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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att vårda patienter i palliativ vård beskrivs som utmanande då sjuksköterskor 

blir känslomässigt berörda av döende patienter. Detta medför att sjuksköterskor kan finna 

sig i motstridiga roller och beskrivs vara i behov av att balansera känslor gentemot patienter, 

anhöriga och arbetskollegor. Tidigare forskning beskriver att vårda patienter med barn i 

palliativ vård som betydelsefullt. Dock saknas forskning kring sjuksköterskors upplevelser av 

detta fenomen.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i 

palliativ vård.  

Metod: Metoden bestod av en empirisk studie med en kvalitativ ansats. Datainsamlingen 

utfördes genom fyra semistrukturerade intervjuer och dataanalysen utfördes med en induktiv 

innehållsanalys.  

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde sig bli berörda av patienter med barn under 18 år i 

palliativ vård, detta resulterade i tre kategorier; att bli berörd av patienten; att orka vårda och 

att inkludera hela familjen. Ur dessa kategorier kunde sju underkategorier urskiljas.  

Slutsats: Genom medlidande upplevde sjuksköterskorna sig bli känslomässigt berörda av 

patienterna. Sjuksköterskorna fann igenkännande aspekter hos patienterna, likt att vara mitt 

i livet samt att ha egna barn, som medförde en spegling hos dem själva. Det var essentiellt, 

såväl för patienterna och barnen, att få barnen delaktiga i vårdförloppet. 

Nyckelord: Föräldradöd, intervjustudie, palliativ vård, sjuksköterskors upplevelser, vård i 

livets slutskede.  

 

  



ABSTRACT 

Background: Caring for patients in palliative care is described as challenging for nurses as 

they can be emotionally affected by dying patients in varying degrees. This entails that nurses 

can find themselves in conflicting roles and have a need of balancing different emotions 

towards patients, next of kin and colleagues. Previous research describes that caring for 

patients with children in palliative care includes a unique value. However, research on 

nurses' experiences of this phenomenon is lacking.   

Aim: To describe registered nurses experiences of caring for patients with children under the 

age of 18 in palliative care.  

Method: The method consists of an empirical study with a qualitative approach. The data 

was collected by four semi-structed interviews and analyzed by using inductive content 

analysis.  

Result: The nurses experienced to be affected by patients with children under the age of 18 

in palliative care, this resulted in three themes; to be affected by the patient; to be able to care 

and to include the whole family. To these themes seven sub-themes could be distinguished.  

Conclusion: Trough compassion the nurses experienced to become emotionally affected by 

the patients. The nurses found recognizing aspects of the patients, such as being in the 

middle of life and having children of their own, which led to a reflection of themselves. It was 

essential, both for the patients and the children, to get the children involved in the care-

process. 

Keywords: End-of-life care, experiences, interview study, nurses’, palliative care, parental-

death. 
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1. INLEDNING  
 

Författarna till detta examensarbete är två sjuksköterskestudenter. Intresset för den 

palliativa vården uppkom under den första terminen av sjuksköterskeprogrammet, i 

samband med Andersson och Hommels (2012) bok, och i förbindelse med att en av 

författarna till examenarbetets förälder avled under samma tidsperiod. Döden som en gång 

varit undangömd presenterades nu från olika perspektiv. Andersson och Hommel (2012) 

beskriver hur sjuksköterskor upplever att vara patient. Författarna till examenarbetet 

upplevde boken som berörande framförallt då fenomenet om döden presenterades från 

perspektivet av en patient med barn i palliativ vård. 

Att det här skulle vara mitt liv, att det skulle vara slut nu. Det var jag inte beredd på. 

Jag hade velat följa barnen längre. Jag är så glad för mina barn, att de är så fina, att 

de är så duktiga. Jag tror att de kommer att klara det bra, även om de kommer att 

sörja (Andersson & Hommel, 2012, s. 25).  

Inom vården har båda studenterna varit involverade i patienters död och vittnat dennes 

effekt på nära och kära runt omkring. Det går inte att bortse att upplevelsen när en patient 

dör är berörande, och ibland så pass berörande att det påverkar vårdarbetet. Inom den 

palliativa vården är döden en naturlig del av vårdmiljön och är något som sjuksköterskorna 

upplever och ser varje dag. Hur upplevs det då att vårda patienter med barn i palliativ vård? I 

kontakt med döden utvecklar sjuksköterskorna självinsikter om bland annat sin egen 

dödlighet och existentiella frågor i möte med patienterna. Detta examenarbete syftar därtill 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser.  

Ämnet till detta examensarbetet valdes utifrån intresseområden som Region Västmanland 

efterfrågat. Palliativa enheten MSE gav förslaget om examensarbetets valda problemområde, 

om att utforska föräldrar som patienter där anhöriga är under 18 år. 

 

2. BAKGRUND  
 

Under bakgrund definieras centrala begrepp med en övergripande beskrivning av palliativ 

vård. Vidare följer en redogörelse över examensarbetes litteratursökning, tidigare forskning 

samt relevanta styrdokument och riktlinjer för sjuksköterskans arbete som måste följas. 

Bakgrunden avslutas med en beskrivning av det vårdvetenskapligt perspektiv och 

problemformulering. 

 

2.1 Definition av centrala begrepp 

 
För en ökad förståelse av detta examensarbete definieras upplevelser och palliativ vård 

beskrivs. 



2 
 

Upplevelser definieras som något en person tar in och påverkar ens sätt att tänka, känna eller 

vara. Upplevelser syftar på att människan är med om något personligt här och nu, och inget 

som hen bara uppfattat eller hört talas om. (Psykologiguiden, u.å) 

 

2.1.1 Palliativ vård 

 
Palliativ vård innebär att vårda patienter i livets slutskede med obotlig eller livshotande 

sjukdom eller skada. Syftet och målet med den palliativa vården är att ge en förbättrad 

livskvalitet till den som är svårt sjuk genom att lindra smärta och andra symtom. Vid palliativ 

vård ska inte endast den fysiska smärtan lindras utan patienter samt anhöriga ska även 

erbjudas psykologiskt, andligt, existentiellt och socialt stöd. Detta för att stödja patienten att 

leva livet med värdighet och finna största möjliga välbefinnande tills livets slut. Palliativ vård 

kan erbjudas i exempel vård- och omsorgsboenden, i hemmet, på ett sjukhem, på en 

specialiserad palliativ enhet/hospice eller på ett sjukhus (Nationella rådet för palliativ vård, 

2010).   

 

Palliativ vård kan utspelas i en tidig fas och en sen fas beroende på patienters prognos i 

sjukdomen. Den tidiga palliativa fasen kan ses vid till exempel svår hjärtsvikt, obotlig 

neurologisk sjukdom, demens under flera år eller långsamväxande spridd cancer i exempelvis 

bröst eller prostata. Som behandling i tidig palliativ fas kan kemoterapi, strålning eller 

specifik läkemedelsbehandling vara aktuellt. I den tidiga palliativa fasen görs undersökningar 

för att finna svåra komplikationer av sjukdomen med syfte att förlänga liv och anpassa den 

palliativa behandlingen utifrån detta. Målet med behandlingen i den tidiga palliativa fasen är 

att minska obehag och svåra symtom samt hjälpa patienter att leva ett så aktiv och normalt 

liv så länge som möjligt. Den sena fasen av palliativ vård kan pågå i dagar till enstaka 

månader. När patienter befinner sig i livets slutskede och behöver övergå till den sena 

palliativa fasen förs ett brytsamtal. I brytsamtalet förmedlas att den aktuella livsförlängande 

behandlingen inte ger den förväntade effekten, och att vårdplanen nu blir inriktad på att 

förbättra livskvalité och ge en god symtomlindring. Brytsamtalet förmedlas av en ansvarig 

läkare tillsammans med patienter och anhöriga, även ansvarig sjuksköterska behöver delta i 

samtalet för att säkerhetsställa sammanhanget och att vara ett stöd för patienterna. Efter 

brytsamtalet bör patienter ges plats att uttrycka sina tankar om sin sjukdom och eventuella 

önskemål eller frågor. Frågor gällande särskild försämring i sjukdomen och vad gäller 

vårdplats samt övriga insatser bör besvaras och planläggas. Den sena fasen kan vara svårare 

att känna igen vid neurologiska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller demenssjukdomar 

än vid cancer, eftersom sjukdomsutvecklingen vid svår cancer oftast är nedåtgående och kan 

ha perioder av förbättring som inte alltid finns vid cancersjukdomars sista fas. Symtom som 

kan uppkomma vid palliativ vård beroende på sjukdom är bland annat nedstämdhet, ångest, 

smärta, orkeslöshet, illamående, förstoppning, diarré, hosta och muntorrhet. Målet med 

behandlingen i den sena palliativa fasen är att ge bästa möjliga livskvalité av den korta tid 

som finns kvar då livet inte längre går att förlänga (Svenska Palliativregistret, 2015; 

Vårdhandboken, 2016; Lindqvist & Rasmussen, 2014).  

