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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Att ett barn diagnostiseras med en livshotande sjukdom är ofta en överväldigande och 

stressfylld situation för hela familjen. För en god palliativ vård av barn krävs ett brett fokus 

där hela familjen inkluderas. Den palliativa vården av barn utgörs av fyra huvudområden. 

Dessa är symtomlindring, underlättande av kommunikation, stöd till beslutsfattande samt 

vårdsamordning. Hur ett barn påverkas av en sjukhusvistelse beror på en mängd aspekter, 

bland annat har föräldrarnas närvaro betydelse. Kommunikationsbehoven för barn som vårdas 

palliativt och deras föräldrar kan exempelvis vara att förstå diagnosen, behandlingsplaner och 

prognosen samt ett behov av att känna sig sedda och förstådda. Det är viktigt att information 

och vårdbeslut som ska meddelas till barnet även tas upp med föräldrarna. Att diskutera frågor 

gällande döden och vård i livets slutskede med dem kan däremot vara svårt. Det är dock 

betydelsefullt att samtala om dessa frågor med familjen för att de ska kunna dela med sig av 

värderingar, förhoppningar och drömmar.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med 

vårdpersonal vid palliativ vård av barn.  

 

Metod 

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. Ett flertal databas- och 

manuella sökningar utfördes, vilket resulterade i 15 stycken artiklar. Samtliga resultatartiklar 

granskades enskilt av författarna och ett objektivt förhållningssätt eftersträvades genom hela 

studien.  

 

Resultat 

I denna studie framkom tre teman, vårdpersonalens egenskaper, faktorer som påverkade 

kommunikationen och att få information. Vårdpersonalens kommunikation och information 

uppfattades av föräldrarna på många olika sätt. Ett flertal faktorer påverkade föräldrarnas 

erfarenheter, så som språkbarriärer och samordning i vården. Föräldrarna hade även förslag 

till förbättringar, exempelvis hur övergången till palliativ vård bör informeras.  

 

Slutsats 

Trots att många föräldrar upplevde god kommunikation fanns en betydande del negativa 

erfarenheter. En återkommande negativ erfarenhet var bristande information om barnets 

sjukdomstillstånd, vilket gav upphov till en ökad känsla av oro och maktlöshet för föräldrarna. 

Detta kunde orsaka djupgående och långvarig emotionell ångest samt försvårade 

sorgeprocesen även flera år senare. Det är därför av stor betydelse att möta dessa familjer med 

en god kommunikation både under och efter sjukdomsförloppet. För att uppnå en optimal 

kommunikation bör vårdpersonalen erbjudas utbildning och vägledning i dessa frågor.   

Nyckelord 

Barn, kommunikation, familj, palliativ vård. 
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INLEDNING 

Ur det humanistiska förhållningssättet ses familjen och stöd till dem som en självklarhet i 

vården. Grunden till detta ligger i relationen där patientens tillstånd påverkar de närståendes 

och tvärtom. Att vara närstående till någon som vårdas palliativt kan därför innebära att den 

egna hälsan påverkas (Milberg, 2012). Det är av stor vikt att erbjuda stöd till familjen 

eftersom de inte alltid är medvetna om det stöd som finns tillgängligt. Stödet som ges bör vara 

individanpassat och utgå ifrån var i sjukdomsprocessen barnet och familjen befinner sig 

(Hudson et al., 2012). Familjemedlemmar kan känna sig osäkra i många frågor, exempelvis 

att de inte vill störa personalen och därför inte vet om och när de ska be om hjälp. De kan 

även uppleva en tyngd av ansvar och oro vilket senare kan leda till utmattning (Milberg, 

2012).  

 

Oavsett omfattningen av förberedelse är tiden då döden inträffar väldigt påfrestande. Det 

rekommenderas att vårdpersonal i förväg går igenom döendets process och vad som sker när 

döden inträffar. Det är också viktigt att respektera personliga preferenser samt religiösa och 

kulturella traditioner. Stress hos familjen försvinner nödvändigtvis inte då barnet avlider. Ett 

dödsfall inom familjen kan ofta försämra den fysiska och psykiska hälsan. Risken för 

depression, sömnlöshet, missbruk och självmord ökar då familjemedlemmar upplever stress. 

En minskad risk för dessa problem har setts om stöd erbjudits både före och efter dödsfallet 

och om vårdpersonalen visat empati under den palliativa vården (Plonk & Arnold, 2005). 

Brist på evidensbaserade kommunikationsstrategier till familjer leder till att vårdpersonal inte 

kan vägledas i denna fråga. Följden av detta blir att det optimala stödet till familjen reduceras. 

En ökad mängd information och kommunikation till vårdpersonalen skulle därför ge dem mer 

stöd och hjälpa dem i sin yrkesroll (Hudson et al., 2012). 

 

BAKGRUND 

 

Kommunikation 

Att kommunicera förklaras som gemensamt göromål och benämns communicare på latin. Det 

kan också förklaras med ordet kommunikation som står för förbindelse (Lindskog, 2008). Det 

är en medfödd tillgång att kommunicera med vår omgivning (Eide & Eide 2009).  

 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Kommunikation kan vara av både verbal och icke-verbal art och är ofta invecklad, den 

behöver därför brytas ner till tecken och signaler för att tolkas. Det är en teknisk färdighet att 

kunna förstå den komplexa interaktion som sker mellan verbal och icke-verbal 

kommunikation. Den verbala kommunikationen kan vara tvetydig och omfatta ett flertal 

tolkningar. Beroende på sändarens signaler och mottagarens tolkningar kan kommunikationen 

exempelvis uppfattas som vänlig, entusiastisk, ironisk, stöddig, fientlig eller elak. Till skillnad 

från den verbala har den icke-verbala kommunikationen fler universella likheter som 

avspeglar olika känslor, exempelvis glädje, aggressivitet och rädsla. Den icke-verbala 

kommunikationen kan också omfatta tecken och signaler som ger utryck för olika saker 

beroende på global lokalisation (Eide & Eide, 2010).  

 

I en studie gjord av Newman-Norlund et al. (2009) visas samband mellan förmågan till 

kommunikativ anpassning och personliga egenskaper. Det framkommer att interaktioner i den 

icke-verbala kommunikationen ständigt utformas efter personliga egenskaper och mottagarens 

identitet. Sändaren anpassar också sin kommunikation beroende på sin egen kognitiva grad av 

empati. Empatiska personer är oftast bättre på att läsa och anpassa sin kommunikation till sin 

målgrupp (Blokpoel et al., 2012). 
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Sändarens utformning av budskapet beror på en mängd olika faktorer exempelvis vilken ålder 

mottagaren har, vilket språk som talas och vilken situationen mottagaren befinner sig i. 

Utifrån dessa aspekter konstrueras budskapet specifikt till mottagaren för att anpassa 

kommunikationen. Denna anpassning kallas för mottagardesign (Blokpoel et al., 2012). 

Förmågan att kunna utforma och skräddarsy budskap för varje specifik mottagare, är en viktig 

egenskap i den mänskliga kommunikationen (Newman-Norlund et al., 2009). 

 

Trots att kommunikationsförmågan utvecklas tidigt i livet (Eide & Eide 2009) är människan 

också utrustad med förmågan att kunna utveckla nya tillvägagångsätt att kommunicera. Ett 

exempel är när två personer utan tidigare konversation möts eller när gemensamt språk inte 

används. Kommunikationen regleras då av samspelande intelligens och med hjälp av den 

mänskliga kognitiva förmågan.  

Genom gemensamma tillvägagångssätt i kommunikationen anpassar sig människan och gör 

sig förstådd (Volman, Noordzij & Toni, 2012). 

 

Kommunikation och information i vården 

I vårdarbetet är mötet med patienten en viktig del. Förutsättningar för att skapa en god 

vårdkvalitet grundas till viss del i dialogprocessen där förtroende och mening skapas för 

patienten. Kommunikation skapar förutsättningar att närma sig vårdtagaren samt etablera ett 

samarbete i relationen. Att lyssna beskrivs som utgångspunkten för all kommunikation. I 

vården bygger aktivt lyssnande på ett intresse från vårdgivaren. Genom att lyssna till 

patientens egna beskrivna tankar och berättelser, erhålls en djupare förståelse för patienten 

och dennes problem. Tillsammans med kompetens från vårdgivarens yrkesroll möjliggörs 

förutsättningar för en optimal omvårdnad (Andersson, 2013). Eftersom kroppsspråket till stor 

del är universellt kan det vara svårare att dölja eller ljuga om känslor med kroppsspråket. Om 

vårdpersonalen verbalt uttrycker en sak men med kroppsspråket visar en annan, kan det leda 

till att vårdpersonalens kunnighet ifrågasätts och patientens förtroende missgynnas. Detta kan 

skapa förvirring framförallt vid möten mellan vårdgivare och vårdtagare (Arlebrink, 2006).  

 

Inom vården är kommunikation i form av information och stöd en betydande del i 

omvårdnadsprocessen. Forskning visar att socialt stöd och information till patienten ger en 

större grad av tillfredställelse samt en bättre följsamhet i vården (Efficace et al., 2012). En 

otillräcklig kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare begränsar den generella strävan 

efter en personorienterad omvårdnad (Ak et al., 2011). Hur patienter inhämtar information om 

sitt sjukdomstillstånd varierar. Vårdpersonal, e-mail, internethemsidor och massmedia som 

böcker, tidningar och tv är exempel på olika informationsskällor som används. Vanligt är att 

informationen inhämtas från flera olika källor (Burkell, Wolfe, Potter & Jutai, 2006).  

 

Kunskap är ett verktyg för makt och i vården är det inget undantag. Det är därför viktigt att 

patienten erhåller information om sitt eget hälsotillstånd för att fatta välgrundade beslut 

utifrån alternativa behandlingsmetoder. Informationen från vårdspersonalen ska sträva efter 

att vara objektiv och saklig, utan egna övertygelser och värderingar vilket kan vara svårt att 

uppfylla. Följden av en alltför subjektiv information leder till svårigheter för patienten att 

upprätthålla egenmakt, empowerment. Målet med empowerment är att få patienten att göra 

medvetna val utifrån dem själva och inte vad vårdpersonalen vill, eller ser som viktigt 

(Christensen & Hewitt-Taylor, 2006).  

 

Barn på sjukhus 

I barnkonventionens första artikel definieras barn som varje människa under 18 år. I 

barnkonventionens 24:e artikel förklaras alla barns rätt till hälso- och sjukvård för att uppnå 

bästa möjliga hälsa (Unicef, 2009).  
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Enligt siffror från 2011 är neonatala sjukdomar de dominerande dödsorsakerna för barn upp 

till fem år. Infektioner, prematura födslar, missbildningar samt låga födelsevikter är några 

tillstånd som klassificeras som neonatala sjukdomar (World Health Organisation [WHO], 

2013).  

 

Hur ett barn påverkas av en sjukhusvistelse beror på en mängd aspekter, exempelvis ålder, 

mognad och tidigare erfarenheter. Föräldrarnas närvaro samt trygghet har också betydelse för 

hur barnet upplever situationen. Vardagliga rutiner så som behandling och undersökningar, 

men också att behöva skiljas från sina föräldrar, känna smärta och oro kan påverka barnets 

upplevelse av sjukhusvistelsen. Detta kan upplevas som hotfullt för barnet (Edwinsson-

Månsson & Enskär, 2008). De sjukdomar som barn drabbas av kan ofta påverka barnets 

sociala och emotionella utveckling samt deras tillväxt. Att som vårdpersonal ha kunskap om 

barn och ungdomars kognitiva utveckling kan därför underlätta kommunikationen med ett 

sjukt barn (Moody, Siegel, Scharbach, Cunningham & Cantor, 2011). Barn präglas till en 

början av en stor separationsångest från sina föräldrar. Den växer med tiden bort även om 

föräldrarna ofta fortfarande är viktiga. Oron för smärta blir mer påtaglig ju äldre barnet blir. 

Hos äldre barn kan medvetenheten om sin sjukdom leda till skuld- och straffkänsla i samband 

med sjukhusinläggningar (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008).  

 

Barnet och döendet 

År 2009 dog 556 barn upp till 18 år i Sverige och av dessa dog 278 under det första 

levnadsåret (Statistiska centralbyrån [SCB], 2010). Små barn ser till en början döden som en 

form av sömn. Med tiden utvecklas en medvetenhet om att döden är en irreversibel händelse 

och att tiden kvar att leva är begränsad (Moody et al., 2011). I dagens syn på döendet läggs 

mycket vikt vid bevarande av den döendes autonomi och respekt för patientens åsikter och 

önskemål. En god döendeprocess beskrivs som lindring av smärta och lidande, ett 

accepterande och medvetenhet att döden inträffar, att hålla hoppet vid liv samt förberedelser 

inför den kommande döden (Granda-Cameron & Houldin, 2012). 

