översikt (Abib El Halal, 2013; Bužgová & 

Páleníková, 2015; Robert et al., 2014). Samma studie (Melin-Johansson et al., 2014) 

berättade att föräldrar uppskattade dåliga nyheter beträffande diagnos, behandling, prognos 

eller besked att deras barn var döende skulle ges direkt och ärligt, och föredragsvis med 

medkänsla och försiktighet, på ett hoppfullt sätt, från en person känd för föräldrarna. På 

samma gång var det viktigt att föräldrarna var redo att acceptera informationen relaterade 

till deras barns förestående död (Melin-Johansson et al., 2014). Samma fynd återfanns i 

denna litteraturöversikt (Abib El Halal et al., 2013; Bužgová & Páleníková, 2015; de Vos 

et al., 2015; Lotz et al., 2016; Robert et al., 2014).  

 

Vidare har olika strategier för hantering av sitt barns död vid flertalet gånger presenterats i 

resultatet för denna litteraturöversikt, vilket på olika sätt kan sättas i relation till 

Antonovskys teori om känslan av sammanhang. Antonovsky (1991) menar att de som har 

en stark KASAM är de som lyckas välja den hanteringsstrategi som verkar mest lämpad att 

kunna hantera den stressor som personen ställts inför. De personer som kämpar, flyr och 

förnekar lyckas inte svara på stressorns art och minskar möjligheterna till en lyckosam 

problemhantering. I enlighet med Antonovskys teori torde de personer som tar till 

alternativa behandlingsmetoder när den konventionella vården avslutat den botande 

behandlingen ha låg KASAM. De hanteringsstrategier de tar till tyder på att de inte lyckas 

se ett sammanhang i den situationen de är i. Ett annat kännetecken för en person med en 

stark KASAM är gränserna för vad som anses vara meningsfullt flexibelt. Tidigare kanske 

meningsfullheten låg i att se sitt barn växa upp, och att det i ett palliativt skede istället 

handlar om att meningsfullheten ligger i att få ännu en dag tillsammans. Personer med en 

stark KASAM kan se de som en utmaning att möta ett problem och finna de resurser som 

kan underlätta hanteringen av problemet (Antonovsky, 1991). I denna litteraturöversikt har 

det visat sig att hanteringsstrategier var viktiga delar i hur familjer upplevde en förestående 

död och död av sitt barn. Exempel på detta återfinns i Cataudella och Zelcer (2012), Haley 

(2017), Rallison och Raffin-Bouchal (2012) och Wang et al. (2019). 

 

Eftersom främst kvalitativa artiklar användes i denna litteraturöversikt var det inte möjligt 

att dra några generella slutsatser kring dess resultat, då främst subjektiva upplevelser och 

erfarenheter lyftes. Dock upptäckte författarna att många av erfarenheterna inom 

familjerna i de olika studierna liknade varandra, trots att de genomförts i olika länder och 

olika år. En god kommunikation och bemötande från vårdpersonalen var en viktig del i 

familjers upplevelser och erfarenheter. Initialt hade författarna en viss förförståelse att 

endast tankar såsom förtvivlan och hopplöshet skulle finnas hos familjerna med svårt sjuka 

barn. Dock visade detta sig inte alltid stämma, då det även fanns rum för hopp och 

meningsfullhet hos de drabbade familjerna. 
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Hållbar utveckling 

 

Sjuksköterskor har ett ansvar att arbeta på ett sätt som är hållbart, för både nu- och framtid. 

Vården som ges ska vara med patienten i fokus, men även med framtida generation i 

tanken. I hållbarhetsbegreppet, beskriven av Pellmer Wramner, Wramner och Wramner 

(2017), innefattas tre dimensioner, den sociala dimensionen, den ekonomiska dimensionen 

och den ekologiska dimensionen. Det långsiktiga målet med hållbarheten är att: “alla ska 

få ett så bra liv som möjligt utan att skada andra människor eller omgivande natur och 

samhälle” (Pellmer Wramner et al., 2017 sid. 225). I den ekologiska dimensionen talas det 

om att naturen ska betraktas som den viktigaste livförsäkringen för människan. Allt i 

naturen har sitt berättigande, och all mänsklig verksamhet bör ha detta i beaktande. Den 

ekonomiska resursen betonar sparsamhet med befintliga resurser. Ekonomin ska vara 

socialt rättvis och sträva efter att minska klyftorna inom olika grupper. Den sociala 

dimensionen handlar om att människor på ett demokratiskt vis ska arbeta för ett samhälle 

där mänskliga rättigheter respekteras och att människorna känner trygghet och delaktighet 