 

Den palliativa vården kan vid behov innebära att ge plats för flera olika yrkesgrupper för att 

ge en förutsättning att uppnå en optimal god vård för patienterna. De som främst jobbar 

inom palliativ vård är undersköterskor, sjuksköterskor och läkare, även fysio- och 

arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, logopeder och sjukhuspräster beroende på 
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patienternas sjukdomstillstånd och prognos i sjukdomen (Nationella rådet för palliativ vård, 

2010).  

 

2.2 Litteratursökning 

 
I detta examenarbete är en systematisk litteratursökning till tidigare forskning genomförd i 

enlighet med Östlund (2017). CINAHL Plus, Medline och PubMED är använda som 

databaser inom ämnesområdet vårdvetenskap och omvårdnadsvetenskap. CINAHL Plus är 

enligt Östlund (2017) en databas för artiklar inom omvårdnadsvetenskap och PubMED samt 

Medline är en databas för främst medicin och omvårdnadsvetenskapen. Sökorden som 

använts är anpassade efter dessa engelska databaser och begrepp enligt engelskt lexikon har 

därför använts. De centrala sökorden inför litteratursökningen är: palliative care, end-of-life 

care, nurse*, emotions, feelings och experience (se bilaga A sökmatrisen). Vid sökning av 

artiklar har verktyg som trunkering används. Enligt Östlund (2017) används trunkering för 

att söka upp artiklar med böjningsformer av ett ord med hjälp av symbolen *.  Ett exempel 

där trunkering är använt är vid begreppet "nurse". Detta med syfte att få ett bredare 

sökresultat i litteratursökningen.  

De booleska sökorden som är använda i denna litteratursökning är AND och OR. Att använda 

begreppet AND innebär att koppla ihop två söktermer (Östlund, 2017). Exempel Palliative 

care AND end-of-life care. Databasen söker då upp artiklar som handlar om både Palliative 

care och end-of-life care. Begreppet OR användes för att få resultat på en av eller båda 

söktermerna (Östlund, 2017). Exempel på detta är feelings OR emotions (Se bilaga A 

Sökmatrisen). Avgränsningar som gjorts under denna litteratursökning är peer-reviewed, full 

text, IMRAD-struktur och publikationsår 2009–2019. Detta för att filtrera bort de artiklar 

som inte är vetenskapliga och för att finna aktuell forskning. I databaserna PubMED och 

Medline finns inga verktyg för avgränsning för Peer-review. Därtill vid kontroll av Peer-

reviewed har databasen Ulrich Web använts. Detta är för att kontrollera om tidskriften som 

artikeln är publicerad i var vetenskaplig kvalitetsgranskad. Enbart artiklar skrivna på 

engelska är valda (se bilaga B Artikelmatris).   

 

2.3 Tidigare forskning 
 

I denna del redogörs tidigare forskning relaterat till sjuksköterskans arbete i palliativ vård. 

 

2.3.1 Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård 
  

Sjuksköterskor har en central roll inom den palliativa vården, både för patienter och för 
anhöriga. Sjuksköterskor utför dagligen omvårdnad, de arbetar stödjande gentemot 
patienters och anhöriga, samt ansvarar för beslutfattande processer relaterat till patientens 

vård, undersökningar och behandlingar (Arevalo, Rietjens, Swart, Perez & Van der Heide, 
2013). Sjuksköterskor arbetar i team tillsammans med flertal andra professioner angående 
patienters vård. Uppdelningen av ansvarsområden mellan de olika professionerna uppfattas 
till viss del som oklar. Detta medför att sjuksköterskor agerar som en samordnare av 
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patienters vård mellan de olika professionerna, samtidigt som de utför sina arbetsuppgifter 

som sjuksköterska (Törnquist, Andersson & Edberg, 2013).   

Som sjuksköterska, i vårdandet av döende patienter, arbetar de med att bygga en relation till 
patienter och dess anhöriga, samt stödja och respektera patienterna i sin sorgeprocess 
baserat på empati (Salum, m.fl., 2017). Som en följd av den kommande döden kan många 

känslor och attityder som ilska och fientlighet visas hos patienter och deras anhöriga, och 
bemötandet gentemot dessa reaktioner är avgörande för vårdprocessen. Det är därför 
nödvändigt att förstå patienter som unika individer och respektera dessa attityder för att 
patienter samt anhöriga skall kunna acceptera döden. Denna förståelse kan främja relationen 
mellan patienter, anhöriga och sjuksköterskor och därav skapas en förbindelse som grundar 
sig på omsorgens humanisering (Gerow, m.fl., 2010). 

 

2.3.2 Betydelsen av att bli känslomässigt berörd  
 

Att vårda inom palliativ vård beskriver Karlsson, Kasén och Warnå-Furu (2016) som 
utmanande, och bekvämligheten att vårda uppger Zheng, Lee och Bloomer (2016) är 
beroende av den yrkesmässiga kompetensen. Sjuksköterskor kan uppleva sig känslomässigt 

berörda på olika sätt av döende patienter. Detta eftersom sjuksköterskor önskar att bli 
medvetna och förstå patienter i deras lidande för att kunna skapa en känsla av 
gemenskap. Denna förståelse medför att sjuksköterskor behöver balansera mellan olika 
känslor gentemot patienter, anhöriga och arbetskollegor, både som professionella vårdgivare 
och som medmänniskor (Karlsson, m.fl., 2016). Sjuksköterskor kan uppleva sorg i vårdandet 
av döende patienter. När de upplever sorg finner sjuksköterskor sig i motstridiga roller. Detta 
eftersom sjuksköterskor måste hålla sig starka och ge stöd samtidigt som de kan påverkas 
från förlusten av patienter (Gerow m.fl., 2010). Funk, Peters och Stieber-Roger (2017) 
beskriver att ett känslomässigt avstånd är nödvändigt för att skydda sig själv som 
vårdare, medan Ingebretsen och Sagbakken (2016) beskriver att detta vårdande ställer ett 

krav på sjuksköterskors förmåga att kunna gömma undan sina känslor för att sedan avslöja 
dem vid lämpliga tillfällen.    

Genom att vårda patienter i palliativ vård kan sjuksköterskor i olika sammanhang bli 

medvetna om sin egen existens som medmänniskor, beskrivet som en transformation i det 
egna känslomässiga livet. Detta kan dock framkalla en förtvivlan om själva existensen: att 
vara eller inte vara. Genom att vårda patienter i palliativ vård kan sjuksköterskor erhålla 
existentiella frågor relaterat till patienter så väl som sin egen död; en balans mellan hopp och 
förtvivlan om liv och död, likasom hoppet om försoning med livet när döden närmar sig. 
Reflektion över dessa tankar och sina inre känslor i enlighet med teoretiska aspekter kan 
bidra till personlig tillväxt, både som sjuksköterska och som medmänniska (Karlsson, m.fl., 
2016).   

 

2.3.3 Att vårda patienter med barn  

 

Frankling, Arber, Reed och Ream (2018) beskriver att vårdpersonalens arbete att av stödja 
patienter med barn i palliativ vård och att hjälpa patienter att förbereda sina barn inför 
förälderns död som betydelsefullt. Patienter som har oavslutade kapitel i livet, som exempel 
en vilja att se sina barn växa upp eller upplevelsen av att inte ha levt ett fullt utfört liv, leder 
ofta till en önskan att fortsätta leva. Patienter som håller fast i dessa oavslutade saker kan 
hindras från att uppnå anpassning av sitt tillstånd samt acceptans över sin verklighet. Som 
sjuksköterska krävs det att de är mottaglig för patienters önskemål samt att de ger patienter 
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utrymme för att tala om och till sina barn om den kommande döden (Walczak, m.fl., 2013) 

Vården ska baseras på empati och som sjuksköterska behöver de uppnå en förtroendefull 
relation gentemot patienter, barnen och andra familjemedlemmar. Familjen är väsentlig i 
palliativ vård och sjuksköterskor arbetar med att inkludera familjen i vården samt fullföljer 
detta arbete efter att patienten tagit sitt sista andetag (Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 
2009). Berg, Rostila och Hjern (2016) tydliggör att en förälders död under barndomen kan 
förknippas med ökad risk av långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa under hela 
livslängden. Att göra familjen delaktig i vården och som sjuksköterska hålla ett positivt 
humör samt en kontroll över patienters smärta och symtom kan ge patienter en ökad 
möjlighet till att anpassa sig samt acceptera sin prognos och livets slut (Walczak m.fl., 2013).   