  

Döendet beskrivs som den period som föregår dödsögonblicket. När denna period inträffar 

och vart gränsen går för att klassificeras som döende är diffus. Denna övergång är dock viktig 

att definiera eftersom att vården då går från att vara kurativ till palliativ.  En definition skulle 

kunna vara ”Individen är döende när fortsatt aktiv behandling, som syftar till att göra den 

sjuke frisk eller som syftar till att förlänga livet, inte längre är meningsfull” (Arlebrink, 2006, 

s. 170). Den känslomässiga delen hos människan kan ha svårt att acceptera att det inte längre 

går att rädda livet på patienten. Att inte acceptera övergången kan leda till att den palliativa 

vården inte inleds och att en aktiv behandling fortsätter. Detta riskerar att patientens autonomi 

och integritet kränks (Arlebrink, 2006).   

 

Palliativ vård av barn 

 

Vad är palliativ vård? 

Palliativ vård ges till patienter i livets slutskede (Arlebrink, 2006). Begreppet palliativ vård 

kan förklaras med ordet pallium som står för mantel, vilket i vården kan syfta till lindrande 

åtgärder (Lindskog, 2008). Palliation i sin tur betyder lindring, vilket är en viktig del i den 

palliativa vården som ofta förklaras som symtomlindrande vård (Arlebrink, 2006). Enligt 

Statens offentliga utredning [SOU] (2001) ska alla patienter i livets slutskede erbjudas en 

palliativ vård på lika villkor oavsett diagnos. Palliativ vård förekommer dels på särskilda 

boenden, sjukhus och i hemmet där fokus specifikt ligger på palliativ vård, men också på 

särskilda boenden och sjukhus med andra inriktningar.  
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Palliativ vård innefattar två faser, en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen sträcker sig under 

en lång period i upp till flera år och den sena fasen är kortare i form av dagar, veckor eller 

någon månad. Den sena fasen utgörs ofta av typiska symtom som tyder på att patienten 

närmar sig döden. Exempel på sådana symptom är smärta, illamående, muntorrhet, 

obstipation, diarré, andningspåverkan och ångest (SOU, 2001). 

 

Den palliativa vården är uppbyggd av fyra hörnstenar vilka är symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Symtomlindring innebär att 

lindra plågsamma symtom ur alla dimensioner, utan att kränka patientens integritet och 

autonomi. Närståendestöd syftar till vikten av att det stöd som ges inriktas både på patienten 

och närstående. Detta stöd ska även fortsätta efter ett dödsfall. Den tredje hörnstenen, 

teamarbete påpekar att den palliativa vården ska byggas på ett samarbete mellan 

sjuksköterska, läkare, undersköterska och annan vårdpersonal. Den fjärde och sista 

hörnstenen, kommunikation och relation innebär att all kommunikation mellan vårdteam, 

patient och familj ska syfta till att främja patientens livskvalitet (SOU, 2001).  

 

Enligt WHO (2002) syftar den palliativa vården till att förbättra livskvaliten för patienter och 

deras familj då de står inför svårigheter som följer vid en livshotande sjukdom. Denna vård 

ska se till barnet som helhet ur dimensionerna psykiskt, fysiskt, andligt och existentiellt men 

även till att erbjuda närståendestöd. Vården innefattar alltifrån att lindra lidande till tidig 

upptäckt och korrekt behandling av symtom som smärta ur olika dimensioner. Den palliativa 

vården för barn börjar i samma stund som den dödliga sjukdomen diagnostiseras och fortsätter 

oavsett om behandling mot sjukdomen fortfarande sker. Den palliativa vården ska även 

erbjuda stöd som kan hjälpa barnet att leva så aktivt som möjligt fram till döden. För en 

effektiv palliativ vård av barn krävs ett brett fokus där både familjen inkluderas och 

kommunala resurser används. Den palliativa vården av barn utgörs utöver de fyra 

hörnstenarna även av fyra huvudområden. Dessa är symtomlindring, underlättande av 

kommunikation, stöd till beslutsfattande samt en samordning av vården (Feudtner et al., 

2011). 

 

Barnets palliativa sjukdom 

Vilken bakomliggande sjukdom barnet drabbats av varierar i stor utsträckning. Exempel på 

sjukdomar kan vara medfödda missbildningar, olika typer av cancer och neuromuskulära 

sjukdomar. Den palliativa vårdtiden av barn är oftast längre och börjar tidigare än den 

palliativa vårdtiden av vuxna (Feudtner et al., 2011). Smärta är ett symtom som vanligen är 

underbehandlat i den palliativa vården av barn. Svårigheten med att behandla smärta beror på 

att smärtan måste skattas vilket kan vara problematisk hos små barn. Att skatta smärtan 

korrekt är en viktig parameter för att kunna behandla smärtan på ett adekvat sätt. Barnet kan 

uppvisa tecken på depression och oro samt uppleva känslor av nervositet, sorg, rädsla för att 

vara ensam och svårighet att prata om sina känslor (Moody et al., 2011). En del i den döende 

processen innebär att kommunikationen minskar med tiden. Detta försvårar möjligheten att 

erhålla information om barnets önskemål som därför bör utvärderas i god tid (Plonk & 

Arnold, 2005). Familjen bör även ses som en viktig informationskälla för att erhålla 

information om barnet (Hudson et al., 2012).  

 

Utmaningar i den palliativa vården  

Att ett barn diagnostiseras med en livshotande sjukdom är ofta överväldigande för familjen. 

Det kan därför till en början vara problematiskt för föräldrarna att fokusera på långsiktiga 

beslut. Att diskutera frågor gällande döden och vård i livets slutskede med dem kan vara svårt 

(Moody et al., 2011).  
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Det är däremot betydelsefullt att samtala om detta med föräldrarna och deras barn för att de 

ska kunna dela med sig av värderingar, hopp och drömmar. Vårdpersonalen bör med tiden 

skapa gemensamma mål för vården tillsammans med familjen (Moody et al., 2011).  

 

Vårdpersonalen kan stöta på hinder för att uppnå en väl fungerande palliativ vård av barn. En 

brist på specialiserad personal, otillräckliga finansiella resurser och avsaknad av tillräcklig 

vetenskaplig forskning är några hinder. Även det faktum att det i många kulturer finns en 

ovilja att tro på och förnekelse av att barn dör försvårar utvecklingen (Moody et al., 2011). 

Detta ställer större krav på kunskap hos vårdpersonalen inom den pediatriska palliativa vården 

(Feudtner et al., 2011).  

 

Sjuksköterskor beskriver att arbetet tillsammans med barnets familj oftast känns ärofyllt, dock 

kan samarbetet försvåras med vissa föräldrar. De föräldrar som upplevs arga, otrevliga och 

har skilda åsikter kring den palliativa vården, ses som en större utmaning att arbeta med. I en 

del sammanhang får vårdpersonalen agera medlare mellan de två föräldrarna som har svårt att 

enas. En annan svårighet i den palliativa vården är att delge föräldrarna ett tråkigt besked om 

deras barn. Vårdpersonalen beskriver det speciellt svårt när föräldrarna vill fortsätta med en 

kurativ behandling trots att barnet inte har någon möjlighet att botas. Vårdpersonalen 

förhindras då att påbörja den palliativa vården (Klassen, Gulati & Dix, 2012). 

 

Ansvar och beslutsfattande 

I föräldrabalken [FB] finns reglering om barnens förordnande av vårdnadshavare. ”Barn står 

under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem… till dess att barnet fyller arton år …” 

”Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till 

dess ålder, utveckling och övriga omständigheter …” (SFS 1949:381). Att kunna fatta beslut 

kräver en förmåga att resonera, välja frivilligt och att förstå följderna av besluttagandet. 

Denna förmåga uppnås ofta innan barnet fyllt 18 vilken kan göra vården problematisk. En 

svårighet kan vara om barnet helt eller delvis är kompetent att ta beslut kring sin egen vård 

och oenighet uppstår mellan förälder och det minderåriga barnet. Svårigheter skapas också om 

föräldern önskar att undanhålla viss information från barnet (Moody et al., 2011). 

 

Familj till svårt sjuka barn 

Ett barns sjukdom eller skada är ett stort stressmoment för hela familjen. Sociala faktorer som 

påverkan på ekonomi, sammanhållning och interpersonella relationer har setts påverkas.  

Den stress som anses besvärligast beror på att familjemedlemmarnas roller förändras. 

Framförallt orsakas detta av att föräldrarna som normalt ses som en trygghet och har kontroll, 

inte längre förmår det och en känsla av hjälplöshet infinner sig. Andra stressmoment beror på 

de förändringar som sker i barnets utseende samt miljöfaktorer som ljud från larmknappar. 

Stressen minskar allteftersom undersökningar och andra medicinska procedurer blir mer 

bekanta för föräldrarna. De kan då istället fokusera mer på beslutstagande och på barnets vård 

(Shudya et al., 2006). 

 

Stress hos syskon till svårt sjuka barn beror främst på förändringar i föräldrarnas beteende och 

minskad tid tillsammans med föräldrarna som ibland ersätts av någon annan. Att vistas 

mycket på sjukhuset kan ge syskon en högre stressnivå, lika så kan äldre syskon som vistas 

hemma ta över föräldrarnas ansvar vilket också kan leda till stress. Syskon till det svårt sjuka 

barnet kan uppleva oro och rädsla för sin egen hälsa samt dra sig undan. Det kan förklaras av 

att de utvecklar en rivalitet mot syskonet eftersom de får mycket mer uppmärksamhet än dem. 

Att känna sig oviktig och en känsla av skuld är också vanligt hos syskon (Shudya et al., 

2006). 
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Att förlora ett barn 

Relationen mellan ett barn och dess föräldrar är unik och bortgången av ett barn kommer att 

ha en stor påverkan på hela familjen. Sorg syftar bland annat till det emotionella svar då man 

förlorar någon och kan variera mellan olika kulturer. Sorgeprocessen kan påbörjas redan 

innan dödstillfället och kan utgöras av en del faktorer, exempelvis att inte kunna lindra vissa 

symtom eller att inte få dela saker i framtiden med sitt barn. Vanliga känslor som infinner sig 

är ensamhet, sorg, ilska och rädsla. Mor- och farföräldrar sörjer både att deras barnbarn gått 

bort och den smärta som deras egna barn upplever. Syskon upplever en saknad av ett syskon, 

en förlorad familjemedlem. Föräldrar till barn som gått bort har en ökad risk för oro, känsla av 

skuld, depression, ilska och posttraumatisk stress (Moody et al., 2011). 

 

Förutom lindring av psykiska symtom hos barnen är det av vikt att hjälpa familjen där dessa 

symtom också kan förekomma (Moody et al., 2011). Vårdpersonal känner ofta en skyldighet 

att minska föräldrarnas upplevelse av stress och att bevara familjens välmående. För att uppnå 

detta måste föräldrarnas behov identifieras. Det är viktigt att se till föräldrarnas basala behov 

som att äta, dricka och sova (Shudya et al., 2006). Det är också viktigt att familjen får 

information om vilka symtom som kan uppstå hos barnet under den palliativa vården för att 

minska deras oro då dessa uppstår (Moody et al., 2011).  

 

Betydelsen av kommunikation i den palliativa vården 

Kommunikationsbehoven för barn som vårdas palliativt och deras föräldrar kan delas in i två 

grupper, kognitiva- och känslomässiga behov. Exempel på kognitiva behov är att förstå 

diagnosen, behandlingsplaner och prognosen medan det känslomässiga behovet innebär att de 

behöver känna sig sedda och förstådda (Moody et al., 2011).  En del vårdgivare anser dock att 

det är bäst om man exkluderar föräldrarna till viss del från stora beslut, detta för att minska 

risken för en långvarig skuld (Caeymaex et al, 2011). Vårdpersonalen bör informera 

föräldrarna om vikten av att tala sanning och att ha framförhållning i kommunikationen med 

sitt barn. Det är även av betydelse att information och vårdbeslut som ska meddelas till barnet 

delges till föräldrarna. Vem som ska ge informationen till barnet samt vad och hur den 

medicinska informationen kommer att diskuteras, är också viktigt att vårdpersonalen 

informerar föräldrarna om (Moody et al., 2011). 

 

Att utbilda vårdpersonal i ämnet kommunikation leder till en ökad kunskap och kompetens i 

yrkesrollen. Mentala, emotionella och beteendemässiga färdigheter är associerade med en 

ökad kommunikationsförmåga vilket i sin tur ökar patientens tillfredställelse av vården (Ak et 

al., 2011). Detta skulle också gynna familjer vars barn vårdas palliativt (Shudya, et al., 2006). 

Det är därför av vikt att aktuell forskning om föräldrarnas erfarenheter av vårdpersonalens 

kommunikation belyses.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med 

vårdpersonal vid palliativ vård av barn.  
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METOD 

 

Metodval 

Forskning inom medicin och omvårdnad bedrivs i allt större utsträckning, detta gör att det 

finns en stor mängd publicerade vetenskapliga artiklar tillgängliga. Att som sjukvårdspersonal 

hålla sig uppdaterad inom ett kunskapsområde kan därför vara svårt, men nödvändig. Med 

hjälp av en litteraturstudie kan tidigare forskning kring ett specifikt område belysas (Forsberg 

och Wengström, 2013). Fokus i denna studie var att redogöra för och uppmärksamma ett 

område där forskning redan utförts. Därför valdes litteraturstudie som metod. Metoden följde 

stegen i en systematisk litteraturstudie.  