(Pellmer Wramner, Wramner & Wramner, 2017). Barn som vårdas palliativt har 

naturligtvis rätt till den omvårdnad deras tillstånd kräver. Vad gäller besparingar både på 

en ekonomisk och ekologisk nivå kan detta handla om överdriven användning av 

engångsmaterial och onödigt svinn av läkemedel. Vidare är basala hygienrutiner viktiga 

hos de vårdande sjuksköterskorna. Detta för att i förlängningen undvika smittspridning, 

och därigenom spara på vårdlidande och ekonomiska resurser. Resurser ska läggas där 

behovet är som störst med respekt för patienten och dennes integritet. Om patienten inte 

känt sig sedd och getts den vård hen behöver, kan även detta i förlängningen ha 

ekonomiska konsekvenser, då patienten kan få vidare komplikationer, såväl fysiska som 

psykiska. 

 

Metoddiskussion  

 

Valet att använda sig av en litteraturöversikt gjordes då en sådan metod syftar till att få en 

överblick över vad för kunskap som redan finns inom ämnet och var kunskapsluckor finns. 

Denna metod användes därför till detta arbete för att få en helhetsbild av forskningsläget. 

Med denna metod kunde syftet bättre besvaras då upplevelser och erfarenheter önskades 

undersökas, då genom att ställa de olika resultaten från de olika studierna i relation till 

varandra (Polit & Beck, 2017). Litteraturöversikter möjliggör jämförelser av relevant 

kunskap så att den kan implementeras i praktiken (Kristensson, 2014). Ett mål med 

forskning är att dess resultat även ska vara giltigt utanför det urval som ingick i den 

aktuella studien. Om resultatet visat sig ha giltighet utanför studien kallas detta 

överförbarhet. I denna litteraturöversikt användes främst kvalitativa studier, vilket gör att 

dess resultat inte kan generaliseras. Erfarenheter och upplevelser är svåra att generalisera 

då de är personliga och inte innefattar en större population. Dock kan de olika delarna, som 

visats viktiga i denna litteraturöversikt, så som kommunikation, i sitt sammanhang ses som 

något överförbart. För att komma fram till om en studie är överförbar krävs ett tydligt 

beskrivet resultat som innefattar trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Priebe & 

Landström, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Artiklar söktes i tre databaser med omvårdnadsfokus (PsycINFO, PubMed och CINAHL) 

för att stärka arbetets validitet, då det även ökade chansen att finna relevanta artiklar 

(Forsberg & Wengström, 2016). Det gjordes en upptäckt att flera studier återkom i de olika 

databassökningarna. Detta blev en indikation på att sökordskombinationerna var 

välutformade. Författarna till denna litteraturöversikt har genom arbetets gång presenterat 
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datainsamling med sökord och sökordskombinationer för att forskningen skulle kunna 

återskapas. Flertalet välutformade sökningar gjordes och gicks nogsamt igenom för att det 

valda ämnesfältet skulle täckas. Till sist presenterades det som varit mest relevant för 

studiens syfte genom 15 valda artiklar. Fynden presenterades i sin helhet utan att några 

generaliseringar gjordes. Detta gjorde att forskningen i ett senare skede kan överföras 

(Priebe & Landström, 2017). I och med att samma artiklar kunde ses i de olika databaserna 

uppvisade detta en god sensitivitet för sökstrategin. Detta visade på att relevanta sökord 

hade identifierats. Författarna ämnade innefatta både kvantitativa och kvalitativa studier 

för att öka studiens validitet. Detta var dessvärre inte möjligt i den utsträckning som var 

önskad, då studiens syfte belyste erfarenheter och upplevelser, vilka matchade främst med 

kvalitativa studier (Henricson, 2017). Valet av databaser kan ses som en svaghet, likväl 

som en styrka, då det med stor säkerhet finns fler artiklar som skulle stämma överens med 

studiens syfte på andra databaser, som även de skulle vara relevanta för denna 

litteraturöversikt.  