 

2.4 Styrdokument och riktlinjer  

 
Flertal författningar och lagar styr sjuksköterskors vårdarbete som Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska, ICN:s etiska kod, Hälso- och sjukvårdslagen och 

Patientlagen. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a) beskriver sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad av patienter. Detta 

innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, därefter ledarskap 

och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b) vägleder och samlar sjuksköterskor till ett gemensamt 

förhållningssätt oberoende av nationella lagar till ställningstagande för mänskliga rättigheter 

och uppmanar till handling. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska 

har ett moraliskt ansvar för sina beslut och bedömningar. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) omfattar åtgärder för att förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador. Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 

befolkningen, samt att vården skall utföras med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvården ska bland annat bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet samt tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen. Patientlagen (SFS 2014:821) utvecklar detta och tydliggör samt 

stärker patienten ställning till att främja dennes integritet, självbestämmande och 

delaktighet. Lagen styrker även att patientens anhöriga ska få möjlighet att medverka och 

vara delaktiga i vårdförloppet. Relaterat till examensarbetes problemområde lyder 

bestämmelser Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 7§ att hälso- och sjukvården ska 

särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd. Detta om barnets förälder eller 

annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med bland annat har en allvarlig fysisk 

sjukdom eller skada, samt om den vuxna oväntat avlider.  

 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv  

 
Det vårdvetenskapliga perspektivet som detta examensarbete utgår från är Wiklund Gustins 

(2017) vårdvetenskapliga perspektiv om medlidande, som är baserat på Katie Erikssons 

(2015) teori om medlidande. Medlidande som det vårdvetenskapliga perspektivet är relevant 

för detta examensarbete då sjuksköterskors arbete grundar sig i mötet med patienter och kan 
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därmed förstås som en central del av vårdandet av patienter i palliativ vård. I mötet med 

patienter kan sjuksköterskor skapa en känsla av gemenskap genom att bli medvetna och 

förstå patienter i dennes lidande.  

Eriksson (2015) beskriver medlidande som att lida med den andre och att medlidande utgör 

källan till det sanna vårdandet. Medlidande redogör för vårdandets meningssammanhang 

där medlidande ses som en etisk handling, där människan som vårdare har mod att ta ansvar 

för den andre. Medlidande kan uttryckas som en känslighet för andras lidande eller smärta. 

Denna känslighet ger sjuksköterskor beredskap att kämpa för patienters lidande och att 

försöka lindra det. 

Enligt Wiklund Gustin (2017) innebär medlidande att känna smärta gemensamt med någon. 

Medlidande uppträder genom att patienter delar med sig av sina känslor och att 

sjuksköterskor som vårdare blir berörd av detta. Följaktligen uppmanas sjuksköterskor att ta 

sitt ansvar som medmänniskor och därför handla för att lindra patienters lidande. Känslan av 

ömsesidighet och gemenskap, samt möjligheten att skapa en tillhörighet till en annan person, 

skapar ett ”vi” och utgör grunden för medlidandet. Detta ger sjuksköterskor ett syfte att 

närma sig patienter; för att återupprätta en gemenskap. För att återupprätta denna 

gemenskap behöver sjuksköterskor offra sin egen bekvämlighet i mötet med patienter. Med 

detta menas att sjuksköterskor i mötet med patienter behöver vara närvarande i stunden, inte 

bara för patienter utan med och för sig själva. I mötet med patienter handlar det om att 

kunna acceptera, bekräfta och möta sina egna känslor för att ha kraft till att vara kvar 

tillsammans med patienter i det som känns svårt. I mötet med patienter kan även 

sjuksköterskors egna känslor av otillräcklighet uppkomma vilket kan medföra ett eget 

lidande hos sjuksköterskor men även svårigheter i form av rädsla. Denna rädsla kan leda till 

att sjuksköterskor väljer att vårda på avstånd. Detta kan ses som ett sätt för sjuksköterskor 

att skydda sig från de plågsamma känslor som kan uppkomma i mötet med lidande patienter. 

Dessa rädslor av ett eget lidande samt patienters lidande kan hindra sjuksköterskor från att 

vara fullt närvarande för patienterna. Därmed beskriver Wiklund Gustin (2017) att det är 

väsentligt att som sjuksköterska ha förståelsen och medvetenheten av att ”jag själv är sårbar”. 

Att som sjuksköterska befinna sig i, bekräfta och försonas med sin egen sårbarhet och sitt 

eget lidande gör det lättare att vara närvarande i mötet med patienter. Om sjuksköterskor har 

förmågan, kraft och viljan att lida med patienter, är detta inte bara välgörande för 

patienterna utan bidrar också till att vårdandet upplevs meningsfullt som energiberikande av 

sjuksköterskorna.  

 

2.6 Problemformulering  

 
Tidigare forskning redogör att sjuksköterskor har en central roll i den palliativa vården. I 

vårdandet av döende patienter arbetar sjuksköterskor med att bygga en relation genom att 

bland annat stödja och respektera patienter och dess anhöriga i sorgeprocessen. Att vårda 

patienter med barn i palliativ vård beskrivs som betydelsefullt. Patienter med oavslutade 

kapitel i livet, som patienter med barn, kan förmodas ha en önskan att leva och kunna följa 

sina barn. Sådana oavslutade kapitel beskrivs förhindra patienter att uppnå acceptans över 

sin verklighet. Därtill, redogör tidigare forskning att det är av stor betydelse att 

sjuksköterskor stödjer dessa patienter att anpassa till sitt tillstånd och såväl hjälpa dem att 

förbereda sina barn inför en förälders död. Sjuksköterskor kan i olika mån bli berörda när de 

vårdar döende patienter, och därav uppleva ett medlidande. Kring fenomenet att vårda 
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patienter med barn i palliativ vård saknas kunskap gällande sjuksköterskors upplevelser. 

Kunskapen behöver därför utvecklas gällande sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med barn under 18 år i palliativ vård. Att studera det aktuella problemet kan ge en 

ökad förståelse och kunskap kring fenomenet som kan bidra till ökad trygghet för såväl 

patienter som sjuksköterskor i vårdrelationen. 

 

3. SYFTE  
 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år 

i palliativ vård.   

 

4. METOD  
 

En kvalitativ intervjustudie har genomförts och empiriskdata har samlats in via 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Enligt Danielson (2017a) ökar möjligheterna 

till en högre trovärdighet av examensarbetet med öppna frågor då informanterna får 

möjlighet att uttrycka sig mer fritt i talet och med egna ord. Frågorna var få i antal och bestod 

av följdfrågor för att öka möjligheterna att utveckla och förstå en annan människas 

upplevelser, och är därmed en lämplig metod i enlighet med examenarbetets syfte. 

Datainsamlingen analyserades sedan i enlighet till Graneheim och Lundman (2004) 

innehållsanalys.  

 

4.1 Datainsamling och urval  

 
Datainsamlingen genomfördes på Palliativa avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna i form 

av fyra stycken intervjuer. Inklusionkriterierna för att delta i intervjuerna som informant var 

legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård med minst 1 års erfarenhet på 

verksamheten. Därtill att sjuksköterskorna som deltog hade någon form av erfarenhet av att 

vårda patienter i palliativ vård där patienterna hade barn under 18 år. Exklusionskriterierna 

var all vårdpersonal som inte uppfyllde inklusionkriterierna. Urvalet har skett strategiskt 

med ett ändamålsenligt urval för att upprätthålla ett relevant urval för examensarbetets syfte. 

Enligt Danielson (2017a) innebär ett ändamålsenligt urval att välja informanter utifrån den 

kunskap de har inom problemområdet.  