 

Inledande litteratursökning 

En inledande litteratursökning genomfördes innan vidare urval och problemformulering 

gjordes. I enlighet med Friberg (2012) gjordes detta genom att undersöka vilka typer av 

forskning som tidigare genomförts och i hur stor mängd. Detta för att i ett tidigt stadium 

kunna upptäcka otillräcklig data till studien, syftet kan då behöva besvaras genom en annan 

forskningsmetod.  

En inledande litteratursökning i arbetet visade på tillräcklig och relevant forskning för 

studiens syfte. 

  

Urval 

Strategin för en lyckad databassökning handlar till stor del om det urval som görs. Med rätt 

sökord, tidsavgränsning samt språkanvisning kan en optimal sökträff erhållas (Forsberg & 

Wengström 2013). Urvalskriterierna valdes utifrån arbetets formulerade syfte. Artiklar 

publicerade från år 2000 och framåt inkluderades i arbetet. Språkavgränsningar till engelska 

och svenska gjordes. I sökning 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14 och 17 gjordes en avgränsning till att endast 

innefatta artiklar med barn upp till 18 år istället för att använda sökord som Child och Pediatric (se 

tabell I, s. 9).  

 

Efter att urvalskriterierna formulerats valdes databas samt passande sökbegrepp.  

PubMed är en bred databas som omfattar bland annat medicin- och omvårdnadsvetenskap. 

Databasen Cinahl inkluderar främst omvårdnadsdokument. SveMed+ är en databas med 

medicinsk forskning publicerad på svenska, norska, danska och engelska (Forsberg & 

Wengström 2013). Databassökning till arbetet utfördes därför i databaserna PubMed, Cinahl 

och SveMed+.  I databaserna Cinahl och SveMed+ gjordes även en avgränsning till peer 

reviwed. I databasen PubMed saknas möjlighet till denna avgränsning. Enligt Östlundh (2012) 

kan denna information då inhämtas manuellt i andra databaser. Därför granskade författarna 

dessa artiklars tidsskrifter med hjälp av databasen Ulrichs periodicals directory.  

 

Datainsamling 

Syfte låg till grund för vilka artiklar som valdes ut till resultatet (Friberg, 2012). I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013) användes nyckelord och ordkombinationer till hjälp vid 

databassökningen. Nyckelorden utgick från syftet. De rekommenderar också att ta hjälp av en 

bibliotekarie för att erhålla en så effektiv databassökning som möjligt. Författarna tog därför 

hjälp av en bibliotekarie från Sophiahemmet högskola.  

 

Via databasens ämnesordlista hittades en del sökord i form av MeSH-termer och Cinahl-

headings. Sökorden kombinerades i ett flertal sökningar med den booleska operatorn ”AND” i 

samtliga databaser i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). MeSH-termer och Cinahl-

headings som användes vid databassökningarna var; ”Child”, ”Communication”, ”Palliative 
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care”, ”Terminal care” och ”Family”. Sammanställning av sökningarna som genomfördes ses 

i tabell 1, s. 9. 

Till skillnad från en databassökning med sökord kan en manuell sökning utföras genom att 

leta efter relevanta artiklar i referenslistor, eller genom annan hänvisning. En fritextsökning 

kan innebära fler träffar än en ämnesordsökning och kan därför användas för att bredda 

sökningen ytterligare (Forsberg & Wengström 2013). Både fritextsökningar och manuella 

sökningar genomfördes. 

 

Analys 

Resultatartiklarna granskades med ett systematiskt tillvägagångssätt i enlighet med Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Titlar och abstracts i de sökträffar som författarna erhöll lästes 

och troliga resultatartiklar valdes ut oberoende av varandra.  Därefter konsulterade författarna 

med varandra och valde ut 26 potentiella resultatartiklar. Dessa lästes i sin helhet var för sig 

och 15 resultatartiklar inkluderades, varav två stycken var från de manuella sökningarna. De 

exkluderade artiklarna valdes bort på grund av att de inte uppnådde urvalskriterier, hade 

irrelevanta ämnesområden samt inte uppnådde tillräcklig kvalitet enligt författarna. De studier 

som inkluderades kom ursprungligen ifrån USA, Kanada, Storbritannien och Australien. 

Barnen i ett fåtal artiklar var över 18 år, det äldsta barnet var 22 år. De 15 resultatartiklarnas 

resultat översattes därefter noggrant till svenska, enskilt av båda författarna. Olika kontext 

färgkodades för att underlätta integrering. Utifrån de bearbetade resultaten sammanställde 

författarna till föreliggande studie sitt resultat. 

 

Validitet och reliabilitet  

Tidsskrifter som är peer reviwed innebär att en person med expertkunskap inom det studerade 

området har granskat artiklarna innan publicering (Willman et al., 2011). Endast artiklar från 

peer reviewed tidsskrifter inkluderades i denna studie. Författarna genomförde en 

kvalitetsbedömning av resultatartiklarna utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et 

al. (2011), se bilaga II. Endast artiklar av kvalitétsklass I och II inkluderades.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Ingen form av förfalskning där data ändras, läggs till eller utesluts så att den stämmer bättre 

överrens med frågeställningen har skett. Inte heller plagiering förekom.  

Plagiering innebär att data framförs som om det vore skapat av författarna själva då den 

egentligen är framtagen av någon annan (Helgesson, 2006). Författarna strävade efter ett 

objektivt förhållningssätt utan att egna värderingar påverkade studien i enlighet med 

Helgesson (2006). Metoden och resultatet redovisades öppet och en rättvis bedömning av den 

inkluderade forskningen eftersträvades i enlighet med Vetenskapsrådet (2011).  

 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) är bedömningen av resultatets tillförlitlighet en 

betydelsefull synpunkt på den bedrivna forskningens kvalitet. En grundlig analys 

genomfördes för att upptäcka eventuella felkällor som kunde komma att påverka resultatet. 

Arbetet genomsyrades av ett tydligt, noggrant men kritiskt förhållningssätt då granskningen 

av källor och resultat genomfördes.  

Endast artiklar med tillstånd från etisk kommitté och där etiska överväganden gjorts 

inkluderades (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna genomförde i vissa fall granskning 

av studierna med stöd av riktlinjer för etisk kvalitet, enligt Polit och Beck (2012). 
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Tabell I 
 

 Sammanställning av artikelsökningar. *Avgränsningen ”barn upp till 18 år” gjordes i dessa sökningar. 

 

Sökning Datum Databas Sökkombination 
Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkl 

artiklar 

1 
31/1-13 

11:33 
PubMed 

MeSH: ”Child” AND “palliative 

care” AND “family” AND 

“communication” 

39 9 6 4 

2* 
31/1-13 

13:49 
PubMed 

MeSH: ”Palliative care” AND 

”Family” AND 

”Communication”. 

48 3 0 0 

3 
31/1-13 

14:09 
PubMed 

Fritext: Child, Palliative care, 

Family, Communication. 
106 13 6 4 

4* 
31/1-13 

15:33 
PubMed 

Fritext: Palliative care, 

Communication, Family. 
111 2 0 0 

5 
1/2-13 

08:57 
PubMed 

MeSH: “Family” AND “Child” 

AND “Palliative care” + Fritext: 

Perspective. 

13 1 1 0 

6* 
1/2-13 

09:13 
PubMed 

MeSH: “Family” AND “Palliative 

care” AND “Communication” + 

Fritext: Perspective. 

9 1 0 0 

7 
1/2-13 

09:21 
PubMed 

MeSH: “Family” AND “Palliative 

care” AND “Communication” + 

Fritext: Perspective. 

19 1 0 0 

8 
1/2-13 

09:33 
PubMed 

Fritext: Parent, Communication, 

Pediatric palliative care. 
60 4 3 2 

9* 
1/2-13 

11:20 
PubMed 

MeSH: “Terminal care” AND 

“Family” AND “Communication” 
64 4 3 2 

10 
1/2-13 

13:40 
Cinahl 

Cinal Headings: “Family” AND 

“Palliative care” AND 

“Communication” AND “Child”. 

12 2 0 0 

11* 
1/2-13 

13:42 
Cinahl 

Cinal Headings: “Family” AND 

“Palliative care” AND 

“Communication”. 

16 1 0 0 

12 
1/2-13 

14:20 
Cinahl 

Fritext: Child, Communication, 

Family, Palliative care. 
68 2 0 0 

13* 
1/2-13 

15:02 
Cinahl 

Cinal Headings: “Family” AND 

“Palliative care” AND 

“Communication” + Fritext: 

Perspective. 

3 1 1 0 

14* 
1/2-13 

15:11 
Cinahl 

Cinahl Headings: “Family” AND 

“Communication” AND 

“Terminal care”. 

7 1 0 0 

15 
1/2-13 

15:23 
SveMed + 

MeSH: “Child” AND “palliative 

care” AND “communication” 

AND “family” 

1 3 0 0 

16 
1/2-13 

15:27 
SveMed+ 

MeSH: “communication” AND 

“palliative care” 
26 5 0 0 

17* 
14/2-13 

10:17 
PubMed 

Fritext: professional-family-

relations communication 

palliative care 

51 4 1 1 

 

18 
1/2-20/2 

Manuell 

sökning 
 6 6 6 2 

Totalt    659 63 27 15 
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RESULTAT 

 

I denna studie framkom tre teman: Vårdpersonalens egenskaper, Faktorer som påverkade 

kommunikationen och Att få information från vårdpersonalen.  

 

Vårdpersonalens egenskaper  

Kommunikation och information kunde på många sätt förbättras enligt föräldrarna (Contro et 

al., 2002; Midson & Carter, 2010; Widger & Picot, 2008). De beskrev händelser som haft 

negativ effekt på deras upplevelse av vårdpersonalens kommunikation. Dessa händelser 

relaterades till missförstånd i kommunikationen, exempelvis interaktioner med vårdpersonal 

som inte lyssnade på föräldrarnas åsikter, (Contro et al., 2002; Widger & Picot, 2008) 

kommunicerade på ett ovänligt och okänsligt sätt, (Contro et al., 2002; Hsiao et al., 2007; 

Widger & Picot, 2008) bristfällig kommunikation och information samt att föräldrarna hade 

en känsla av att inte vara omtyckt. Sådana händelser kunde orsaka djupgående och långvarig 

emotionell ångest och komplicerade sorgeprocesen även flera år senare (Contro et al., 2002).  

 

Negativa egenskaper  

Negativa egenskaper hos vårdpersonalen beskrevs av föräldrarna som att de hade en dålig 

attityd, var okunniga om sjukdomstillståndet, arroganta, ej respektfulla eller barska. Detta 

kunde innebära att de argumenterade med föräldrarna inför barnet, bröt förtroendet, inte 

erkände sina misstag, inte hade trovärdiga ursäkter samt inte fullföljde vad de lovat (Hsiao et 

al., 2007). Föräldrar beskrev en del vårdpersonal som känslokall då de kommunicerade 

(Hendricks-Ferguson, 2007; Meert et al., 2008; Meyer et al., 2006). En känslokall vårdgivare 

framställdes som reserverad, avtrubbad och mindre empatisk (Meyer et al., 2006). Det 

framkom också att en del vårdgivare pratade över familjens huvud (Hsiao et al., 2007; Meert 

et al., 2008; Robert et al., 2012). Föräldrar menade att initiativet till kommunikationen ofta låg 

hos dem, vilket uppfattades som att ett stort ansvar lades på föräldrarna (Meert et al., 2008; 

Robert et al., 2012; Steele, 2002). 

 

Det rapporterades också att vårdpersonal var tvetydig i sin information gällande barnets vård 

(Contro et al., 2002; Heath et al., 2009; Mack et al., 2005; Meert et al., 2008; Monterosso et 

al., 2007).  Tvetydig information resulterade i upplevd ångest och stress för föräldrarna 

(Contro et al., 2002; Meert et al., 2008). Dock framkom det i en studie av Heath et al. (2009) 

att majoriteten av föräldrarna kände att de sällan eller aldrig erhöll motsägande information 

från olika vårdgivare.  

 

Föräldrar uppfattade även att vårdpersonalen sa en sak till dem men en annan sak till 

vårdteamet. Detta upplevdes som oärligt och som att vårdpersonalen endast berättade vad de 

trodde föräldrarna ville höra (Contro et al., 2002). Vårdpersonalens sätt att kommunicera 

kunde påverka föräldrarnas hopp, bland annat kunde det leda till att hoppet försvann (Contro 

et al., 2002; Davies et al., 2010; Robert, et al., 2012). Föräldrarna menade också att 

information nedtonades trots känslan av att något inte stod rätt till vilket upplevdes som att 

vårdpersonalen gav falskt hopp (Davies et al., 2010; Meert et al., 2008; Meyer et al., 2006; 

Monterosso et al., 2007).  