 

Båda författarna granskade samtliga artiklar och jämförde granskningarna för att sedan 

välja ut de för syftet mest passande artiklarna, detta för att höja litteraturöversiktens 

tillförlitlighet. Alla artiklar granskades mot Sophiahemmet högskolas bedömningsformulär 

för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) för att artiklarna genomgående skulle hålla en 

hög kvalitet (Henricson, 2017). De valda artiklarna ansågs vara av medelhög eller hög 

kvalitet, vilket vi ansåg ge litteraturöversikten en hög tillförlitlighet. Svårigheter i 

bedömningen av kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna kan anses vara en svaghet då 

otillräcklig kunskap om metodologi samt egna åsikter emellanåt kan framträda (Forsberg 

& Wengström, 2016).  I datainsamlingen togs sökkombinationer som gav otillräckliga 

träffar upp. Dessa ansågs otillräckliga då det önskades att göra en översiktlig genomgång 

av sökområdet men kombinationen av sökord gav en för snäv sökning och ansågs därför 

inte godtycklig för att ha genomsökt hela området. Andra söktermer och kombinationer 

kunde ha givit andra sökträffar. De inkluderade sökningarna som visas i Tabell 1, 

innefattar även två sökningar med ett mindre antal träffar. Detta kan ses som en svaghet då 

eventuellt inte hela området har gåtts igenom men dessa valdes ändå att tas med då 

innehållet gav givande artiklar som hölls sig till urvalskriterierna.  

 

Syftet för litteraturöversikten blev under arbetets gång kontinuerligt beaktat för att 

resultatet skulle spegla det som efterfrågats. Urvalsprocessen och datainsamlingen 

beskrevs noggrant för att studiens reproducerbarhet och överförbarhet skulle stärkas. Då 

dataanalysen utfördes gjordes detta både individuellt och gemensamt av författarna. 

Artiklarna lästes först individuellt för att helheten i texterna skulle förstås, efter detta gicks 

de olika delarna igenom och kodades. Genom kodningen skapades kategorier relevanta för 

resultatredovisningen. Vidare har trovärdigheten stärkts med hjälp av utomstående, 

handledare såväl som handledningensgruppens medlemmar som kontrollerat att 

resultatbeskrivningen besvarade studiens syfte. Vid handledningsträffarna diskuterades 

arbetets alla moment och upplägg och tillvägagångssätt tydliggjordes. Även innehållet har 

granskats och gåtts igenom av såväl handledare som medlemmar i handledningsgruppen. 

Detta kan ses som en styrka för trovärdigheten av detta arbete att flera ögon har granskat 

arbetet (Henricson, 2017).  

 

Författarna för denna litteraturöversikt var under arbetets gång medvetna om sina egna 

tankar och förförståelse som kunde påverka det framkomna resultatet. Författarnas 
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intention var att presentera resultatet så som det presenterats av författarna till 

originalartiklarna, utan att på något vis förvränga eller förvanska (Forsberg & Wengström, 

2016). Det var av vikt att arbetet endast inkluderade primärkällor och därför inkluderades 

bara artiklar av originalproduktion eller originalartiklar (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Inom den kvalitativa forskningen tolkar forskaren data. Detta är beroende på det perspektiv 

eller förförståelse tolkaren har. I denna litteraturöversikt analyserades till största del 

kvalitativa artiklar eftersom de bäst matchade syftet. Det var därför viktigt för författarna 

att gå igenom artiklarna där artikelförfattarna belyst sin egen förförståelse. Fastän en 

tolkning då gjorts, var författarna medvetna om dess påverkan på resultatet. Författarna till 

denna litteraturöversikt bär på förförståelse och tidigare erfarenhet som kan ha försvårat 

eller underlättat arbetet. Eftersom alla artiklar var skrivna på engelska möjliggjorde 

översättningarna förvrängningar av originaltexten. Författarna tog dock hjälp av varandra 

då det fanns några oklarheter kring hur en översättning skulle göras (Forsberg & 

Wengström, 2016). I detta arbete inkluderardes endast de artiklar som genomgått en etisk 

granskning och sedan har de granskats av författarna enligt de etiska överväganden som 

gjorts inför arbetets start. 

 

Slutsats  

 

En familjs erfarenheter och upplevelser inför och i samband med sitt barns död ser olika ut. 

Föräldrars upplevelser påverkas av deras tidigare erfarenheter och hur det ser på livet 

generellt, hur de definierar ett liv. Stora delar av deras upplevelser påverkas även av 

relationen till sjukvården, sjukvårdens agerande och hur kontakten mellan dem fungerar. 