 

Efter en godkänd etikprövning (se bilaga. C) kunde datainsamlingen påbörjas. I februari 

2019 kontaktades verksamhetschefen på Palliativa enheten i Västerås samt biträdande 

verksamhetschefen på Palliativa avdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna med syfte att 

finna informanter till examenarbetet. Kontakten togs via telefon med vidare uppföljning via 

e-post med ett informationsbrev till verksamhetscheferna, och ett informationsbrev menat 

för informanterna om bland annat examensarbetets syfte samt att deltagandet är frivilligt (se 

bilaga D Informationsbrev till informanter och bilaga E Informationsbrev till 

verksamhetschef). Biträdande verksamhetschef på Palliativa avdelningen på Mälarsjukhuset i 
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Eskilstuna godkände genomförande av examensarbetet. Därav kontaktade biträdande 

verksamhetschefen sjuksköterskorna på avdelningen samt överlämnade informationsbrevet 

till respektive informant. Därefter bokades datum och tid för genomförande av intervjuer 

med fyra sjuksköterskor.  

 

4.2 Genomförande och analys  

 
Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum på verksamheten som avsattes för intervjuerna.  

Platsen valdes ut av informanterna själva i samråd med biträdande verksamhetschefen, vilket 

Rosberg (2016) beskriver som en fördel då datainsamlingen sker i fenomenets naturliga miljö 

och kontext. Material som medtogs till intervjutillfällena var utskrivna exemplar av 

samtyckesblanketter, kopia av informationsbrev, penna och två inspelningsapparater. En 

pilotstudie i form av provintervju ägde rum med en av de informanterna som önskade att 

delta. Denna provintervju ägde rum före resterande intervjuer med syfte att kvalitetstesta 

intervjufrågorna och miljön intervjun utspelades i. Provintervjun var utan anmärkning och 

inkluderades som en av de fyra intervjuerna till analysen.   

Genomförandet av intervjuerna utfördes i enlighet med Danielson (2017a). Intervjuerna 

genomfördes med en informant åt gången samt med en intervjuare. I början av intervjuerna 

skedde en kort personlig presentation av intervjuaren. Efter detta presenterades 

examensarbetets syfte samt en genomgång av informationsbrev och samtyckesblankett till 

informanterna (se bilaga D Informationsbrev till informanter och bilaga F 

Samtyckesblankett). Därefter inhämtades underskrifter av blanketter; två stycken 

samtyckesblanketter per informant varv en kopia informanten fick behålla. Här upplyste 

intervjuaren noggrant om att informanten hade möjligheten att avbryta sin medverkan om så 

önskades och att eventuell paus kunde erbjudas vid behov. Samtliga intervjuer spelades in på 

två inspelningsapparater för att säkerhetsställa att allt ljudupptag blev korrekt införda. 

Intervjuerna skedde med öppna frågor utifrån intervjuguiden (se bilaga G Intervjuguide). 

Detta då Danielson (2017a) beskriver att öppna frågor ökar möjligheterna att utveckla och 

förstå en annan människas upplevelser, erfarenheter, åsikter, uppfattningar, känslor och 

kunskap. Intervjuer avses till högre trovärdighet av examensarbetet då informanterna fick 

möjligheten att uttrycka sig fritt i talet och med egna ord. Frågorna var få i antal men bestod 

av påbyggande följdfrågor. Medellängden för intervjuerna var i ca 15 minuter per intervju. 

Upplevelserna som framfördes ansågs relevant och betydelsefullt i förhållandet till syftet och 

redogörs under resultat. 

För att påbörja analyseringen av intervjudata behövdes först en ordagrann utskrift av 

intervjuerna ske, så kallad en transkribering. Innan en transkribering genomfördes har en 

upprepad och noggrann lyssning av de inspelade materialet skett av samtliga intervjuer.  

Danielson (2017a) beskriver att det i lyssnandet sker en tydlig särskiljning i talet eller 

eventuellt i långa uppehåll i informanternas berättelse, vilket ökar förutsättningarna för 

förståelse av intervjuerna. Alla intervjuer transkriberades ordagrant för att kunna se alla 

nyanser. Transkriberingen blev skriven i 15 A4 sidor, och intervjuaren och varje informant 

skiljts åt genom att namnge ”I” för intervjuare och ”Inf” för informant. Varje intervju kodades 

med ett nummer som var kopplad till en kodlista för att upprätthålla konfidentialitet.  

 

Aktuell analysmetoden för detta examensarbete var en innehållsanalys. Detta för att dra 

slutsatser, finna likheter och skillnader av innehållet i olika formerar av kommunikation, i 
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detta fall intervjuer. Processen för att analysera intervjutexterna för en innehållsanalys har 

skett i enligt med Graneheim och Lundman (2004) som bestod av fem steg. Det första steget 

var att läsa det transkriberade materialet upprepande gånger för att få känslan för helheten i 

texten. Steg två var att plocka ut meningar och frasers som innehöll relevant information för 

examensarbetet, så kallade meningsbärande enheter. Steg tre var att kondensera de 

meningsbärande enheterna. Vilket innebar att korta ner texten och även behålla kärnan i 

innehållet. Steg fyra var att de kondenserade meningsbärande enheterna kodades och 

grupperades i underkategorier som reflekterade det centrala budskapet i intervjuerna. Det 

femte och sista steget var att formulera kategorier som band samman underkategorierna 

samt skapa underliggande meningar genom att finna samband och skillnader. I tabell 1 

redogörs exempel på meningsbärande enheter, kondenserade meningsbärande enheter, kod, 

underkategori och kategori som framkommit under analysprocessen.  

 

Tabell 1: Exempel från innehållsanalysen 

 
Meningsbärande 
enheter 
 

 
Kondenserade 
meningsbärande 
enheter 

 
  Kod 

 
  Underkategori 

 
  Kategori 

”Man är ju van att samtala, 
man är van vid de stora 
frågorna så att säga, när 
livet ska ta slut. Det väcks 

mycket tankar och 
funderingar…” 

Är van vid samtal 
om livets slut, och 
det väcker mycket 
tankar.  

Tankar Spegling 
 
Tankar om livets 
slut 

Att bli berörd 
av patienten. 

”---Vi ventilerar dagligen så 
det är klart att det gör att 
arbetsgruppen blir mera 
lyhörd för varandra och för 
vad som händer mig som 
kollega. ” 

Ett arbetslag blir 
mer lyhörda för 
varandra genom att 
samtala dagligen.  

Lyhördhet  Lyhördhet i 
arbetsgruppen 

Att orka vårda 

 

 

4.3 Etiskt övervägande 

 
Genom forskningsetik skyddas de människor som medverkar i forskning och bygger på 

respekt för andra människor. Forskningsetiken är viktigt för att värna om människors frihet 

till autonomi (Kjellström, 2017). En etikprövning gällande forskning på levande människor 

skickades in till akademin för hälsa, vård och välfärds etikprövningsnämnd på Mälardalens 

högskola i Västerås i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2015) innan datainsamlingen 

genomfördes (se bilaga C Etikprövning). Etikprövningen bestod av en tydlig beskrivning över 

genomförandet av intervjuerna, från planerat tillvägagångsätt till inhämtning av samtycke 

och bevarande av datamaterialet (se bilaga C, D, E, F och G). Syftet med detta var att 

genomföra en självskattad forskningsetisk prövning och för att se om examenarbetet 

uppfyllde de etiska principer och lagar som behövdes följas för att kunna genomföra 

examensarbetet (Danielson, 2017a). En revidering på etikprövningen blev verkställd efter 
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synpunkter från HVV:s etikprövningsnämnd. Efter godkänd etikprövning kunde 

examensarbetet intervjustudie genomföras.  

De etiska överväganden som detta examenarbete har gällande informationsbrev till 

verksamhetschef och informanter samt samtyckesblanketten har utgått ifrån de fyra 

forskningsetiska principer. Informationskravet innefattade att informanterna hade rätt att få 

veta examensarbetets syfte, genomförande, hur datainsamling skedde och behandlades samt 

att deltagandet för examensarbetet var frivillig. Detta innebar att informanterna fick 

möjligheten att avbrytas sin medverkan när som helst, utan att bli given några negativa 

konsekvenser. Samtyckeskravet innebar att informanterna hade rätt att medstämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet innebar att alla insamlade personuppgifter ska 

behandlas konfidentiellt och inga obehöriga skulle ha tillgång till detta. 

Nyttjandekravet innebar att de inspelade- och samlade uppgifterna om en person endast fick 

användas till studiens syfte (Kjellström, 2017) (se bilaga D, E och F).  

Underskrifterna på samtliga blanketter inhämtades i samråd med sjuksköterskorna innan 

intervjun genomfördes. En noggrann genomgång av samtyckesblanketten utfördes på bokat 

intervjutillfälle (se bilaga D och F). Intervjun påbörjades efter att samtyckesblanketten var 

underskriven av informanten och insamlad. Samtyckesblanketten blev efter intervjun kodad 

utifrån kodlista som upprätthållde informanternas sekretess. Alla aktuella blanketter och 

övrig obearbetat material har bevarats i en lösenordskyddad USB-sticka inlåsta så att 

obehöriga ej fått tillträde.  