 

Positiva egenskaper 

Föräldrarna beskrev uppskattade egenskaper hos vårdpersonalen som att de var konsekventa, 

hade klinisk noggrannhet, medkänsla, var tillgängliga och tog reda på svaren till föräldrarnas 

frågor (Contro et al., 2002).  
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Tre återkommande positiva egenskaper i flera studier var ärlighet hos vårdpersonalen, (Contro 

et al., 2002; Meert et al., 2008; Meyer et al., 2006; Monterosso et al., 2007) att de gav besked 

på ett omsorgsfullt sätt (Heath et al., 2009; Hendricks-Ferguson, 2007; Mack et al., 2005; 

Meert et al., 2008) samt lyssnade (Contro et al., 2002; Hsiao et al., 2007; Meyer et al., 2006; 

Steele, 2002). Föräldrarna beskrev att de kände sig mer tillfredställda av kommunikationen 

med vårdpersonal som visade synligt engagemang, gjorde sitt bästa och visade stor kompetens 

gällande deras barns vård (Hsiao et al., 2007). Det sågs som positivt att vårdpersonal alltid 

frågade och respekterade föräldrarnas synpunkter innan de tog beslut (Contro et al., 2002; 

Hsiao et al., 2007; Meyer et al., 2006). Det uppskattades även att vårdpersonalen 

uppmuntrade föräldrar till att ställa frågor som ökade deras kunskap (Steele, 2002). Att 

vårdpersonal var informell och medgav att de inte alltid hade svaren och att även de lärde sig 

under sjukdomsförloppet sågs som en god egenskap (Contro et al., 2002; Hsiao et al., 2007; 

Meyer et al., 2006; Steele, 2002). Vårdpersonalen upplevdes som mindre barsk om möjliga 

behandlingsalternativ erbjöds eftersom att det inbringade hopp (Davies et al., 2010).  

 

Den icke-verbala kommunikationen uppfattades generellt sett som äkta. Föräldrarna 

värdesatte en icke-verbal kommunikation som uttryckte vänlighet och empati vilket mjukade 

upp samt humaniserade den hårda miljön kring situationen (Meyer et al., 2006). Dock menade 

de också att vårdpersonalen kunde ge intryck av att ha gjort sig skyldig till något genom att 

inte hålla ögonkontakt med föräldrarna (Meert et al., 2008).  

 

Föräldrar i studierna av (Midson och Carter, 2010; Hendricks-Ferguson, 2007) upplevde 

kommunikationen i den palliativa vården som positiv. De beskrev att vårdpersonalen hjälpte 

dem att fatta det bästa beslutet för deras barn och att acceptera barnets terminala utgång 

genom att skapa hopp och fokusera på vad som var bäst för barnet (Hendricks-Ferguson, 

2007). Det uppskattades att läkare involverade barnet i samtalet på lagom nivå sett till barnets 

ålder (Heath et al., 2009; Hsiao et al., 2007; Mack et al., 2005). Föräldrarna uppskattade 

vårdgivare som gav tid till samtal (Hsiao et al., 2007; Meert et al., 2008; Robert et al., 2012; 

Widger & Picot, 2008). Tillfredställande kommunikation med vårdpersonal gav 

förutsättningar att bygga upp tillit dem emellan (Mack et al., 2005; Meert et al., 2008; Robert 

et al., 2012; Steele, 2002). Detta ledde i sin tur till ännu bättre kommunikation (Steele, 2002). 

 

Faktorer som påverkade kommunikationen 

Faktorer som påverkade föräldrars erfarenheter av kommunikationen var bland annat att 

vårdplanen inte presenterades för all vårdpersonal, att personal inte informerats om dödsfallet 

och att föräldrar fick samma frågor från olika personer (Widger & Picot, 2008). Andra 

förklarade också att en stressad och upptagen vårdpersonal skapade en barriär för 

kommunikationen. Denna barriär påverkade föräldrarnas tillfredställelse med vårdpersonal 

(Hsiao et al., 2007).  

 

Föräldrar upplevde förbättringar av kommunikationen så som hur väl familjen erhöll 

information om barnets vård, hur väl vårdgivarna lyssnade, svarade på frågor, samt fullföljde 

de beslut som togs, då de fick hjälp av ett formulär för beslutsfattande i en interventionsstudie. 

Programmet påverkade dock inte föräldrarnas skattning av hur väl vårdgivaren sammarbetade 

med familjen samt hur väl föräldrarna förstod informationen (Hays et al. 2006). Föräldrar 

ansåg också att ett palliativt vårdteam hjälpte familjen att kommunicera bättre med varandra 

och andra vårdgivare. Det beskrevs att personalen i det palliativa vårdteamet hjälpte 

föräldrarna att få klarhet i vilka alternativ som fanns och möjliggjorde förståelse genom att 

förklara det medicinska fackspråket (Sheetz och Sontag-Bowman, 2012).  
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Språkbarriärer 

Språkbarriärer mellan vårdpersonal och föräldrar genomsyrade varje aspekt av familjens 

upplevse av vården. Till följd av denna barriär kände sig familjerna isolerade, förvirrade och 

misstänksamma mot vårdpersonalen (Contro et al., 2002). Föräldrar som inte talade samma 

språk som vårdpersonalen upplevde även en bristande information och hade ofta svårt att 

förstå innebörden av den. De upplevde också brister i information om möjligheten till 

sjukhustolk (Contro et al., 2002; Davies et al., 2010). Språkbarriären gjorde det svårt att svara 

på vårdpersonalens frågor eftersom föräldrarna inte förstod vilka konsekvenser ett beslut 

skulle leda till. På grund av detta beskrevs en rädsla över att fråga om hjälp då familjerna 

trodde att de inte skulle förstå vårdpersonalens svar (Davies et al., 2010). Föräldrar var också 

oroliga att deras frågor skulle låta som oväsentligheter om de bad om hjälp (Robert et al., 

2012). 

 

Föräldrar uttryckte en önskan att personalen skulle använda ett mer vardagligt språk och inte 

facktermer samt att ge tydliga förklaringar (Hsiao et al., 2007; Meert et al., 2008; Robert et 

al., 2012). Det medicinska fackspråket sågs som en försvårande barriär för föräldrarna då de 

inte förstod informationen (Hsiao et al., 2007; Meert et al., 2008; Robert et al., 2012; Widger 

& Picot, 2008). Om informationen gavs för fort upplevde föräldrar att de inte förstod eller 

mindes vad läkaren sagt och de önskade även att läkaren ibland gav dem tid att smälta 

informationen (Meert et al., 2008).  

 

Samordning i vården 

Föräldrar identifierade samordning som en viktig aspekt vilken var avgörande för 

kommunikationens kvalitet (Hsiao et al., 2007). En del upplevde att kommunikationen mellan 

avdelningar och sjukhus var bristfällig och att processen började om från början vid varje ny 

sjukhusvistelse (Robert et al., 2012). Vissa föräldrar upplevde att läkarna på sjukhusen inte 

gav lika ingående information som deras husläkare. Föräldrarna värdesatte dock att få 

information från båda parter vilket resulterade i att de kände sig mer informerade och därför 

kunde ta bättre beslut (Davies et al., 2010). Att vårdas av samma personal genom hela 

sjukdomsprocessen sågs om positivt. Att flera läkare var involverade i barnets vård ledde till 

inkonsekvent och tvetydig information som skapade oro hos föräldrarna (Contro et al., 2002; 

Davies et al., 2010; Hsiao et al., 2007; Meert et al., 2008; Meyer et al., 2006; Robert et al., 

2012; Widger & Picot, 2008).  

 

Föräldrar föredrog också att kommunicera med tillgänglig vårdpersonal (Hsiao et al., 2007; 

Meert et al., 2008; Meyer et al., 2006). Detta resulterade i snabb tillgång till information 

vilket gav föräldrarna en känsla av trygghet och lugn över sina barns vård (Hsiao et al., 2007; 

Meyer et al., 2006). Föräldrar beskrev att känslan av att inte få tag på läkaren ledde till 

frustration (Meyer et al., 2006; Robert et al., 2012).  

 

Att få information från vårdpersonalen 

Information som föräldrarna erhöll handlade om familjens dagliga liv på sjukhuset samt 

barnets diagnos, prognos och problem i livets slutskede. Den information föräldrar fick kring 

hemsjukvårdsalternativ och sjukhusservice varierade. De beskrev att informationen erhölls 

från läkare, sjuksköterskor, socialarbetare, annan vårdpersonal samt andra föräldrar (Davies et 

al., 2010). Föräldrar beskrev att en del av informationen de fick av läkaren var svår att ta 

emot, frågor om palliativ vård var bland det svåraste (Robert et al., 2012). Majoriteten av 

föräldrarna mindes att de erhållit information om övergången till palliativ vård (Heath et al., 

2009; Hendricks-Ferguson., 2007).  
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Negativa erfarenheter av hur övergången introducerades beskrevs som när föräldern själv var 

tvungen att ta det första steget mot palliativ vård för att läkaren inte diskuterade detta 

alternativ med dem eller framförde det på ett abrupt sätt (Hendricks-Ferguson, 2007).  

 

Få föräldrar bjöds in till ett planerat möte med medlemmar från vårdteamet för att diskutera 

rekommendationer om palliativ vård tidigt i barnets terminala sjukdom och innan symtom på 

att döden närmar sig uppkommit. Det förekom även att möjligheten till palliativ vård erbjöds 

spontant av läkaren senare i barnets sjukdomsprocess. Föräldrar erhöll ibland information 

utan närvaro av den andra föräldern eller en annan familjemedlem och utan stödet från en 

närvarande sjuksköterska, socialarbetare och/eller sjukhuspräst (Hendricks-Ferguson, 2007). 

Till en början då den palliativa vården introducerats accepterades svaren från vårdpersonalen 

av föräldrarna utan att ifrågasättas. Med tiden insåg en del föräldrar att de inte erhöll den 

information de ansåg sig behöva och då kunde de inte upprätthålla den tillit som de tidigare 

haft för vårdpersonalen (Steele, 2002).  

 

Föräldrarna belyste vikten av att erhålla komplett information från vårdgivare (Hsiao et al., 

2007; Meert et al., 2008; Meyer et al., 2006; Midson & Carter, 2010) vilket gav ett bredare 

perspektiv som hjälpte dem i beslutsfattandet och anpassning omkring barnets död (Meert et 

al., 2008; Meyer et al., 2006). Föräldrar påpekade att de upplevdes värre att leva i ovisshet än 

att ta emot svår information (Meyer et al., 2006). En del föräldrar upplevde att de fick 

bristande information om barnets palliativa vård (Davies et al., 2010; Midson & Carter, 2010; 

Robert et al., 2012; Widger & Picot, 2008) och att de inte uppdaterades lika ofta som de ville 

(Widger & Picot, 2008). Det förekom också att läkaren inte kunde ge begripliga förklaringar 

om tillståndet och föräldrarna önskade ytterligare information för att förstå innebörden 

(Davies et al., 2010).  

 

Vissa föräldrar upplevde att vårdpersonalen undanhöll information om deras barns palliativa 

vård (Davies et al., 2010; Hendricks-Ferguson, 2007; Hsiao et al., 2007; Meert et al., 2008; 

Robert et al., 2012; Steele, 2002). Bristen på korrekt information gav en ökad känsla av oro 

(Davies et al., 2010; Steele, 2002) och maktlöshet som ledde till att föräldrarna skapade sina 

egna förklaringar. Bristfällig information ledde också till frustration och sorg (Hsiao et al., 

2007; Midson & Carter, 2010). Tilliten till läkarna försvann när föräldrarna uppfattade att de 

undanhöll information eller ändrade behandlingsmetod utan att göra familjen förberedd på 

detta (Davies et al., 2010; Hsiao et al., 2007).  

 

Föräldrar som inte fick någon information förklarade att de kände sig bortglömda, ensamma, 

hjälplösa, (Davies et al., 2010) frustrerade, arga och ignorerade av personalen (Davies et al., 

2010; Meert et al., 2008). Månader och även år senare beskrev föräldrar att de kände sorg, 

förvirring, ångest och missnöje på grund av deras tidigare vårderfarenheter (Davies et al., 

2010). En del föräldrar kände sig dock väl informerade (Hsiao et al., 2007; Robert et al., 

2012). Det framkom även att föräldrarna fick tillfälle att ställa frågor och att informationen 

repeterades så ofta de behövde vilket uppskattades (Hendricks-Ferguson, 2007; Meyer et al., 

2006; Widger & Picot, 2008). 

 

Föräldrars önskningar 

Föräldrarnas önskemål för när palliativ vård borde introducerats varierade. Några hade önskat 

att personalen gett informationen tidigare (Hendricks-Ferguson, 2007; Midson & Carter, 

2010; Robert et al., 2012). De menade att vårdpersonalen bör introducera palliativ vård då 

barnet inte längre svarar på den kurativa behandlingen (Hendricks-Ferguson, 2007; Robert et 

al., 2012) eller i korthet redan vid diagnosen (Hendricks-Ferguson, 2007). 
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Detta sågs som en trygghet om behandlingen skulle misslyckas och att läkaren då återigen 

kunde ta upp alternativet. Det framkom också att föräldrar önskade att palliativ vård bör 

introduceras då familjen anpassat sig till barnets sjukdom och prognos. Alternativet om 

palliativ vård hade enligt föräldrarna inte övervägts förrän läkaren rekommenderat detta 

(Hendricks-Ferguson, 2007). Familjen uttryckte också en önskan om att vårdgivaren skulle ta 

kommandot över kommunikationen genom hela sjukdomsförloppet (Contro et al., 2002; 

Robert et al., 2012). Majoriteten av föräldrarna var nöjda med vem som ledde diskussionen 

kring deras barns vård. De föräldrar som var missnöjda hade föredragit att barnets 

patientansvariga läkare skulle varit mer involverad i denna diskussion (Heath et al., 2009).  