En god kontakt var något som? återkommande önskades eller betonades i samtliga studier 

och även hur viktigt det var att informationen som framfördes var begriplig för patienter 

och anhöriga. Därför bör, som denna litteraturöversikt kommer fram till, sjuksköterskor se 

på sitt eget agerande och arbeta utifrån samt sträva efter en öppenhet, ärlighet och 

tillgänglighet i sitt bemötande med familjer som befinner sig i dessa situationer. En 

sjuksköterskas expertis ligger inom omvårdnad och inom den palliativa vården ska även 

närståendes behov inkluderas. Det är även för denna skull som det är av stor vikt att 

sjuksköterskor tar i beaktning vikten och förståelsen över olika familjer behov och är 

lyhörd för de olika behoven. 

 

Fortsatta studier   

 

Baserat på studiernas resultat finns vissa indikationer på att fortsatta studier skulle kunna 

fokusera på vilka stödinsatser familjer behöver för att kunna hantera sitt barns död. Utefter 

resultatet av sådana studier skulle interventionsstudier kunna göras. Bakgrunden till 

förslagen på fortsatta studier grundas i att många av de drabbade familjerna pekar på en 

brist i kommunikation och behandling från sjukvårdsvårdspersonals håll. Vad gäller 

beslutsfattande och delaktighet har det även funnits vissa indikationer på missnöje hos de 

drabbade familjerna. Därför anser vi, författarna till denna litteraturöversikt, att dessa 

aspekter kan vara intressanta att titta vidare på för att familjerna i framtiden ska kunna 

uppleva bästa möjliga vård inför och i samband med sitt barns död. 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Det sammanfattande resultatet från denna litteraturöversikt visar att upplevelser inom den 

pediatriska palliativa vården är av klinisk signifikans. Detta eftersom närståendes 

upplevelser lyfts upp och belyses. Eftersom familjer på olika sätt kan stödjas i att få bättre 
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upplevelser av vården. Inom den kvalitativa forskningen kan inga generaliseringar för en 

större population göras, men individuella erfarenheterna och upplevelserna är viktiga att 

lyfta upp för att vården för dessa personer ska kunna förbättras. Genom att belysa familjer 

olika men liknande behov kan ett nytt tankesätt gällande bemötande till dessa personer 

implementeras. Denna litteraturöversikt påvisar vikten med en tydlig kommunikation och 

en förståelse för varandra samt att inte vara rädd för att prata om det svåra, såsom döden 

(Henricson, 2017). 
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  BILAGA A 

Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Denker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET   

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised controlled 

trial (RCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper 

Större välplanerad och välgenomförd multicentrerstudie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

* 
Randomiserad studie med få deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial (CCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder.  

Icke-kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan relevant 

och samtida kontrollgrupp 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal deltagare och 

adekvata statistiska metoder. 
* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar 

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och metoder.  

* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där avsikten 

är att studera fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller) 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess, datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

  



 

II 

 

BILAGA B 

 

Matris över inkluderade artiklar. 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Abib El Halal, G.MC., 

Piva, J.P., Lago, P.M., El 

Halal, M.GS., Cabral, 

F.C., Nilson, C., Garcia, 

P.CR. 

 

2013 

Brasilien 

 

Parents’ Perspectives on 

The Deaths of Their 

Children in Two 

Brazilian Paediatric 

Intensive Care Units 

Syftet var att utforska 

föräldrars perspektiv på 

kvaliteten av den vård 

som erbjuds till deras 

dödligt sjuka barn i 

deras sista dagar i livet 

på två   Brasilianska 

Pediatriska 

intensivvårdsenheter  

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Föräldrar till barn som hade dött 

i en av de pediatriska 

intensivvårdsenheterna fick förfrågan 

om att delta i denna studie. För att 

kontakta föräldrarna togs 

kontaktuppgifter från journaler.     

Datainsamling: Två intervjuer gjordes. 

En intervju med den sjukvårdspersonal 

som vårdade barnet. Andra intervjun 

hölls av forskaren som inte hade någon 

koppling till barnet. Alla intervjuer 

skedde enskilt.   

Analys: Tematisk innehållsanalys. 

38(25) Sex kategorier hittades, varav tre 

rapporterades.  

1.Kvaliteten på kommunikationen 

var låg. 2.Föräldradeltagande i 

beslutsprocessen vad knapp 

3.Stunderna kring döden:  

K 

II 

Bužgová, R., 

Páleníková, A.  