 

5. RESULTAT   
 

Analysen av sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i 

palliativ vård resulterade i tre kategorier och sju underkategorier som presenteras under 

tabell 2.  

Tabell 2: Kategori och underkategori gällande sjuksköterskornas upplevelse. 

 

 

 
Kategori 

 

 
Underkategori 

Att bli berörd av patienten Medlidande med patienten 
Spegling i sig själv 
Ödmjukhet inför livet 

Att orka vårda Öppenhet och lyhördhet i arbetsgruppen 
Att skydda sig bakom professionen 

Att inkludera hela familjen Att se helheten 
Barnens delaktighet 
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5.1 Att bli berörd av patienten  

 
Sjuksköterskorna beskrev vårdandet av patienter med barn under 18 år i palliativ vård som 
mer komplex jämfört med andra patienter, då sjuksköterskorna kunde uppleva sig bli mer 
känslomässigt berörda. De upplevde empati och medmänsklighet som medförde ett 
medlidande. Sjuksköterskorna upplevde igenkännande aspekter hos patienterna som 
medförde en spegling i sig själv samt ödmjukhet till sina egna liv. Sjuksköterskorna beskrev 
även att ha egna barn bidrog till att de upplevde sig bli mer känslomässigt berörda.  

 

5.1.1 Medlidande med patienten   
 

Sjuksköterskorna upplevde empati och medmänsklighet gentemot patienterna i deras 
lidande, deras familjer och liv, vilket medförde ett medlidande. Sjuksköterskorna upplevde 
en känslighet som beskrevs uppkomma och ingå i vårdandet av patienter med barn under 18 

år i palliativ vård. 

Rent känslomässigt så står man ju där och tänker att det kan ju hända vem som 

helst, de kan hända mig, de kan. Man ska aldrig tänka 'å va synd om dom', men jag 

står ju här, och alltså det är ju den här empatin och medmänskligheten som får mig 

att känna med patienten (Sjuksköterska 3). 

Sjuksköterskorna beskrev att trots sin profession var de likaså människor med känslor och 
att det därför var godtagbart att bli påverkad i vårdandet av dessa patienter. 
Sjuksköterskorna beskrev att vårdandet av patienter med barn under 18 år i palliativ vård 
handlade i stor utsträckning om att möta patienterna i deras ångest över att lämna sina liv 
och sina familjer. De beskrev att genom att lyssna helhjärtat i samtal med patienterna samt 
ge god symtomlindring kunde de bidra till att lindra lidandet för patienterna som vårdades 
palliativt. Vid dessa möten krävdes det att sjuksköterskorna var fullt närvarande hos 
patienterna vilket kunde medförde att sjuksköterskorna upplevde sig känslomässigt 
påverkade och det uppstod ett medlidande med patienterna.  

 

5.1.2 Spegling i sig själv  

 

Vårdandet av patienter med barn under 18 år i palliativ vård beskrevs som komplex då 
sjuksköterskorna kunde uppleva en spegling i sig själva av mötet med patienterna. 
Sjuksköterskorna beskrev att de fann igenkännande gemensamma aspekter mellan sig själva 
och patienterna, där de relaterar till ålder, att vara mitt i livet eller att ha egna barn. Detta 
upplevde sjuksköterskorna som känslomässigt påfrestande vilket kunde påverka vårdandet.  

...som sjuksköterska i sin profession kan man också känna att man blir lite “vacklig” 

för att man kan ju ha egna erfarenheter; man har egen familj, man har barn i samma 

ålder. Det kan ju också påverka mitt sätt att vårda. Dels kan man få det lite svårare 

att hålla sin profession för att man tar åt sig på ett annat sätt... man kan liksom se en 

spegling av sig själv. Man skulle kunna tänka tanken att det här skulle kunna vara 

jag. Det skulle kunna vara min familj (Sjuksköterska 1). 

Denna spegling uppstod när sjuksköterskorna upplevde igenkännande aspekter mellan sig 

själva och patienter med barn under 18 år i palliativ vård. Detta innebar likheter mellan 
patienterna och sjuksköterskorna själva, såväl som likheter mellan patienternas familjer och 
sjuksköterskornas egna familjer. Dessa aspekter bidrog till att tankar och känslor väcktes 
gällande sjuksköterskornas egna liv och barn. Sjuksköterskorna beskrev att det kunde 
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framkalla en osäkerhet i deras profession som professionell vårdare. Detta resulterade i att 

det dels kunde påverka vårdandet, dels upplevelserna samt att bearbetningen av döden blev 
mer påfrestande.  

Hon hade två pojkar med lika många mellanrum som jag har mellan mina sönder 

och då blir man väldigt berörd. För hon var i livet som jag, hon hade yngre barn 

men... det tyckte jag var jobbigt. Det tog jag hem och hade svårt att släppa... 

(Sjuksköterska 2) 

Att ha egna barn var en betydande igenkännande aspekt som påverkade sjuksköterskornas 
upplevelse av att vårda patienter med barn under 18 år i palliativ vård. Detta på grund av att 
likheter mellan patienternas barn och sjuksköterskornas egna barn kunde påverka 
sjuksköterskorna i stor omfattning. Sjuksköterskorna beskrev att upplevelserna av dessa 
igenkännande aspekter gjorde att vårdandet kunde bli mer känslomässigt påfrestande och 
resulterade i att sjuksköterskorna tog med denna påfrestning hem.  

 

5.1.3 Ödmjukhet inför livet 
 

Vid vårdandet av patienter med barn under 18 år i palliativ vård kunde sjuksköterskorna 
uppleva en ödmjukhet inför sina egna liv. I vårdandet skapades en reflektion som bidrog till 
en medvetenhet över sina egna liv, sin dödlighet och att livet var sårbart. ”Just den här 
ödmjukheten, att livet är skört. När man kommer hem så kramar man om sina egna barn lite 
extra...” (Sjuksköterska 4).  

Sjuksköterskorna beskrev att i vårdandet av patienter med barn under 18 år i palliativ vård 
väcktes tankar och reflektioner över döden och deras egen dödlighet. Sjuksköterskorna 
beskrev att de enda självklarheterna i livet var att födas och att dö, något som 
sjuksköterskorna upplevde göms undan i dagens samhälle. Dessa självklarheter visades 
återigen när sjuksköterskorna vårdar döende patienter vilket väckte tankar kring döden. 
Tankarna kring att ett liv var skört förstärktes i samband med att sjuksköterskorna vårdade 
patienter med barn under 18 år i palliativ vård. Detta beskrevs bero bland annat på 

omständigheterna över att patienter med barn under 18 år i palliativ vård var mitt i livet men 
samtidigt ligga inför döden.   

…Mycket som händer när man jobbar inom den palliativa vården handlar ju om att 

våga prata om de stora frågorna, om liv och död, också kanske att man har gjort klart 

om min egna dödlighet. Att faktiskt tänka att jag är ju faktiskt inte odödligt. Jag är 

faktiskt dödlig (Sjuksköterska 1). 

I samtal med patienterna beskrev sjuksköterskorna att de kom i kontakt med de existentiella 
frågorna om liv och död. För patienter med barn under 18 år i palliativ vård beskrevs dessa 
frågor uttryckas i sorg över att lämna sina familjer och att inte längre få vara delaktiga i 
barnens liv samt framtid. För att möta patienterna i dessa frågor beskrev sjuksköterskorna 
att det var viktigt att kunna prata om döden, livet och att nå livets slut. Sjuksköterskorna 
upplevde att det framkallade existentiella tankar som bidrog till en reflektion över självet 
med insikt om den egna dödligheten. Sjuksköterskorna beskrev att frågorna om liv och död 
var svåra att besvara i samtal med patienterna. Sjuksköterskorna upplevde att vid varje möte 

med patienter med barn under 18 år i palliativ vård som hade frågor om liv och död skapades 
en utveckling, en vana, över att samtala om liv och död. Denna utveckling i kombination med 
reflektionen om liv och död, bidrog till att sjuksköterskorna kunde ta med sig ödmjukheten 
som en gynnsam upplevelse i det fortsatta vårdandet.  
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5.2 Att orka vårda  

 
Tidigare redogjordes att sjuksköterskorna kunde uppleva sig berörda av att vårda patienter 
med barn under 18 år i palliativ vård, vilket beskrevs som bland annat känslomässigt 
påfrestande för sjuksköterskorna som medmänniskor. Att samtala och reflektera över detta 
med lyhördhet och öppenhet i en arbetsgrupp upplevdes värdefullt för sjuksköterskorna. 
Något som, tillsammans med sin roll i professionen, beskrevs som genomgripande för att 
orka vårda.   