 

Att vårdpersonalen gav tydlig information om barnets palliativa vård till föräldrarna var 

önskvärt (Heath et al., 2009; Hendricks-Ferguson, 2007; Hsiao et al., 2007; Mack et al., 2005; 

Meert et al., 2008; Monterosso et al., 2007; Robert et al., 2012). Föräldrar beskrev att de 

ibland hade möten med vårdpersonal utan att veta varför. De ville veta de medicinska 

orsakerna till mötet men fick inte den informationen (Robert et al., 2012). Föräldrar 

rapporterade också att de önskade mer information om hur de hjälper barnets syskon, (Davies 

et al., 2010) obduktionsresultat och diskussion om vad som hände vid dödsfallet (Widger & 

Picot, 2008). Föräldrar ansåg att en möjlighet till uppföljningssamtal med vårdpersonalen 

skulle varit hjälpsam då många frågor kunde besvaras (Midson & Carter, 2010; Widger & 

Picot, 2008).  

Det framkom att överlämnande av dåliga nyheter var problematisk då även de som skattade 

kommunikationen av svåra besked som positiv hade förslag till förbättring (Contro et al., 

2002). Föräldrar betonade att denna information bör ges från en och samma vårdgivare som 

gav ärlig och tydlig information, med medkänsla och (Contro et al., 2002; Meyer et al., 2006) 

utan att använda medicinskt fackspråk. Föräldrar uttryckte också en önskan att träffa läkaren 

ett flertal gånger för att få kontinuerlig information om sitt barns vård (Meert et al., 2008; 

Widger & Picot, 2008). Föräldrarna nämnde att de hade uppskattat en bättre förberedelse av 

att dåliga nyheter var på väg (Contro et al., 2002). Det efterfrågades ibland privata 

diskussioner med läkarna. En del hade också föredragit att höra de dåliga nyheterna och 

ändringar i behandlingen utan att barnet var närvarande, för att sedan själv delge barnet 

informationen (Hsiao et al., 2007).   
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Val av metod 

Författarna valde litteraturstudie som metod för att bäst kunna besvara studiens syfte då 

tidigare forskning utförts inom området. En alternativ metod hade varit en kvalitativ ansats då 

detta tillvägagångssätt i enighet med Forsberg och Wengström (2013) används för att förklara 

samt beskriva ett område. Enligt författarna möjliggjorde dock en litteraturstudie att aktuell 

forskning från större delar av världen kunde sammanställas, vilket en kvalitativ studie inte i 

samma omfattning kunnat resultera i.  

 

Datainsamling 

Det är viktigt med ett noggrant och kritiskt förhållningssätt i sökprocessens alla delar för att 

erhålla ett tillförlitligt resultat. Ett problem författarna upplevde var att finna passande MeSH-

termer och CinalHeadings utifrån de valda sökorden. Författarna tror att det av denna 

anledning gav fler relevanta resultat i fritextsökningarna. Val av sökord kan ha haft betydelse 

för vilka sökträffar som erhölls. Författarna sökte bland annat med termerna Terminal Care 

och Palliative Care, men hade kunnat utveckla sökningen med andra sökord som exempelvis 

Hospice Care eller Information utöver Communication. Sökningarna genomfördes i de tre 

olika databaserna PubMed, Cinahl och SveMed för att möjliggöra ett bredare resultat. 

Anledningen till att resultatartiklarna endast erhölls från sökningar i PubMed, var att det 

uppstod ett flertal dubbletter i nästkommande sökningar i Cinahl. Färre abstracts lästes därför 

i dessa sökningar och inga resultatartiklar inkluderades därifrån. Willman et al. (2011) 

beskriver vikten av att vara uppmärksam på dubbletter och sortera ut dessa för att inte 

överskatta antalet studier som styrker forskningsresultatet.  

 

Författarna trodde att fler relevanta resultatartiklar kunde erhållas i databasen SveMed+. Det 

visade sig dock att inga relevanta resultatartiklar erhölls i dessa sökningar, varför författarna 

valde att inte inkludera några artiklar från denna databas. Det uteslöts att genomföra 

sökningar i databasen PsycINFO då författarna ansåg att artiklar från denna databas inte 

kunde besvara syftet.  

En litteraturstudie bör sträva efter att hitta en så stor mängd relevant forskning som möjligt 

(Forsberg och Wengström, 2013). Författarna valde därför att även utföra grundliga manuella 

sökningar för att finna artiklar till studiens resultat.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska endast aktuell forskning inkluderas i en 

litteraturstudie varför författarna valde att endast inkludera artiklar från år 2000 och framåt. 

Författarna valde denna avgränsning på grund av att antalet relevanta artiklar var begränsat 

och en senare årsavgränsning skulle försvåra möjligheten att erhålla ett resultat. Den äldsta 

artikeln som inkluderades var dock från 2002. Avgränsning till engelsk- och svenskspråkig 

forskning gjordes, då dessa språk behärskas av författarna. Det genomfördes sökningar med 

dels MeSH-termen och CinalHeadingen ”Child”. I andra sökningar gjordes istället 

avgränsningen att endast innefatta barn upp till 18 år. Detta gjordes då författarna 

uppmärksammade att dessa två tillvägagångssätt gav olika utslag i resultatet. Under 

granskningen av resultatartiklarna uppmärksammade författarna att barnen i ett fåtal artiklar 

var över 18 år, det äldsta barnet var 22 år. Författarna valde trots detta att inkludera dessa 

artiklar då de anser att föräldrarnas erfarenheter av kommunikationen inte bör särskilja på 

grund av åldersskillnaden på barnet.  
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Författarna anser att antalet sökträffar var hanterbart varför risken att missa eventuella 

resultatartiklar minskade. Under sökprocessen reflekterade författarna över att en del av 

artiklarnas titlar inte alltid belyste hela resultatets innehåll. Vanligt förekommande titlar 

beskrev föräldrars erfarenheter av den pediatriska palliativa vårdens kvalitet trots att 

kommunikation var en stor del i resultatet. Detta medförde att författarna inte lät titlarna vara 

alltför avgörande utan granskade både titlar och abstract noggrant innan artiklar uteslöts. 

Författarna var dock medvetna om att risken alltid finns att exkludera en relevant 

resultatartikel utifrån titeln. För att försäkra sig om att inga relevanta artiklar förbisågs läste 

författarna var för sig både titlar och abstracts.  

 

Det beskrivs av Willman et al. (2011) att olika forskningsansatser utgår från olika perspektiv 

och att de därför tillsammans ger en större helhetsförklaring av området som studeras. Därför 

rekommenderas det att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier då en utvärdering 

av tidigare forsking görs. Författarna är medvetna om att majoriteten av de inkluderade 

resultatartiklarna använde en kvalitativ ansats. Willman et al. (2011) beskriver dock den 

kvalitativa ansatsen som bäst lämpad då en önskan att beskriva människors erfarenheter finns, 

eftersom dessa lämpligast beskrivs med talade eller skrivna ord. Dahlborg-Lyckhage (2012) 

menar att den kvantitativa ansatsen beskriver neutral och objektiv kunskap genom att 

undersöka problemområdet via exempelvis frågeformulär. Författarna tror att alltför många 

kvantitativa studier inte hade kunnat belysa föräldrarnas erfarenheter på ett lika djupgående 

sätt som de kvalitativa. 

 

Validitet och reliabilitet  

För att höja denna studies kvalitet valde författarna att endast inkludera artiklar från peer 

reviewed tidsskrifter eftersom dessa är vetenskapligt granskade av en oberoende person. Det 

var viktigt att författarna systematiskt bearbetade de valda resultatartiklarna eftersom detta 

möjliggjorde en opartisk och konsekvent bedömning. För att ytterligare höja kvalitetet 

granskades resultatartiklarna oberoende av varandra (Willman et al., 2011) och endast 

primärkällor inkluderades i studien. Författarna läste och översatte resultaten var för sig vilket 

minskade risken för missförstånd och feltolkning.  

 

För att slutsatser i en litteraturstudie ska kunna vara pålitliga ska de inkluderade artiklarna 

oavsett metod vara av hög kvalitet (Willman et al., 2011). Därför inkluderades endast artiklar 

med klass I och klass II kvalitet. Det fanns i åtanke att utförandet av klassificeringen av 

resultatartiklarna utifrån bedömningsunderlaget kan ha påverkats av författarnas begränsade 

tidigare erfarenheter. Författarna strävade efter att ha ett objektivt förhållningssätt genom hela 

studiens gång. Det upplevdes att ett flertal inkluderade resultatartiklar inte tydligt beskrev 

etiska överväganden. I dessa fall granskades studierna med stöd av riktlinjer för etisk kvalitet, 

enligt Polit och Beck (2012).  

 

Generaliserbarhet 

Olika forskningsmetoder ger olika förutsättning för generaliserbarheten av studien. Resultat 

från kvalitativa ansatser är ofta svåra att generalisera då dessa används för att förklara ett 

problemområde utifrån individens perspektiv (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom 

majoriteten av de inkluderade resultatartiklarna i denna studie är kvalitativa menar författarna 

att generaliserbarheten är relativt låg. Att en litteraturstudie där en sammanställning av ett 

flertal individers erfarenheter genomfördes, medför dock att generaliserbarheten ökar i 

jämförelse med varje enskild studies resultat. Författarna tror även att storleken på denna 

studie kan påverka generaliserbarheten. En större studie skulle behöva genomföras för en 

ökad generaliserbarhet. Författarna är också medvetna om att en individs erfarenhet aldrig kan 

generaliseras för alla människor. Däremot tror författarna till föreliggande studie att resultatet 
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kan helt eller delvis vara lärorikt för andra individer vid liknande situationer. Detta medför att 

studiens resultat har en viss överförbarhet. De studier som inkluderades kom ursprungligen 

ifrån USA, Kanada, Storbritannien och Australien. Den begränsade geografiska spridningen 

anser författarna kan påverka generaliserbarheten negativt. Detta på grund av de kulturella 

och demografiska skillnaderna i världen. Willman et al. (2011) påpekar dock att även om 

studierna genomförts i olika länder så kan trovärdigheten förbättras om resultat från ett flertal 

studier överensstämmer.  

  

Resultatdiskussion 

 

Vårdpersonalens egenskaper 

I resultatet framkom det att föräldrars erfarenheter av kommunikationen var både negativ och 

positiv. Att föräldrar upplevde och beskrev negativa erfarenheter av kommunikationen tror 

författarna till föreliggande studie kan bero på en mängd faktorer. Stress, okunskap, 

inkompetens hos vårdpersonalen samt oenighet och spänningar i relationen med föräldrarna 

eller den mänskliga faktorn att fela är några exempel. Svårigheter kan också uppstå eftersom 

det är ett så pass känsligt ämne att prata med föräldrar om deras svårt sjuka barn. Vi anser 

därför att det är viktigt för all vårdpersonal att känna till strategier som kan användas för att 

kunna hantera situationer där arbetsrelaterad stress uppstår. Särskilt viktigt vid den pediatriska 

palliativa vården där en stressad vårdpersonal kan uppfattas som ohjälpsam i många 

avseenden.  

 

Föräldrar i föreliggande studie menar att stressad och upptagen vårdpersonal skapade en 

barriär som helt eller delvis förhindrade deras tillfredställelse av kommunikationen. Det 

framkom i en studie av Ekedahl och Wengström (2006) att sjuksköterskor använder sig av 

strategier för att hantera existentiella svårigheter vid arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor 

använder sig av strategierna vid arbetsplatsen men även privat och på en individ- samt 

gruppnivå. Strategier kan innefatta att använda humor, hjälpa kollegor, utföra dagliga rutiner, 

att arbeta i nuet samt att få kärlek från sin egen familj.  

 

Det förekommer också att sjuksköterskor känner skuld när ett barn som de vårdar dör. 

Skulden kan förklaras av ett flertal faktorer så som att de kände att de misslyckades med att 

rädda barnets liv, skydda barnet från att ta skada samt att de förrådde föräldrarnas tillit till att 

vårda det mest värdefulla i deras liv. Att vårda döende barn kan öka sjuksköterskornas 

medvetenhet om sina egna förluster och sårbarheter, vilket leder till en ökad ångest och stress 

(Morgan, 2009). Författarna till föreliggande studie anser att det bör vara en central del att 

förebygga ohjälpsamma och negativa situationer inom den pediatriska palliativa vården till en 

allt större del. I enlighet med Sumner (2010) menar vi att sjuksköterskor är människor som 

alla andra trots att detta ofta förbises, till och med av sjuksköterskorna själva. Därför finns 

förståelsen för att vårdpersonalen i dessa sammanhang påverkas av situationen vilket i sin tur 

kan ha inverkan på kommunikationen. 

I resultatet framkom det att få av föräldrarna uppgav positiva erfarenheter av 

kommunikationen med vårdpersonalen, vilket var överraskande. Positiva erfarenheter sågs 

som att vårdpersonalen ibland medgav att de inte alltid hade svar men tog reda på svaren på 

föräldrarnas frågor. Författarna till föreliggande studie antar att detta uppskattades av 

föräldrarna eftersom det både visade på ett engagemang att utvecklas och att hjälpa familjen. 