 

2015 

Tjeckien 

 

Lived Experience of 

Parents of Children with 

Life-Limiting and Life-

Threatening Disease 

Syftet var att 

identifiera och beskriva 

problem och 

upplevelser hos 

familjemedlemmar 

som tar hand om sitt 

barn med livshotande 

och livsbegränsande 

sjukdomar från diagnos 

till eventuell död. 

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Informanterna var personer som 

var direkt delaktiga i omvårdnaden av 

ett barn diagnostiserad med en 

livshotande och/eller livsbegränsande 

sjukdom. Detta var föräldrar, syskon 

och mor/farförälder.  

Datainsamling: Icke-standardiserade 

intervjuer.  

Analys: Analys av transkriberade 

intervjuer. 

10(-) Baserat på dataanalysen återfanns 

fyra huvudsakliga kategorier och 

subkategorier: 1. Början av 

sjukdomen (diagnos, prognos och 

medvetande, 2. Den terapeutiska 

fasen (hur behov av vård, 

sjukdomen och behandling 

påverkar familjen) 3. Acceptans av 

ett liv med sjukdom (Känslor, att 

förlika sig med sjukdomen) och 4. 

Döende och död (värdighet vid 

döende, perioden efter döden). 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

III 

 

Martis över inkluderade artiklar.  

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kategori 

Cataudella, D. A., 

Zelcer, S. 

 

2012 

Kanada 

 

Psychological 

Experiences of Children 

with Brain Tumors at 

End of Life: Parental 

Perspectives 

Syftet var att 

undersöka 

psykologiska 

erfarenheter av barn 

med hjärntumörer vid 

livets slutskede. 

Design: Kvalitativ, retrospektiv metod 

Urval: Genom att använda ett 

patienttumörregister hittades föräldrarna 

till 46 drabbade barn. Det var drabbade 

familjer mellan 1996 - 2006 som 

inkluderades. 

Datainsamling: Telefonsamtal samt 

fokusgrupper vid flertalet tillfällen 

Analys: Tematisk analys. 

Ljudinspelningar transkriberades och 

analyserades. 

24(-) Tre huvudsakliga teman återfanns 

som beskrev föräldrarnas 

erfarenheter av sina barns 

psykologiska upplevelser. Dessa 

var barnens intrapsykiska 

förändringar, deras personliga 

förändringar som skedde som ett 

resultat av besvärlig tid/kamp, samt 

interaktion med andra och dess 

påverkan. 

K 

I 

Darbyshire, P., Mischo-

Kelling, M., Lochner, L., 

Messerschmidt-Grandi, 

C. 

 

2015 

Italien 

 

‘Fighting for Care ´: A 

Parents’ Perspectives of 

Childrens Palliative Care 

in South Tyrol, Italy 

Syftet var att 

undersöka 

erfarenheter och 

uppfattningar från 

föräldrar i Sydtyrol, 

Italien när det gäller 

att ta hand om ett 

barn med en 

livshotande eller 

livsbegränsande 

sjukdom. 

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Föräldrar som hade egna 

upplevelser av att tagit hand om ett barn 

med livsbegränsande sjukdom. och som 

var villiga att dela med sig av sina 

upplevelser. Barnen kunde ha dött inom 

ett spann på 5 år till studien.    

Datainsamling: Online Undersökning 

samt föräldraintervjuer  

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

öppna svar inom undersökningen 

ifrågasattes, kodades och övervägdes i 

detalj för att identifiera samt för att 

förklara viktiga teman, mönster, 

observationer, händelser, uppfattningar 

och förståelser.  

13(6) Författarna belyser ett familjetema 

som beskriver svåra relationer med 

hälsovården som gör att dom 

behöver “slåss mot systemet” för 

att de ska få hjälp (både vad gäller 

hjälp i hemmet, service från olika 

håll, eller behandling för sitt barn). 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 



 

IV 

 

Matris över inkluderade artiklar. 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kategori 

de Vos, M. A., Bos, A. 

P., Plötz, F. B., van 

Heerde, M., de Graaff, B. 

M., Tates, K., Truog, R. 

D., Willems, D. L. 

 

2014 

Nederländerna 

 

Talking with Parents 

About End-Of-Life 

Decisions for Their 

Children 

Det huvudsakliga 

syftet med studien 

var att hjälpa läkare 

att förbättra sin 

kommunikation med 

föräldrar vad gäller 

behandlingsalternativ 

för deras allvarligt 

sjuka barn.  