 

5.2.1 Öppenhet och lyhördhet i arbetsgruppen   
 

Arbetsgruppen beskrevs som en viktig del i arbetet gällande att vårda patienter med barn 
under 18 år i palliativ vård. När sjuksköterskorna blev berörda beskrevs en öppenhet och 
lyhördhet i arbetsgruppen som en hjälpande hand, både för sjuksköterskorna i sin profession 
och som kännande människor.   

Ja men vi pratar ju mycket om hur vi själva känner och reagerar…och de måste vi 

göra för annars orkar vi inte vårda för just att vi vet att den här mamman eller 

pappan kommer att dö och lämnar efter sig småbarn… (Sjuksköterska 4). 

Sjuksköterskor beskrev att när de vårdar patienter med barn under 18 år i palliativ vård 
kunde de uppleva en påfrestning när de blev för berörda. Sjuksköterskorna beskrev att 

åtgärder så som reflektion i arbetsgruppen var betydelsefullt när det kom till att vårda dessa 
patienter. Detta innebar att sjuksköterskorna diskuterade deras upplevelser sinsemellan, 
vilket beskrevs hjälpa den enskilda sjuksköterskan att hantera påfrestningen.  

Jätte viktigt med lyhördhet och att jag som sköterska är observant på mina egna 
reaktioner. Att man måste vara öppen i sin arbetsgrupp när man vårdar patienter, 

att man måste kunna känna att det här funkar inte för mig för att jag blir så berörd. 

Då gör jag inte heller ett bra jobb som sköterska om jag blir för personlig 

(Sjuksköterska 1).  

Sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att bli bemött av en öppenhet och 
lyhördhet från arbetsgruppen när de vårdar patienter med barn under 18 år i palliativ vård. 
Likaväl var det betydelsefullt att som sjuksköterska vara öppen och lyhörd till arbetsgruppen. 
Detta upplevde sjuksköterskorna inte enbart som hjälpande i den känslomässiga 
påfrestningen utan det kunde bidra till en ökad medvetenhet över sina personliga gränser 
och beskrevs således kunna leda till en personlig utveckling i sin roll som sjuksköterska. 

 

5.2.2 Att skydda sig bakom professionen  
 

Att arbeta som sjuksköterska beskrevs innebära en upprätthållning av en roll, en profession 
som kräver att dem var emotionellt tillgängliga för patienterna. Denna profession beskrev 
sjuksköterskorna kunna fungera som ett skydd när sjuksköterskorna upplevde sig för 
känslomässigt involverande i vårdandet av patienter med barn under 18 år i palliativ vård.  
“…Då blir det ganska tungt… då måste man verkligen ha den här professionen i mellan oss, 
speciellt om du har egna barn” (Sjuksköterska 3). I vårdandet av patienter med barn under 18 
år i palliativ vård beskrev sjuksköterskorna att de behövde reflektera över sina egna 

reaktioner och därmed bli påmind över sin roll som sjuksköterska. En av sjuksköterskorna 
belyste att reflektion över sitt vårdande var en av professionens grundläggande uppgifter och 
beskrev reflektion som en kärna i den palliativa vården. Flertal av sjuksköterskorna beskrev 
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att de vid flertal tillfällen, när de blev berörda av att vårda patienter med barn under 18 år i 

palliativ vård, använde sin roll i professionen som ett skydd.  Därav en sjuksköterska som 
beskrev sin roll i profession som ett stöd, att rollen som sjuksköterska gav ett stöd som var 
givande för att fortsätta vara verksam kring döden och kunna fortsätta att vårda i palliativ 
vård.  

 

5.3 Att inkludera hela familjen  

 
Samtliga sjuksköterskor upplevde att en central del av att vårda patienter med barn under 18 
år i palliativ vård var att se familjen som en helhet. Helheten innefattade såväl barnens 
delaktighet i vårdförloppet, något som sjuksköterskorna upplevde var viktigt såväl för barnen 
som för patienten. 

 

5.3.1 Att se helheten   
 

Sjuksköterskorna beskrev för att uppnå ett helhetsperspektiv när de vårdar patienter med 
barn under 18 år i palliativ vård krävdes det att de ser hela familjen. Att se hela familjen 
upplevde sjuksköterskorna som betydelsefullt för att kunna hjälpa patienterna såväl som 
familjen till ett lindrat lidande, och därmed kunde bidra till ett fint avslut på livet. “Att man 
inte blir för inriktad på person eller patienten, att man faktiskt ser helheten; hela familjen” 
(Sjuksköterska 1). Sjuksköterskorna upplevde att vårda patienter med barn under 18 år i 
palliativ vård krävdes det att de vårdade hela familjen. De beskrev att de lade stor vikt på så 

kallad familjefokuserad omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev att patienter med barn under 
18 år i palliativ vård uttrycker mycket tankar och ångest kring att lämna sina barn och kring 
hur det skall gå för familjen senare i livet. Därmed beskrev sjuksköterskorna att i vårdandet 
av patienter med barn under 18 år i palliativ vård krävdes det att de, i lyhördhet till 
patientens önskan, involvera hela patientens familj och anhöriga i vårdförloppet.  

 

5.3.2 Barnens delaktighet  
 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna, det vill säga föräldrarna, trots sjukdom lägger 

mycket fokus på sina barn. Därav beskrev sjuksköterskorna att en viktig del i att vårda 
patienter med barn under 18 år i palliativ vård var att få barnen delaktiga i vårdförloppet. 
Sjuksköterskorna upplevde att barnens delaktighet kunde påverka såväl patienternas och 
barnens bearbetning av sorg samt atmosfären i patienternas sal.  

…vi jobbar jätte mycket med hos oss det är att våga se barnen. Att ta med barnen i 
arbetet… och vågar låta barnen vara med, för barn är barn och dem är mycket 

mycket tuffare än vad vi vuxna många gånger tror. För ofta handlar det faktiskt om 

våra egna rädslor. Barnen är klokare än vad vi vuxna är många gånger 

(Sjuksköterska 1).  

Sjuksköterskorna upplevde att det var mycket viktigt att få barnen delaktiga i vårdförloppet, 
framför allt när dennes förälder befann sig i livets slutskede. Detta beskrevs som ett 
gynnsamt tillfälle för barnen att skapa positiva minnen tillsammans med och av förälderns 
sista tid i livet, vilket därav beskrevs kunna bidra till en sundare bearbetning av barnens sorg. 
Sjuksköterskorna beskrev att leken var en viktig del samt en god resurs för att få barnen 
delaktiga i vårdförloppet. Sjuksköterskorna upplevde att atmosfären i patientsalarna blev 

lugn och rofylld då barnen var delaktiga. Sjuksköterskorna beskrev att genom god delaktighet 
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kunde barnen få förståelse av att döden var en naturlig del av livet samt att döden kunde 

upplevas som något fint.  

Jag tror att barnen också vill säga farväl och just... döden är ju en naturlig del av 

livet, så att man inte skrämmer upp barn och tro att döden är något jättehemskt utan 

kan också vara fint också (Sjuksköterska 4).   

Barnens delaktighet styrs av patienternas önskemål. Sjuksköterskorna upplevde att flertal 
patienter med barn under 18 år i palliativ vård valde att avstå från att göra barnen delaktiga i  
vårdförloppet, vilket benämndes kunna bero på kulturella aspekter eller med syfte att skydda 
barnen. Sjuksköterskorna upplevde dock att detta kunde medföra att sorgen förvärras 
rådande barnen. När barnen inte var delaktiga i vårdförloppet kunde sjuksköterskorna 
uppleva en utmaning gällande bemötandet av barnen. Sjuksköterskorna blev osäkra kring 
hur de skulle svara på barnens frågor kring förälderns vård när föräldrarna valde att inte 
inkludera barnen i vårdförloppet. Sjuksköterskorna beskrev att i vårdandet av patienter med 
barn under 18 år i palliativ vård var det en betydelsefull del att våga möta barnen. Vilket har 
resulterat i att sjuksköterskorna kunde uppleva mötet som svårt beroende på sina egna 

erfarenheter och rädslor; antal barn de tidigare mött inom vården och såväl om 
sjuksköterskorna har egna barn eller inte. Sjuksköterskorna beskrev att med ökade 
erfarenheter upplevdes mindre svårigheter samt rädslor i mötet med barnen.  