Det kan förklaras av att maktbalansen mellan förälder och vårdpersonalen jämnades ut då 

vårdpersonalen vågade erkänna att de inte hade svar på alla frågor.   

I överrensstämmelse med Sumner (2010) kan maktskillnaden också jämnas ut genom att 

sjuksköterskan lyssnar till patienten. Detta kan även påverka relationen med barnets föräldrar. 



18 
 

Det bekräftas av föräldrarna som beskrev det som en uppskattad egenskap att vårdpersonalen 

lyssnade. 

 

I föreliggande studie var föräldrarnas erfarenheter av vårdpersonalens icke-verbala 

kommunikation inte så uttalad. Den icke-verbala kommunikationen kan avspegla känslor som 

glädje, aggressivitet och rädsla. Den kan även omfatta tecken och signaler som kan ge uttryck 

för olika saker (Eide & Eide, 2010). Newman-Norlund et al. (2009) beskriver att sändarens 

egenskaper och vem mottagaren är påverkar den icke-verbala kommunikationen. Det beskrivs 

att empatiska personer är bättre på att läsa och anpassa sin kommunikation till målgruppen. 

Enligt författarna till föreliggande studie stämmer detta överrens med det resultat som belyste 

den icke-verbala kommunikationen. Föräldrarna i föreliggande studie beskrev att den icke-

verbala kommunikationen främst uppfattades som äkta. Att den icke-verbala 

kommunikationen signalerade vänlighet och empati uppskattades samt mjukade upp den 

hårda miljön kring situationen.  

 

Författarna till föreliggande studie menar att många av föräldrarnas erfarenheter av 

vårdpersonalens egenskaper och positiva samt negativa upplevelser påverkades mycket av 

den icke-verbala kommunikationen. Varför detta inte återspeglades mer i resultatet kan bero 

på att termen icke-verbal kommunikation inte är känd hos målgruppen och att föräldrarna 

därför inte reflekterade över det. Egenskaper som författarna anser kan ha uttryckts genom en 

icke-verbal kommunikation var empati och arrogans. Det beskrevs bland annat av föräldrar 

föreliggande studie att en känslokall vårdpersonal var avtrubbad och mindre empatisk samt att 

medkänsla sågs som positivt. Kroppsspråket är universellt och innebär att det är svårare att 

dölja eller ljuga om känslor vilket kan skapa förvirring (Arlebrink, 2006). I föreliggande 

studie beskrevs det att dubbeltydiga meddelanden resulterade i förvirring och ångest hos 

föräldrarna. Arlebrink (2006) beskriver också att vårdpersonal som verbalt uttrycker en sak 

men med kroppsspråket visar en annan kan leda till att personalens kunnighet ifrågasätts och 

förtroendet brister.  

 

Faktorer som påverkar kommunikationen 

Samordning var en viktig aspekt för kvaliteten på kommunikationen i vården. Att få en tydlig 

och enad information från vårdpersonalen var betydelsefullt för föräldrarna. Författarna anser 

att det finns ett gemensamt ansvar hos all vårdpersonal som träffar familjer till svårt sjuka 

barn att kommunikationsutbytet ska lyckas. Kommunikation, närståendestöd och teamarbete 

är enligt SOU (2001) tre av den palliativa vårdens hörnstenar. Dessa tre hörnstenar 

tillsammans med samordning utgör enligt författarna till föreliggande studie en stor vikt i den 

palliativa vården av barn. En god samordning förutsätter att vårdteamet samarbetar väl samt 

att det finns en lyckad kommunikation mellan dem.  

 

Föräldrarna upplevde det som positivt att barnet vårdades av samma vårdteam genom hela 

sjukdomsprocessen. Det framkom också att föräldrar föredrog att kommunicera med 

lättillgänglig vårdpersonal. Vi anser att detta bör eftersträvas och att personalen bör vara 

tillgänglig både för barnet och för föräldrarna. I övrigt beskrevs det att kommunikationen 

mellan olika vårdinstanser var bristfällig. Det kan tänkas bero på ett flertal olika faktorer som 

att de olika instanserna använder sig av skilda dokumentationssystem, otillräcklig 

överrapportering, stress och oengagerad personal samt bristande resurser.  

 

Erfarenheter av information 

Det framkom att föräldrar upplevde att vårdpersonalen ibland undanhöll information om deras 

barns palliativa vård. Vårdpersonalen beskrevs då som oärlig och föräldrarna upplevde att de 

endast berättade vad de trodde föräldrarna ville höra. Författarna tror att vårdpersonalen ofta 
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möter svårigheter i kommunikationen med föräldrar vars barn vårdas palliativt. Beskedet att 

det inte längre finns någon möjlighet att bota deras barn måste vara svårt att delge, Klassen, 

Gulati och Dix (2012) styrker svårigheten i detta. Arlebrink (2006) menar att en svårighet vid 

övergången från kurativ till palliativ vård är att den känslomässiga delen av människan har 

svårt att acceptera att det inte längre går att rädda livet på personen.   

Vårdpersonalen påpekade att det var speciellt svårt att berätta för dem att deras barn skulle dö 

om föräldrarna trots detta besked fortfarande ville fortsätta med en kurativ behandling 

(Klassen et al., 2012). Risken finns då att patientens autonomi och integritet kränks om en 

kurativ behandling fortsätter (Arlebrink, 2006). 

 

Frågor kring den information som ska delges patienten tas upp i International Council of 

Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor. Bland annat beskrivs det att sjuksköterskan ska ” 

ge den information som behövs för att uppnå informerat samtycke och informerar om 

rättigheten att välja eller vägra behandling” (ICN, 2007, s. 7). Detta styrks även av 

Christensen och Hewitt-Taylor (2006) vilka påpekar att kunskap är ett verktyg för makt varför 

patienten enligt (Christensen & Hewitt-Taylor, 2006; Perocchia, 2010) bör erhålla komplett 

information för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån alternativa behandlingsmetoder.  

Eftersom föräldrarna till stor del är delaktiga i de beslut som tas kring deras barns sjukvård, 

menar författarna till föreliggande studie att även de bör erhålla komplett information för att 

kunna ta ett välgrundat beslut.  

 

Föräldrarna ansåg att det var värre att leva i ovisshet än att ta emot svår information och att 

bristen på korrekt information istället ledde till att de skapade sina egna förklaringar. Det 

finns därför en risk att föräldrar skapar en felaktiv bild över vilka resurser som faktiskt finns 

att tillgå i den palliativa vården och vad som kan göras för barnet enligt författarna. Enligt 

föräldrarna i föreliggande studie skapades ett förtroende till läkaren då alla möjliga 

vårdalternativ delgavs. Önskvärt var också att informationen om övergång till palliativ vård 

gavs på ett tydligt sätt. Att föräldrarna inte erhöll information om detta och därför var tvungna 

att själva ta första steget mot denna övergång sågs som negativt. Vi menar att det kan 

underlätta för vårdpersonalen att samtala om svåra frågor om de är medvetna om hur föräldrar 

uppfattar och önskar att informationen delges. De erfarenheter föräldrarna beskrivit stödjer 

det faktum att oavsett hur svårt det är att delge informationen är det önskvärt för föräldrarna 

att få fullständig information. 

 

Moody et al., (2011) beskriver att barn som vårdas palliativt och deras föräldrar har ett 

känslomässigt och kognitivt behov av information. Efficace et al. (2012) menar också att 

information och stöd är en betydande del i omvårdnadsprocessen. I föreliggande studie 

framkom det däremot att föräldrar erhöll bristfällig information om barnets tillstånd, upplevde 

interaktioner med vårdpersonal som inte lyssnade på deras åsikter, och fick en känsla av att 

inte vara omtyckt av vårdpersonalen. Frågan författarna ställer sig är varför föräldrar 

beskriver att de erhållit bristfällig information när vårdpersonal bör vara medveten om vilket 

informationsbehov föräldrarna har. Orsaken skulle kunna förklaras med att vårdpersonalen 

använder ett svårbegripligt medicinskt fackspråk och att de inte alltid ger begripliga 

förklaringar.  

Föräldrar uppgav även önskningar till förbättringar av kommunikationen. Dessa önskningar 

varierade mycket, antagligen på grund av varje förälders unika vårdsituation. Det är 

betydelsefullt att ta till sig föräldrarnas önskningar till förbättring.  Det är också viktigt att se 

de olika föräldrarnas utgångsläge och individanpassa informationen. Att kunna samtala, 

lyssna, och förmedla information på ett tillfredställande sätt i varje unikt möte med patienten 

och dennes familj menar författarna kan vara en utmaning för vårdpersonalen. Vikten av 

personcentrerad kommunikation stöds av Perocchia (2010). Med detta menas en strävan efter 
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en förståelse för patientens perspektiv, sociala och psykologiska sammanhang och efter en 

delad förståelse för patientens diagnos och behandlingsalternativ samt att hjälpa patienten till 

att ta egna beslut av vikt för den egna hälsan. 

 

Vårdpersonalen i en studie av Contro et al. (2004) beskrev att de kände sig oerfarna i flera 

aspekter av kommunikation inom den palliativa vården både till barnen samt deras familjer. 

Vårdpersonalen upplevde avsaknad av stöd i ett flertal situationer och hade önskat 

konsultation av ett pediatriskt palliativt vårdteam. De påpekade att de hade behöv hjälp i flera 

frågor, ett belyst område var vid övergången till palliativ vård och instruktioner kring hur de 

ska närma sig familjen med dessa frågor. Resultatet i studien av Contro et al. (2004) kan vara 

en förklaring till att föräldrar upplevde kommunikationen och informationen som bristfällig, 

menar författarna till föreliggande studie. En förbättrad kommunikation mellan föräldrar och 

vårdpersonal skulle kunna uppnås genom att större fokus ligger på utvecklandet av bättre 

metoder för informationsutbyte samt att vårdpersonalen får öva på hur svår information kan 

delges på ett bra sätt. Enligt Perocchia (2010) kan vårdpersonalens kommunikationsförmåga 

förbättras genom utbildning. Både evidensbaserad information och praktisk övning genom 

rollspel, diskussioner, frågor och coaching bör erbjudas.  

 

Studiens resultat visade att trots att den palliativa vården bygger på hörnstenar som 

närståendestöd, teamarbete och kommunikation, var dessa områden som föräldrarna upplevde 

som problematiska. Det behövs därför resurser inom detta område för att vårdpersonal och 

föräldrar ska erhålla det bäst lämpade förhållningssättet och uppnå en ömsesidigt tillfredställd 

kommunikation. I enlighet med Ak et al. (2011) och Perocchia (2010) styrks att vårdpersonal 

bör utbildas i kommunikationsförmåga eftersom detta leder till en stärkt yrkeskompetens och 

en ökad patienttillfredställelse. 

 

Slutsats 

Resultatet i studien påvisade olika erfarenheter av kommunikation i den palliativa vården av 

barn. Trots att många föräldrar upplevde god kommunikation fanns en betydande del negativa 

erfarenheter och de uppgav förslag till förbättringar. En återkommande negativ erfarenhet var 

bristande information vilket gav upphov till en ökad känsla av oro och maktlöshet för 

föräldrarna. Detta kunde orsaka djupgående och långvarig emotionell ångest och 

komplicerade sorgeprocesen även flera år senare. Det är därför av stor vikt att möta dessa 

familjer med god kommunikation både under och efter sjukdomsförloppet. För att uppnå en 

optimal kommunikation bör vårdpersonalen erbjudas utbildning och vägledning i dessa 

frågor.   

Förslag till vidare forskning 

Resultatet i föreliggande studie gällande föräldrars erfarenhet av vårdpersonalens 

kommunikation i den pediatriska palliativa vården, har väckt reflektioner kring ytterligare 

forskning. Författarna anser att det är av vikt med ytterligare forskning kring området för att 

möjliggöra en optimal kommunikation mellan förälder och vårdpersonal.  

 

Detta för att upplevelsen av denna tragiska situation ska bli så bra som möjligt för familjen. 

Författarna menar även att det vore intressant med forskning kring vårdpersonalens 

erfarenheter av kommunikationen, för att då kunna ställa dessa resultat mot varandra och 

därmed utvärdera skillnader. Detta möjliggör att man kan utreda var eventuella missförstånd 

uppkommer i kommunikationen mellan förälder och vårdpersonal.  
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BILAGA I 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Contro, N., 

Larson, J., 

Scofield, S., 

Sourkes, B., 

& Cohen, H. 

(2002) 

USA 

Family 

perspectives 

on the 

quality of 

pediatric 

palliative 

care 

Att lära sig hur 

man kan förbättra 

vården för barn 

och deras 

föräldrar genom 

att erhålla 

personliga 

erfarenheter från 

familjer. 

 

156 stycken familjer tillfrågades genom 

brevinbjudan. Inbjudan följdes av ett 

telefonsamtal där studien beskrevs mer 

detaljerat och frågor besvarades. Tid för 

intervju bokades in om familjen valde att 

delta. Familjerna var engelsk och 

spanskspråkiga vars barn fått behandling på 

Lucile salter packard children’s hospital 

[LSPCH]. Tiden från att barnet gått bort till 

genomförande av intervju varierade från 6 

månader till 2 och ett halvt år sedan. 