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Föräldrar, vars barn vårdades på 

två barnintensivvårdsavdelningar i 

Nederländerna, blev genom deras 

läkare tillfrågade att delta i studien.  

Datainsamling: Konversationer med 

ljudinspelning. 

Analys: Konversationerna 

transkriberades och lades sedan in i 

programmet MAXQDA, vilket 

analyserar kvalitativa data.  

64(-) Resultatet visar att föräldrar har 

möjlighet och kan hantera en mer 

aktiv roll än de nuvarande ges. 

Föräldrarnas största bekymmer är 

oron för att deras barn lider.  

K 

I 

Gaab, E. M., Owens, G. 

R., MacLeod, R. D.  

 

2014 

Nya Zeeland 

 Siblings Caring for and 

About Pediatric 

Palliative Care Patients 

Studiens syfte hade 

som avsikt att 

identifiera 

oro/bekymmer hos 

syskon till barn som 

får palliativ vård. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Syskon till barn som fick 

pediatrisk palliativ vård. De 

rekryterades genom PPC team, Child 

Cancer Foundation, Heart Children 

Foundation i Auckland och True 

Colours i Hamilton, Nya Zeeland, 

mellan februari 2010 och mars 2011. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ induktiv tematisk 

analys 

18(-) Resultaten visade att syskonen hade 

bekymmer kring sitt syskons 

förestående död, och att de önskade 

vara en del av syskonets liv och 

omvårdnad. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 



 

V 

 

Matris över inkluderade artiklar. 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Haley, J. M. 

 

2017 

Kenya 

 

Strenghts of Parents 

Caring for Their 

Children in 

Hospice/Palliative Care: 

An International View 

Syftet var att studera 

hur föräldrar 

definierar styrka och 

framförallt vart de 

hittar styrkan att 

kämpa vidare. 

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Föräldrar till barn som hade 

vårdats på Kimbilio Hospice och nu 

vårdas i hemmet. Föräldrarna behövde 

prata flytande engelska. Barn i alla 

åldrar med en obotbar sjukdom.   

Datainsamling: Intervjuer som gjordes 

i hemmiljön  

Analys: Intervjuerna spelades in och 

skrevs sedan ner. En jämförande metod 

användes för att analysera resultatet. 

Svaren lästes noggrant flera gånger för 

att hitta tematiska uttalanden. 

4 (-) Resultatet visade på att alla som 

deltog i studien hittades sin styrka 

genom gud men vad som definierar 

styrka såg olika ut och var 

individuellt. 

K 

II 

Lotz, J. D., Daxer, M., 

Jox, R. J., Domenico 

Borasio, G., Führer, M.  

 

2016 

Tyskland 

 

” Hope for The Best, 

Prepare for The Worst”: 

A Qualitative Interview 

Study on Parents’ Needs 

and Fears in Pediatric 

Advance Care Planning 

Syftet var att 

undersöka föräldrars 

uppfattningar och 

behov gällande 

planeringen kring 

avancerad pediatrisk 

vård. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: De transkriberade intervjuerna 

analyserades genom deskriptiv och 

utvärderande kodning i enlighet med 

Saldaña och programmet MAXQDA. 

11(1) En del av resultatet visar att 

föräldrarna tycker att det är svårt att 

delta i den avancerade palliativa 

planeringen, men tycker samtidigt 

att det är viktigt. De argumenterar 

för känsligt, individualiserat och 

gradvist bemötande. Hopp och 

livskvalitet är primärt. Föräldrarna 

talar även om vikten att ha en 

kontaktperson som kan underlätta 

planeringen. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 
 

 



 

VI 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kategori 

Lövgren, M., Sveen, J., 

Nyberg, T., Eilegård 

Wallin, A., Prigerson, H. 

G., Steineck, G., 

Kreicbergs, U. 

 
2017 

Sverige 

Care at End of Life 

Influences Grief: A 

Nationwide Long-Term 

Follow-Up among 

Young Adults Who Lost 

a Brother or Sister to 

Childhood Cancer 

Syftet var att 

identifiera formbara 

eller undvikande 

familje- eller 

vårdrelaterade 

faktorer associerade 

med ouppklarad sorg 

hos syskon 2 - 9 år 

efter förlust. 

Design: Kvantitativ metod 

Urval: Personer som hade erfarenhet av 

att förlora en bror eller syster i cancer. 