 

6. DISKUSSION  
 

I denna del diskuteras examenarbetets resultat, val av metod och de etiska övervägande i tre 
delar.  

 

6.1 Resultatdiskussionen  

 
I resultatdiskussionen förs en diskussion kring sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med barn under 18 år i palliativ vård genom kritisk granskning samt reflektion 

kring resultatet med stöd av tidigare forskning samt det valda vårdvetenskapliga perspektivet 

medlidande.  

Enligt Wiklund Gustin (2017) uppkommer medlidande när patienten delar med sig om sina 

känslor om exempel den kommande döden, och att sjuksköterskor som vårdare blir berörd 

av detta. I resultatet beskrev sjuksköterskorna detta som en central upplevelse i vårdandet av 

patienter med barn under 18 år i palliativ vård. I mötet med patienter uppger Wiklund och 

Gustin (2017) att sjuksköterskor ibland behöver offra sin bekvämlighet och vara närvarande i 

stunden, inte bara för patienter utan även för sig själva. Vilket kunde visas som en likhet 

enligt resultatet då sjuksköterskorna upplevde att ett lyssnande behövde ske helhjärtat och 

att sjuksköterskorna behövde vara fullt närvarande i möte med patienterna. Närvarandet och 

ett lyssnande kunde leda till att sjuksköterskorna upplevde mer känslomässigt berörda, som 

till följd ledde till ett medlidande. Wiklund och Gustin (2017) beskriver dock att 

sjuksköterskor i möte med patienter behöver acceptera, bekräfta och möta sina egna känslor 

för att finna styrka till att vara tillsammans med patienterna i deras lidande. 

Sjuksköterskorna upplevde enligt resultatet att de möter sina känslor i reflektion och i 

arbetsgruppen vilket upplevdes leda till att orka vårda patienterna, vilket kan ses som en 

skillnad till de Wiklund Gustin (2017) beskriver. Sjuksköterskornas upplevelse kan 
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reflekteras kring om detta möjligtvis kan bero på att sjuksköterskorna inte vill visa sig 

känslomässigt berörda framför patienterna och ta över deras lidande, eller om 

sjuksköterskorna hellre samtalar om sina känslor med arbetsgruppen där de kan känna igen 

sig i arbetsgruppens medlidande.  

Sjuksköterskorna upplevde att i mötet med patienter med barn under 18 år i palliativ vård 

var det viktigt att en gemenskap skapades i familjen; att familjen var involverade och 

delaktiga under den palliativa vårdtiden för att familjerna och patienterna skulle få ett så fint 

avslut som möjligt och ett lindrat lidande. Sjuksköterskorna upplevde gemenskapen i 

familjen under vårdförloppet som betydelsefullt, inte bara för patienterna och deras familjer 

utan även för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplevde dock att vid vårdandet av 

patienter med barn under 18 år i palliativ vård krävdes det att de ser hela familjen, att de inte 

kunde vårda patienter utan att se till hela familjen, och att de inte ska vara för inriktade på 

person eller patient. Att skapa en tillhörighet, ett ”vi”, en gemenskap till den enskilda 

patienten beskriver Wiklund och Gustin (2017) som grunden för ett medlidande och även att 

det utgör ett syfte för sjuksköterskor att skapa en relation till patienter, att närma sig 

patienter som människor med känslor. Detta styrks även av Karlsson m.fl. (2016) som 

beskriver att sjuksköterskor önskar att bli medvetna och förstå patienter i deras lidande för 

att kunna skapa en känsla av gemenskap. Karlsson m.fl. (2016) utvecklar detta genom att 

beskriva att sjuksköterskor behöver balansera mellan olika känslor gentemot patienter, 

kollegor, anhöriga, både som medmänniskor och i sin roll i professionen för att uppnå en 

gemenskap. Överensstämmelse mellan resultat och tidigare forskning är att familjen 

beskrevs som väsentlig i palliativ vård och att familjen, framförallt barnens delaktighet, i 

vården är betydelsefull både för patienter och anhöriga (Beckstrand m.fl., 2009; Walczak 

m.fl., 2013; Frankling, m.fl., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att i den palliativa vården kunde tankar och reflektioner om ens 

egna dödlighet uppkomma. Tankarna uppkom på grund av att sjuksköterskorna upplevde i 

mötet med patienterna en kontakt med existentiella tankar och frågor, som bidrog till en 

reflektion och insikt över sin egen dödlighet. Wiklund Gustin (2017) beskriver att det är 

viktigt att sjuksköterskor har en förståelse och är medveten om sin egen sårbarhet. Att kunna 

befinna sig i sin sårbarhet och försonas med sitt eget medlidande, gör det lättare att vara fullt 

närvarande i mötet med patienter. Sjuksköterskorna beskrevs även i resultatet att de 

upplevde att det var viktigt att kunna prata om döden och livets slut för att kunna möta 

patienterna i deras lidande. Detta kan även relateras till Wiklund Gustin (2017) som beskrev 

att om sjuksköterskor har en vilja att lida med patienter, kan det leda till att vårdandet 

upplevs som meningsfullt. Sjuksköterskorna beskrev i resultatet att de hade utvecklat en 

vana att samtala om döden, och att ju mer de samtalar om livets slut desto mer försonas de 

med sin egen sårbarhet som i sin tur bidrar till en bättre hantering av sitt medlidande.  

Salum m.fl. (2017) beskriver att sjuksköterskor i vårdandet av döende patienter behöver 

stödja och respektera patienter i deras sorgeprocess baserat på empati. Detta styrks och 

utvecklades av Frankling m.fl. (2018) som beskriver att vården ska baseras på empati och att 

vårdaren strävar efter att uppnå en förtroendefull relation med patienten. Sjuksköterskorna 

upplevde även i resultatet att det var viktigt med empati och medmänsklighet för att känna 

med patienterna för att uppnå en förtroendefull vårdrelation med patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde sig känslomässigt berörda vid vårdandet av patienter med barn 

under 18 år i palliativ vård, speciellt där de kunde uppleva igenkännande aspekter mellan sig 

själva och patienterna.   
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att vården ska byggas på respekt på 

patientens självbestämmande och tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Enligt 

sjuksköterskornas upplevelser i resultatet behövde barnens delaktighet ske i samråd med 

patienterna, vilket innebar att sjuksköterskorna behövde respektera ifall patienterna med 

barn under 18 år i palliativ vård valde att inte göra barnen delaktiga i vårdförloppet. Dock 

enligt 7§ ska hälso- och sjukvården särskilt beakta barnens behov av information, råd och 

stöd. Detta uppmuntrades av sjuksköterskorna i resultatet, dock upplevde sjuksköterskorna 

att de inte fick gå emot patientens önskemål att inte göra barnen delaktiga. 

Frankling m.fl. (2018) beskrev att det krävs att sjuksköterskor är känsliga för patienters 

önskemål samt att de ger patienter utrymme att tala om för sina barn om den kommande 

döden. Denna känslighet kan anses vara utmanande då sjuksköterskorna upplevde att vissa 

föräldrar valde att inte göra barnen delaktiga i den palliativa vården. Sjuksköterskorna 

upplevde i resultatet att om patienterna önskade att inte berätta för sina barn om den 

kommande döden så behövde sjuksköterskorna givetvis respektera detta. Sjuksköterskorna 

upplevde dock att detta kan leda till att bemötandet av dessa barn blev utmanande och att 

mötet upplevdes svårt, vilket kunde leda till en påfrestning för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna beskrev att när de vårdar patienter med barn under 18 år i palliativ vård 

måste de se hela familjen för att uppnå ett helhetsperspektiv och de beskrev betydelsen av 

barnens delaktighet. Sjuksköterskorna upplevde, att genom att låta barnen vara delaktiga i 

vårdförloppet, att det var ett gynnsamt tillfälle för barnen att skapa positiva minnen 

tillsammans med och av förälderns sista tid i livet samt bidrog det till en sundare bearbetning 

av döden. Berg m.fl. (2016) redogjorde att en förälders död under barndomen kan förknippas 

med ökad risk av långsiktiga konsekvenser av psykisk ohälsa. Detta kan reflekteras som en 

motivation för sjuksköterskorna att arbeta efter en sundare bearbetning av barnens sorg inför 

en förälders död.  