Samtliga deltagare gav informerat 

samtyckte. Genomsnittliga längden av 

intervjuerna var 2 timmar. En intervju guide 

utvecklades och pilotintervjuer gnomfördes. 

Intervjuerna bestod främst av frågor som 

kunde besvaras på skalan från aldrig till 

ofta, men deltagarna uppmuntrades att 

utveckla sina svar. 

n=68 

(0) 

Ett flertal områden visade sig vara 

otillfredsställande kring 

interaktionen mellan personal och 

förälder och dessa var; 

förvirrande, inadekvat och 

okänslig kommunikation gällande 

behandling eller prognos samt 

inkonsekvent uppföljning efter 

dödsfallet. De beskrevs att 

enskilda händelser kunde orsaka 

långvarig stress och ångest. 

Spansktalande familjer påpekade 

svårigheter med språkbarriären 

vilket påverkade hela familjens 

vårdupplevelse. De fans även 

deltagare som var nöjda med 

involveringen i beslutstagandet av 

deras barns vård. 

K 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Davies, B., 

Contro, N., 

Larson., J & 

Widger, K. 

(2010) 

USA 

Culturally-

Sensitive 

Information

-Sharing in 

Pediatric 

Palliative 

Care 

Syftet var att 

beskriva mexikan-

amerikanska och 

kines-amerikanska 

föräldrars 

uppfattning av 

informationsutbyt

e med 

vårdpersonal 

under deras barns 

sjukhusvistelse 

och död. 

 

50 stycken föräldrar identifierades och 

tillfrågades inför intervjun. 36 stycken 

föräldrar från 28 familjer deltog i studien. 

Deltagarna identifierades utifrån två 

universitetsjukhus. Endast mexikan-

amerikanska och kines-amerikanska 

deltagare valdes ut. Intervjuerna 

genomfördes på det språket som deltagaren 

föredrog. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med föräldrar vars barn gått 

bort 6 månader till 5 år innan studien 

genfördes. Tiden för en genomsnittsintervju 

varade i 2 timmar. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och översattes till engelska 

samt kodades enligt teman. 

n=36 

(0) 

Föräldrar identifierade 3 typer av 

Kommunikation från 

vårdpersonalen: information om 

deras barns dagliga liv på 

sjukhuset, information om 

föräldrarnas dagliga liv på 

sjukhuset och information om 

behandling och palliativa 

vårdproblem. 4 mönster av 

informationsutbyte framkom: 

Ingen information, grundläggande 

Information, grundläggande 

information med innebörd och 

grundläggande info och innebörd 

samt uppmärksamhet för 

föräldrarnas frågor, funderingar 

och känslor. Både positiva och 

negativa kvalitéer beskrevs. 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

  



III 
 

 

 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hays, R.M., 

Valentine, J., 

Haynes, G., 

Geyer, J.R., 

Villareale, N., 

McKinstry, 

B., Varni, 

J.W., & 

Churchill, S.S. 

(2006) 

USA 

The Seattle 

Pediatric 

Palliative 

Care 

Project: 

Effects 

on Family 

Satisfaction 

and Health-

Related 

Quality of 

Life 

Att förbättra 

kommunikation 

mellan patient och 

vårdgivare med 

hjälp av ett 

beslutsfattarinstru

ment [DMT] som 

underlättar i den 

avancerade 

pediatriska 

vården. 

Projektet Seattle Pediatric Palliative Care 

bestod av tre huvudprogram. DMT är ett 

instrument som undersöker fyra 

huvudgrupper av beslutsfattande processer 

för barn med livshotande sjukdomar. Dessa 

var medicinskt tillstånd, patient och 

familjens önskemål, livskvalitét och 

svårigheter i situationen.  Dessa används för 

att underlätta beslutsfattandet. 66 barn 

tillfrågades och 17 av dessa avböjde, 8 valde 

att inte delta av okända skäl. 41 barn deltog 

i studien varav 19 avled under studiens 

gång. 22 av deras föräldrar deltog också i 

studien, endast deras resultat redovisas i vår 

studie. Deltagare exkluderades då de inte 

uppfyllde de kliniska kriterierna att de 

skulle ha en sjukdom som förmodade 

bortgång inom ett år eller inte tillhörde 

sjukhusets studie grupp. Studien 

genomförde en uppföljning med tre 

månaders mellanrum från utgångstid. 

Föräldrarna skattade tillfredställelsen av 

vården deras barn erhållit genom ett 

frågeformulär med 31 frågor. Dessa kunde 

besvaras på en femgradig skala där ett stod 

för väldigt otillfredsställande och fem 

väldigt tillfredställande 

n=41/22 

(19)(0) 

Fjorton av de 31 frågorna gav en 

signifikant skillnad mellan 

utgångsvärde och 

uppföljningsvärde. En grupp som 

signifikanta skillnader sågs inom 

var patient och 

vårdgivarkommunikation. 

Förbättringar av kommunikationen 

Var hur väl familjen erhöll 

information om barnets vård, hur 

väl vårdgivarna lyssnade, svarade 

på frågor, samt fullföljde de beslut 

som togs. Programmet påverkade 

dock inte föräldrarnas skattning av 

hur väl vårdgivaren sammarbetade 

med familjen samt hur väl 

föräldrarna förstod informationen 

P 

II 



IV 
 

 

 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 

 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Heath, J.A., 

Clarke, N.E., 

McCarthy, 

M., Donath, 

S.M., 

Anderson, 

V.A., & 

Wolfe, J. 

(2009). 

Australien 

Quality of 

care at the 

end of life 

in children 

with cancer 

Att fastställa 

föräldrars grad av 

tillfredställelse 

med kvalitén på 

den pediatriska 

palliativa vården. 

193 stycken familjer identifierades som 

möjliga deltagare, 144 tillfrågades genom 

brevinbjudningar och 100 stycken som 

tackat ja följdes upp med telefonsamtal. 96 

föräldrar intervjuades vars barn gick bort 

minst ett år innan studien påbörjades, under 

åren 1996-2004. Föräldrar som talade 

engelska samt utan känd psykiatrisk diagnos 

inkluderas i studien. Tillåtelse från 

onkologen gavs innan deltagarna 

kontaktades i studien samt att alla deltagare 

gav informerat samtycke att delta. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 144 

minuter. Av de 96 föräldrar som 

intervjuades svarade 89 på ett eftersänt 

frågeformulär. 

n=96 

(7) 

De flesta föräldrarna var nöjda 

med kvalitén i vården, de 

uttryckte även att 

huvudmedicinska beslut var väl 

anpassade och lätta att förstå. 

De var också generellt sätt nöjda 

med ledarskapet och 

beslutsfattandet i den palliativa 

vården. 

De föräldrar som inte var nöjda 

indikerade att de önskade större 

involvering av deras husläkare. 

 

P 

II 



V 
 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hendricks-

Ferguson, 

V.L. (2007). 

USA 

Parental 

perspectives 

of initial 

end-of-life 

care 

communicat

ion 

Att undersöka 

föräldrars 

uppfattning av 1; 

tiden och metoden 

då vårdpersonal 

introducerar 

palliativ vård 

möjligheter för 

deras barn, 2; 

vilka deras 

preferenser skulle 

ha varit angående 

vald tidpunkt och 

metod för 

introduktion till 

palliativ vård. 

Studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativa telefonintervjuer som spelades in 

och granskades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 28 stycken föräldrar vars 

barn vårdades på Wings Hospice 

Programme at Barnes-Jewish Hospital in St 

Louis deltog. Inklusionskriterier för studien 

var att barnet skulle ha gått bort 6mån till 4 

år innan studien, föräldrarna skulle ha varit 

med barnet den sista levnadsveckan, förstå 

och prata engelska samt ha tillgång till 

telefon. Potentiella deltagare kontaktades 

via brev med studiens syfte. Intervjuerna 

varade mellan 45minuter till 3 timmar. 

Intervjuerna transkriberades och kodades. 

Studien bestod av två intervjufrågor. 

n=28 

(0) 

Studiens resultat redovisas utifrån 

två de två intervjufrågorna. 

Föräldrarna belyste positiva och 

negativa minnen över när och hur 

de erhållit alternativet om palliativ 

vård. Föräldrarna uppgav också 

förslag till förbättringar och gav 

olika rekommendationer för när 

informationen bör ges. 

K 

I 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hsiao, J.L., 

Evan, E.E., & 

Zeltzer, L.K. 

(2007) 

USA 

 

 

 

 

Parent and 

child 

perspectives 

on 

physician 

communicat

ion in 

pediatric 

palliative 

care 

Att identifiera 

aspekter av 

läkarens 

kommunikation 

som barn med 

livshotande 

sjukdom och deras 

föräldrar uppfattar 

som hjälpsamma 

eller ohjälpsamma 

i den pediatriska 

palliativa vården. 

20 stycken föräldrar deltog i studien. 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

genomfördes och spelades in med ljud och 

video. Föräldrar som var engelskspråkiga 

och mentalt stabila inkluderades i studien.  

Intervjuerna transkriberades och kodades 

samt analyserades genom grounded theory. 

Föräldrarna gav ett informerat samtycke till 

att delta i studien 

n=20 

(0) 

Fem framträdande huvudområden 

för kommunikationen 

Framkom. Dessa var: 

Relationsskapande, ansträngning 

och kompetens, 

informationsutbyte, tillgänglighet 

samt att involvera barn och 

föräldrar på en lämplig nivå samt 

samordning av vården. 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



VI 
 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

kvalitet 

Mack, J.W., 

Hilden, J.M., 

Watterson, J., 

Moore, C., 

Turner, B., 

Grier, H.E., 

Weeks, J.C., 

& Wolfe, J. 

(2005). 

USA 

Parent and 

Physician 

Perspectives 

on Quality 

of Care at 

the End of 

Life in 

Children 

With 

Cancer 

Att ta reda på 

föräldrar och 

vårdpersonals 

bedömning av 

vårdkvalitén i 

palliativa 

pediatriska 

cancervården och 

att bestämma 

faktorer som 

associeras med 

högkvalitativ 

vård. 

Föräldrar som inkluderades var 

engelskspråkiga, bodde i Nordamerika och 

deras barn hade dött av cancer för mer en ett 

år innan studien genomfördes. En förälder 

per familj intervjuades, vem som skulle 

delta valdes ut inom familjen. 144 intervjuer 

genomfördes med en genomsnittlig tid på 

132 minuter. Majoriteten av intervjuerna 

genomfördes via telefon medan resten öga 

mot öga. Frågorna var strukturerade och 

kunde besvaras från alltid till aldrig 

förekommande. Därefter genomfördes 

statistiska analyser av resultatet. 

n=144 

(2) 

Samband mellan höga skattningar 

av vården berodde på: att 

vårdpersonalen gav tydlig 

information om vad föräldrarna 

kunde vänta sig under den 

palliativa vården, empatisk 

kommunikation, en direkt 

kommunikation med barnet då det 

var lämpligt och att de förberedde 

föräldrar på omständigheter kring 

barnets bortgång.  En negativ 

skattning av vården associerades 

med att föräldrarna erhöll 

dubbeltydiga meddelanden. 

P 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Meert, K. L., 

Eggly, S., 

Pollack, M., 

Anand, K. J., 

Zimmerman, 

J., Carcillo, J., 

Newth, C. J., 

Dean, J. M., 

Willson, D. 

F., & 

Nicholson, C. 

(2008) 

USA 

Parents’ 

perspectives 

on 

physician-

parent 

communicat

ion near the 

time of a 

child’s 

death in the 

pediatric 

intensive 

care unit 

Att beskriva 

föräldrars 

uppfattning om 

konvesationer 

med läkare kring 

deras barns 

terminala sjukdom 

och död på den 

pediatriska 

intensivvårdsavdel

ningen (PIVA). 

Semistrukturerade telefonintervjuer som 

analyserades med etablerade kvalitativa 

metoder. Intervjuerna ljudinspelades. 

161 föräldrar bjöds in att delta i intervjun 

via ett mailat brev. En intervju genomfördes 

men datan gick förlorad. De flesta föräldrar 

var mammor. Föräldrarnas barn hade avlidit 

3 till 12 månader före studien genomfördes. 

Föräldrar som inte talade spanska eller 

engelska exkluderades. 

n=56 

(1) 

Föräldrar gav feedback angående 

hur informationen om barnets 

terminala sjukdom och död 

kommunicerades. Den vanligaste 

kommunikationssvårigheten som 

identifierades av föräldrarna var 

läkarens tillgänglighet och 

uppmärksamhet för 

informationsbehovet. 

Föräldrar önskade en tillgänglighet 

till läkaren och lyhördhet, ärlig och 

komplett information som var 

uppriktig, rak och komplett. 

Undanhållande av information och 

falskt hopp såg som negativt. 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Meyer, E.C., 

Ritholz, M.D., 

Burns, J.P., & 

Truog. R.D. 

(2006) 

USA 

Improving 

the Quality 

of End-of-

Life Care in 

the 

Pediatric 

Intensive 

Care Unit: 

Parents’ 

Priorities 

and 

Recommen

dations 

Identifiera och 

beskriva 

prioriteringar och 

rekommendatione

r för den palliativa 

vården och 

kommunikation 

enligt föräldrarnas 

perspektiv. 