Alla tillgängliga syskon (år 2009) som 

hade en bror eller syster som blivit 

diagnostiserad med cancer innan 17 års 

ålder, och som dött innan 25-års åldern 

under åren 2000 - 2007 blev inbjudna 

att delta. 

Datainsamling: Enkäter skickade med 

post. 

Analys: En mulitvariabel 

förutsägelsemmodell byggdes, vari alla 

variabler funna associerade med 

ouppklarad sorg inkluderades i 

analysen. 

220 (20) Flertalet svar kunde ges till varför 

dessa syskon upplevde ouppklarad 

sorg efter sitt syskons död. Dels att 

syskonet inte fick en fridfull död, 

dels att syskonen fick begränsat 

med information den sista månaden 

och att det rådde brist på 

kommunikation inom familjen. 

P 

II 

Rallison, L. B., Raffin-

Bouchal, S. 

 

2013 

Kanada 

 

Living in the In-

Between: Families 

Caring for a Child with 

A Progressive 

Neurodegenerative 

Illness 

Syftet var att utforska 

erfarenheterna hos 

familjer som vårdar 

sitt barn i hemmet. 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Deltagare var 

familjemedlemmar till barn med en 

progressiv neurodegenerativ sjukdom. 

Övriga kriterier var att det drabbade 

barnet skulle vara 17 år eller yngre och 

att deltagarna kunde prata och skriva 

på engelska. Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Tolkande analys med hjälp av 

”Den hermeneutiska cirkeln”. 

Analysprocessen påbörjades efter 

första intervjun och fortsatte vartefter 

under hela studiens gång. 

17(-) Tre huvudsakliga upptäckter 

gjordes: Familjernas erfarenheter av 

det förutsägbara och icke-

förutsägbara, komplexiteten och 

obevekligheten av vård i hemmet, 

samt den spirituella resan inom 

familjen.  

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

VII 

 

Matris över inkluderade artiklar. 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel 

 

Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kategori 

Robert, R., Zhukovsky, 

D. S., Mauricio, R., 

Gilmore, K., Morrison, 

S., Palos, G. R. 

 

2012 

USA 

Bereaved Parents’ 

Perspectives on Pediatric 

Palliative Care 

Syftet var att beskriva 

och börja förstå 

upplevelsen av 

sörjande föräldrar 

vars avlidne barn fått 

pediatrisk onkologisk 

vård vid ett tertiärt 

omfattande 

cancercentrum.  

Design: Kvalitativ metod  

Urval: Föräldrar till barn som var över 

10 år när det dog. Barnet skulle minst ha 

gått bort 1 år innan studien. Föräldrarna 

skulle vara bosatta i samma stat som 

studien utfördes i. Samt vara lämpliga att 

delta i ett gruppsamtal.  

Datainsamling: Förklarande 

gruppintervju metoder användes. Öppna 

och halvstrukturerade frågor ställdes.     

Analys: Under intervjuerna togs 

detaljerade fältanteckningar och 

beteendemässiga observationer. 

Diskussionerna lyssnades av och 

transkriberades. ATLAS.ti användes för 

att organisera och analysera data. 6 

forskare hjälptes åt med att analysera. 

47(33) Fyra huvudkategorier framkom var 

extra viktiga för familjerna. Dessa 

var: Standarden av vård, 

känslomässig vård, kommunikation 

och socialt stöd. 

K 

II 

van der Geest, I. M. M., 

van den Heuvel-Eibrink, 

M. M., van Vliet, L. M., 

Pluijm, S. M. F., Streng, 

I. C., Michiels, E. M. C., 

Pieters, R., Darlington, 

A-S. E. 

 

2015 

Nederländerna 

Talking about Death 

with Children with 

Incurable Cancer: 

Perspectives from 

Parents 

Att undersöka det 

rationella och 

konsekvenser 

associerade med en 

förälders beslut att 

diskutera döden med 

ett barn som har 

obotbar cancer. 

Design: Retrospektiv studie 

Urval: Alla föräldrar som förlorade sitt 

barn i cancer från år 2000 - 2004 på 

Erasmus Medical Center-Sophia 

Children’s Hospital. Department of 

Pediatric Oncology/Hematology blev 

inbjudna att besvara ett frågeformulär 

som var en del av en större studie som 

handlade om föräldrars erfarenheter av 

pediatrisk palliativ vård. 

Datainsamling: Frågeformulär 

Analys: Deskriptiv analys med hjälp av 

SPSS. 