En kvalitativ studie genomfördes med hjälp 

av ett frågeformulär med öppna frågor till 

96 familjer vars barn hade dött från 3 olika 

pediatriska avdelningar. Föräldrarnas barn 

som inkluderades i studien skulle vara 

mellan 0-18 år samt ha gått bort mellan 12-

45 månader innan studien påbörjades 

Svaren behandlades anonymt. I hushåll med 

två föräldrar fick de besvara 

frågeformulären enskilt. Datan kodades och 

kategoriserades. 56 stycken frågeformulär 

analyserades. 

 

 

56 

(0) 

Föräldrarna identifierade 6st 

teman; Ärlig och komplett 

information, god tillgång till 

personal, kommunikation och 

vårdsamordning, emotionella 

utryck och stöd från personal, 

bevarade av integritet för barn och 

förälder relationen samt tro och 

hopp. De la vikt vid att ha tillgång 

till personalen så att föräldrarna 

inte bara får information utan 

också bygger upp tillit och lugn. 

Vissa föräldrarnas upplevde 

frustration och stress då 

vårdpersonal inte kändes 

tillgänglig. Det upplevdes också 

att samordningen bland 

vårdpersonal var problematisk. 

Det ledde till att föräldrarnas 

upplevelse av säkerheten och 

tilliten i vården försvann. 

Föräldrar uppskattade 

vårdpersonal som själva visade 

känslor och var synligt empatiska. 

K 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 



IX 
 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Midson, R., & 

Carter, B. 

(2010) 

Storbritannien 

Addressing 

end of life 

care issues 

in a tertiary 

treatment 

centre: 

lessons 

learned 

from 

surveying 

parents’ 

experiences 

Ta reda på 

föräldrars 

perspektiv av 

vården och stödet 

dem och deras 

döende barn 

erhöll. 

Studien genomfördes vid två olika tillfällen 

med ett års mellanrum. Den första år 2006 

till 2007 och den andra med nya deltagare 

genomfördes 2008. 58 stycken familjer 

06/07 och 52 stycken 2008, bjöds in via 

brevutskick som följdes upp av ett 

telefonsamtal. 5 stycken 06/07 och 7 

stycken 2008 avböjde att delta i studien. 25 

stycken 06/07 och 18 stycken 2008 gick inte 

att kontakta via telefon. Totala antalet 

familjer var 28 stycken 06/07 och 27 

stycken 2008 som valde att delta. Familjer 

vars barn gått bort mellan 1 år till 18 

månader innan studien inkluderades. En 

strukturerad intervju genomfördes. 25 

stycken båda åren intervjuades via telefon, 

resten genomfördes öga mot öga. Familjerna 

intervjuades på engelska förutom vid ett fall 

då Urdu användes tillsammans med en tolk. 

Samma frågor användes men de lades till 

några vid den senare studien. 

 

28/27 

(0) 

I studierna som genomfördes 

framkom bland annat 

kommunikation och information 

samt föräldrarnas känslor som 

huvudteman. Föräldrarnas 

erfarenheter av kommunikationen 

varierade och familjers egna 

förslag framkom. Vissa föräldrar 

var väldigt positiva kring kvalitén 

av kommunikationen med 

vårdpersonalen. En del föräldrar 

ansåg att de inte fick sina frågor 

besvarade och fick bristande 

information som ledde till 

frustration hos föräldrarna. 

Önskvärt var en förbättrad 

kommunikation med familjen då 

det var lägligt. De ansåg att 

information möjliggjorde att 

föräldrarna tog välgrundade 

beslut. 

K 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Monterosso, 

L., 

Kristjanson, 

L. J., Aoun, 

S., & Phillips, 

M. B. (2007) 

Australien 

Supportive 

and 

palliative 

care needs 

of families 

of 

children 

with life-

threatening 

illnesses in 

Western 

Australia: 

evidence to 

guide the 

developmen

t of a 

palliative 

care service 

Erhålla feedback 

om 

omvårdnadsbehov 

från familjer till 

barn som vårdas 

palliativt och får 

stödjande vård på 

sjukhuset och 

utanför det 

Kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

studie. Den kvantitativa delen utfördes 

genom att 497 föräldrar identifierades som 

möjliga deltagare, varav 257 tillfrågades att 

delta i studien.. 6 frågeformulär delades ut 

genom telefon eller öga mot öga. 

Undersökningsgrupperna delades in utefter 

två grupper: Föräldrar vars barn hade cancer 

och vars barn hade annan sjukdom än 

cancer. 

 

Av de föräldrar som deltog i den 

kvantitativa studien tillfrågades om 

deltagande i en kvalitativ del. 38 

kontaktades via telefon. De flesta av de 

föräldrar som intervjuades var mammor. 38 

semistrukturerade intervjuer genomfördes 

via telefon eller öga mot öga. Intervjuerna 

transkriberades och kodades för att 

identifiera teman. 

P 

n=129 (0) 

K 

n=38 (0) 

Fem teman framkom i studien 

vilka var: Påverkan på 

omvårdnad, ekonomi, 

information, vårdpersonalens 

kompetens, tillgänglighet till vård 

samt samordning av vårdpersonal. 

Föräldrar i cancergruppen 

rapporterade att vårdpersonalen 

hade hållit dem väl informerade 

om deras barns tillstånd och 

behandlingsplan. Omvänt kände 

föräldrar i icke cancergruppen att 

läkarnas diskussioner kring deras 

barns diagnos och behandling var 

uppdelad. Vissa föräldrar ansåg att 

vårdpersonalens inställning var 

alltför hänsynsfull och att 

svårigheten i deras barns sjukdom 

ofta blev nedtonad. 

De var oroliga över deras barns 

framtid och kände att deras läkares 

förklaring av långtids prognos var 

inadekvat. De efterfrågade tydlig 

information om deras barns 

diagnos, förändringar i tillstånd 

och behandling, dock verkade 

många läkare misslyckas med att 

erbjuda denna information på ett 

effektivt och snabbt sätt. 

P 

II 

 

K 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Robert, R., 

Zhukovsky 

D.S., 

Mauricio, R., 

Gilmore, K., 

Morrison, S., 

& Palos, G. R. 

(2012) 

USA 

Bereaved 

parents' 

perspectives 

on pediatric 

palliative 

care. 

Att beskriva och 

förstå erfarenheter 

av föräldrar vars 

bortgångna barn 

fått onkologisk 

vård. 

Föräldrar som inkluderades hade barn som 

vårdades på ett cancersjukhus i samma 

delstat som de bodde. Barnen skulle ha gått 

bort minst ett år innan studien genomfördes. 

Exklusionskriterier var om föräldrarnas 

emotionella tillstånd var ostabilt 

Föräldrarna bjöds in via brevutskick och de 

som uttryckte intresse blev uppringda. 

Explorativa gruppintervjuer genomfördes 

som spelades in och transkriberades. 

Föräldrarna uppmuntrades att fritt uttrycka 

sina åsikter. 

Ersättning som gavs i studien var 

transportkostnad samt ett $25.00 

presentkort. 

16 

(2) 

Av de fem områden som 

diskuterades på intervjuerna ledde 

emotionellt stöd, utveckling och 

kommunikation till mest 

diskussion. Det framkom 

varierade resultat kring hur 

föräldrarna upplevde 

kommunikationen. En del 

föräldrarna uppskattade att 

vårdgivarna gav tid för diskussion 

även om de var medvetna om 

tillgängligheten varierade. Det 

framkom också en del barriärer 

som försvårade 

kommunikationen. Att 

vårdpersonal inte gick att nå ledde 

detta till frustration hos 

föräldrarna. Känslokall och icke 

samordnad vårdpersonal samt det 

medicinska fackspråket var också 

hinder för kommunikationen 

K 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sheetz, M. J., 

& Sontag 

Bowman, M. 

A. (2012) 

USA 

Parents' 

Perceptions 

of a 

Pediatric 

Palliative 

Program 

Bedöma föräldrars 

uppfattning kring 

om ett palliativt 

vårdprogram för 

barn gav dem 

grundstenarna i 

den palliativa 

vården och att 

bedöma föräldrars 

tillfredställelse 

med programmet 

Ett frågeformulär med 12 frågor användes 

för att erhålla svar om specifika palliativa 

mål och föräldrars tillfredsställelse med 

vården utformades. Formuläret hade blandat 

med öppna svarsfrågor och beskrivande 

frågor. Formulären tillsammans med ett 

frankerat kuvert skickades till familjer vars 

barn erhållit vård på Rainbow Kids och som 

gått bort mellan februari 2007-oktober 2010. 

Barnen som skulle ha gått bort 7-36 

månader innan studien.  De tillfrågade var 

anonyma. 192 tillfrågades, 14 skickades 

tillbaka utan svar och totalt blev 65 

frågeformulär besvarade. 

65 

(0) 

6 teman framkom vid 

undersökningen: kommunikation, 

föräldrars uppfattning om vad som 

hjälpte och vad som kunde 

förbättras, symtomlindring, 

tillfredställelse med den palliativa 

vården, stöd till familjen och 

medicinskt beslutstagande. En del 

föräldrar menade att de fick hjälp 

att kommunicera inom familjen 

tack vare det palliativa 

vårdteamet.  De rapporterade även 

att vårdteamet underlättade för 

dem att kommunicera sina 

önskningar till resterande 

vårdpersonal. 

P 

II 

 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Steele, R.G. 

(2002) 

Kanada 

Experiences 

of families 

in which a 

child has a 

prolonged 

terminal 

illness: 

modifying 

factors 

Beskriva 

familjens 

uppfattning av 

faktorer som 

påverkade deras 

förmåga att vårda 

sitt barn som har 

en 

neurodegenerativ 

livshotande 

sjukdom. 

Deltagarna utsågs via ett palliativt 

vårdprogram med hjälp av vårdpersonal 

som förklarade studiens syfte för familjerna. 

Familjer vars barn fått diagnosen en månad 

innan studien eller förväntades att gå bort 

inom en månad exkluderades. Föräldrarna 

som inkluderades var engelskspråkiga. En 

kvalitativ studie genomfördes med hjälp av 

bandinspelade intervjuer och observationer i 

föräldrarnas hem. 29 stycken 

familjemedlemmar deltog från 8 familjer. 

Intervjuerna analyserades och 

transkriberades med hjälp av grounded 

theory. Efter första intervjuerna fick 

familjerna ett prelimenärt utskick av 

resultatet. Sedan genomfördes en till 

intervju via telefon. 

29 

(0) 

Intervjun med föräldrarna 

resulterade i 4st faktorer som 

påverkade föräldrarnas upplevese. 

Dessa fyra var: relationer med 

vårdpersonal, tillgång till 

information, skillnader mellan 

könen och kommunikation mellan 

föräldrar. Föräldrar upplevde att 

det ibland erhöll lite eller ingen 

information om sjukdomen, vilket 

gjorde föräldrarna frustrerade. I 

vissa fall misstänkte de att 

vårdpersonalen undanhöll 

information ifrån dem. Föräldrar 

värderade vårdpersonal som 

respekterade varje familjemedlen 

och som lyssnade och gav tydliga 

förklarningar. Att kunna vara 

informell och prata om vardagliga 

saker var också egenskaper 

uppskattades. 

K 

II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani. 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



XIV 
 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Widger, K., & 

Picot, C. 

(2008). 

Kanada 

Parents’ 

Perceptions 

of the 

Quality of 

Pediatric 

and 

Perinatal 

End-of-Life 

Care 

Att beskriva 

vårdens kvalité 

som gavs före, 

under och efter 

dödsfallet av ett 

barn, ur 

föräldrarnas 

perspektiv. 

Intervjun bestod av både öppna och slutna 

frågor. Barnet skulle ha gått bort 12-24 

månader innan studien. Endast 

engelskspråkiga föräldrar med telefon var 

inklusionskriterier för studien. 58 familjer 

tillfrågades varav 28 stycken valde att delta 

i studien. Föräldrarna bjöds in via mail och 

om intresse fanns ringde forskarna upp dem 

och bokade en intervju. I två fall 

intervjuades föräldrarna gemensamt. I ett 

fall intervjuades föräldrarna var för sig, i 

resterande fall intervjuades endast en av 

föräldrarna. Totalt 39 stycken intervjuer 

genomfördes. Intervjuerna genomfördes via 

telefon eller öga mot öga och varade i snitt i 

52 minuter. 

39 

(0) 

Intervjuerna resulterade i fyra 

stycken problematiska områden, 

dessa var; Kommunikation mellan 

vårdpersonal, relation med 

vårdpersonal, omvårdnad vid 

dödstillfället samt uppföljning 

efter dödsfall. Några föräldrar 

upplevde att de fick mindre 

information om deras barns vård 

än vad de hade önskat och visste 

inte vem de skulle fråga om hjälp 

när de behövde. Endast hälften av 

föräldrarna träffade 

vårdpersonalen efter deras barns 

död. Föräldrar identifierade en del 

områden för förbättringar inom 

kommunikation. Föräldrar 

önskade generellt sätt mer 

information om 

sjukvårdsprocessen och från en 

bättre samordnad vårdpersonal. 

K 

I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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BILAGA II 

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 väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). * Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga 

kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