86(3) Flertalet teman identifierades: 

föräldrarnas oförmåga att prata om 

den förestående döden med sina 

barn, föräldrarnas önskan att 

skydda sitt barn, olika syn på 

huruvida samtalet ska äga rum eller 

ej, i vilken kontext samtalet ägde 

rum (vissa föräldrar pratade om det 

i ett symboliskt eller religiöst 

narrativ.) 

R 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar. 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel 

 

Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Verberne, L. M., 

Schouten-van Meeteren, 

A. YN., Bosman, D.K., 

Colenbrander, D. A., 

Jagt, CT., Grootenhuis, 

M. A., van Delden, J. 

JM., Kars, M. C. 

 

2017 

Nederländerna 

 

Parental Experiences 

with A Paediatric 

Palliative Care Team: A 

Qualitative Study 

Syftet var att få insikt 

i stödet från ett nytt 

palliativt team för 

barn från föräldrarnas 

perspektiv. 

Design: Tolkande kvalitativ intervju 

Urval: Tysktalande föräldrar till barn 

med livsbegränsande sjukdom.  

Datainsamling: Individuella öppna 

intervjuer hölls i hemmet, de varade 

mellan 30 min till 2 timmar.  

Analys: I enlighet med metoder som 

optimerar giltighet och noggrannhet 

används en induktiv tematisk analys. 

42(-) Föräldrarna hade begränsade 

förväntningar på det palliativa 

vårdteamet. Många hade svårt att 

acceptera att deras barn var i behov 

av palliativ vård. Men när 

familjerna förstod vad vårdteamen 

faktiskt gjorde för deras barn och 

hela familjen så uppskattade de 

deras medverkan.  

K 

II 

Wang, S-C., Wu, L-M., 

Yang, Y-M., Sheen, J-M 

 

2019 

Taiwan 

The Experience of 

Parents Living with A 

Child with Cancer At 

The End Of Life 

Studiens syfte var att 

beskriva essensen av 

de levda 

erfarenheterna hos 

föräldrar som har ett 

barn med obotbar 

cancer i livets 

slutskede. 

 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: De föräldrar som förlorat sitt 

barn (ålder < 20 år) i cancer 6 månader 

eller tidigare. Som hade tagit hand om 

sitt barn under slutskedet av dess liv. 

inte hade någon mental sjukdom och 

som kunde kommunicera på det 

inhemska språket. 

Datainsamling: Djupintervjuer gjordes, 

där öppna frågor ställdes. Intervjuerna 

tog mellan 1-2 timmar och de 

medverkande träffades 1-2 gånger. 

transkriberades  

Analys: Transkriberingen lästes 

noggrant och analyserades i enlighet 

med procedurer beskrivna av Giorgi.  

11(1) Två teman kunde identifieras: 

Försjunkenhet i kämpande och 

lidande, och acceptans över 

döden.   

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar. 

 
Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kategori 

Zelcer, S., Cataduella, 

D., Cairney, A. E. L., 

Bannister, S. L. 

 

2010 

England 

Palliativ Care of 

Children with Brain 

Tumors: A Parental 

Perspectiv 

Syftet var att utforska 

upplevelsen av livets 

slutskede hos barn 

med hjärntumörer 

och deras familjer. 

Design: Kvalitativ tematisk analys  

Urval: Föräldrar till ett barn som dött i 

hjärntumör på Children’s Hospital, 

London Health Sciences Center mellan 

1 januari, 1996 och 31 december 2006. 

Föräldrar som förlorat ett barn inom ett 

år och ansågs av ansvarig onkolog få 

psykologiska följder exkluderades.   

Datainsamling: Fokusgruppintervju, 

Fokusgrupp intervjuerna är interaktiva 

diskussion hållna av en ledare.   

Analys: Tematisk analys. 

47(22) Tre primära teman hittades:  

1.  Föräldrarna beskrev den 

“döende bana” som karaktäriserade 

deras barns progressive 

neurologiska försämring, för 

förlusten av förmågan att 

kommunicera som en vändpunkt.  

2. Föräldrarnas kamp under den här 

fasen inkluderade att balansera 

mellan konkurrerande 

ansvarsområden och att prata med 

sitt barn om döden.  

3. Barriärer för att uppnå en död i 

hemmet inkluderade suboptimal 

symtomhantering, finansiella och 

praktiska besvär samt otillräckligt 

med stöd från omgivningen. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 