Sjuksköterskorna upplevde i resultatet även att när de vårdade patienter med barn under 18 

år kunde de uppleva en känslomässig påfrestning av att bli för berörda. Ingebretsen och 

Sagbakken (2016) beskrev i sin studie att sjuksköterskor vid sådana tillfällen behövde gömma 

undan sina känslor och sedan blotta dessa känslor vid ett lämpligare tillfälle. 

Sjuksköterskorna upplevde i resultatet att samtala om sina upplevelser och reflektera 

tillsammans med arbetsgruppen kunde hjälpa dem när de blev för berörda. Detta kan anses 

vara sådana lämpliga tillfällen som Ingebretsen och Sagbakken (2016) uttrycker i sin studie. 

Gerow m.fl. (2010) beskrev att sjuksköterskor kunde uppleva sorg i vårdandet av döende 

patienter. Sorg i vårdandet kunde medföra att sjuksköterskor finner sig själva i motstridiga 

roller; att de själva lider av en förlust, en sorg när de ska stödja. Funk m.fl. (2017) redogjorde 

i sin studie att känslomässigt avstånd är nödvändigt för att orka vårda och skydda sig själv 

som vårdare. Detta kan relateras till resultatet där sjuksköterskornas upplevde att skydda sig 

bakom professionen; att använda sin roll som sjuksköterska som ett skydd. Detta kan anses 

vara motstridigt gentemot det vårdvetenskapliga perspektivet medlidande där Wiklund 

Gustin (2017) beskriver att mötet med patienter kan medföra eget lidande hos sjuksköterskor 

vilket kunde medföra en rädsla som kunde leda till att sjuksköterskor valde att vårda på 

avstånd istället för att skydda sig. Denna rädsla beskrivs således kunna hindra sjuksköterskor 

från att vara fullt närvarande för patienter. Sjuksköterskorna upplevde i resultatet att 

upprätthållning av rollen som sjuksköterska, samma roll som kan skydda mot känslomässig 

påfrestning, kräver att dem är emotionellt tillgängliga för patienterna. Detta kan beaktas med 

att all omvårdnad har en etisk dimension och att varje sjuksköterska har ett eget moraliskt 

ansvar för sina beslut och handlingar (Svensk sjuksköterskeförening 2017b).  
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6.2 Metoddiskussion  

 

I metoddiskussionen diskuteras examensarbetets valda intervjumetod, analysmetod samt 

diskuteras examenarbetes trovärdighet enligt Polit och Beck (2012). Examensarbetet är 

utformad utifrån en kvalitativ intervjumetod enligt Danielson (2017a) med 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjumetoden bedömdes lämplig då 

författarna av examensarbetet sträva efter att få en djupare förståelse av sjuksköterskornas 

upplevelser utifrån deras egna berättelser. En kvantitativ ansats ansågs inte lämpligt för detta 

examensarbetet då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och kan därför inte 

framtas eller presenteras tydligt med hjälp av statistik och siffror. Examensarbetet kunde ha 

genomförts med en annan kvalitativ metod, till exempel en fokusgrupp enligt Wibeck (2017) 

där även Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys kunde tillämpats. Då 

fokusgrupper är mer lämpligt för att diskutera sina upplevelser med flera informanter ansågs 

ansatsen inte ge största möjliga resultat utifrån syftet. Eftersom samtal om sina egna 

upplevelser angående livets slut kan vara ett känsligt ämne att återberätta i en fokusgrupp, 

samt att informanterna under en fokusgrupp inte har möjlighet att uttrycka sina upplevelser 

fullständigt. Wibeck (2017) beskriver att en fokusgrupp inte är lämpligt på grund av etiska 

skäl och är därför ännu ett skäl till att fokusgrupper inte är en lämplig metod för detta 

examensarbete. Ett exempel på varför fokusgrupper inte var en lämplig metod kan vara att 

författarna för detta examensarbetet lovat att inte avslöja informanternas identitet eller 

känslig information. Det finns dock inte några garantier att de andra gruppmedlemmarna 

sprider vidare vad de andra informanterna i fokusgruppen har valt att återberätta. 

Den valda analysmetoden var Graneheim och Lundmansmetods (2004) innehållsanalys med 

en empirisk ansats. Analysmetoden valdes utifrån examensarbetes syfte som var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i palliativ vård. 

Styrkor med den valda analysmetoden var att inget betydelsefullt valdes bort under 

analysarbetet. Med detta menas att de meningsbärande enheter valdes utifrån noggrann 

sortering och bearbetning av de analyserade intervjumaterialet som användes i resultatet av 

detta examensarbete. En annan styrka med den valda analysmetoden var att Graneheim och 

Lundmans (2004) beskriver att fokuset för analysen var att synliggöra det visibla och 

uppenbara i intervjumaterialet som förhindrade att författarna av examenarbetes lade sina 

egna tolkningar vid analys av intervjutexterna.  

Polit och Beck (2012) beskriver att begreppet trovärdighet uppnås i ett examensarbete genom 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. Polit och Beck (2012) beskriver att begreppet 

trovärdighet inte endast handlar om sanningshalten, utan även hur författarna till 

examensarbetets förförståelse som till exempel tolkningar, förutfattade meningar, tidigare 

erfarenheter och teoretisk kunskap har påverkat examensarbetet. Författarna av 

examensarbetet var uppmärksamma om att en viss förförståelse och att förutfattade 

meningar kunde finnas, men har under examensarbetets process försökt bortse från detta. 

Även tidigare upplevelser och erfarenheter inom ämnesområdet har bortsetts under 

skrivandet av resultatet i den omfattning som är möjlig för det ska ha en sådan liten påverkan 

på det framskrivna resultatet som möjligt. En svaghet med den valda analysmetoden kan 

vara ouppmärksamma tolkningar av analysstegen, vilket kan påverka resultatet och kan 

därmed göra examensarbetet mindre trovärdigt. Men på grund av att författarna av 

examensarbetet var uppmärksamma på detta bedömdes risken som för ouppmärksamma 
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tolkningar. En styrka med den valda analysmetoden av examensarbetet var att allt 

intervjumaterial som svarade på syftet användes och ingen intervju valdes bort på grund av 

att intervjumaterialet noggrant har analyserats flertal gånger som ger detta examensarbete 

en hög trovärdighet.  

Informanter som tillfrågades för att delta i studien var alla legitimerade sjuksköterskor på 

Palliativa avdelningen i Eskilstuna varav fyra informanter tackade ja att delta i 

examensarbetet. Av dessa fyra informanter inkluderades även provintervjun. Alla 

legitimerade sjuksköterskor på avdelningen tillfrågades för att få ett bredare intervjumaterial 

att analysera till resultatet. Minst antal informanter som önskades var fyra legitimerade 

sjuksköterskor. Detta för att upprätthålla en bredd datainsamling för att tydligt kunna få 

fram sjuksköterskornas upplevelser. Danielson (2017a) beskriver att större antal 

intervjuinformanter kan leda till en större möjlighet för att kunna se likheter och skillnader 

på det inhämtade datamaterialet samt för att eventuellt styrka det analyserade resultatet som 

skrivits för att upprätthålla examensarbetets trovärdighet. Intervjufrågorna som användes 

var öppna frågor med korta följdfrågor (se bilaga F Intervjuguide). Öppna frågor användes 

för att informanterna själva med egna ord skulle få återberätta sina upplevelser så mycket 

som de kunde och orkade (Danielson, 2017a). Intervjuaren, som var en av författarna av 

examensarbetet, var noga med att inte lägga ord i mun på informanterna vid svar på 

intervjufrågorna. Ett exempel på detta var att en informant frågade om de hade tolkat frågan 

korrekt. Intervjuaren svarade att de får svara utifrån deras egna tolkningar av intervjufrågan 

för att upprätthålla en giltighet och trovärdighet genom examensarbetet. Datainsamlingen 

genomfördes på Palliativa avdelningen i Eskilstuna för att författarna önskade att miljön för 

intervjun är en plats som informanterna känner till och är bekväma i. Intervjun kunde 

utspela sig i en annan miljö som ett café eller Mälardalens högskola, men enlig Rosberg 

(2016) kan återberättelse av upplevelsen framföras lugnt och avslappnat i en miljö som 

deltagarna känner sig bekväm med eller som är igenkännlig för dem.  

Intervjuerna genomfördes med fyra informanter som hade mellan 2–23 års erfarenhet inom 

den palliativa vården och det gav analysering av intervjumaterialet en fördel då de gav breda 

perspektiv på deras upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i palliativ vård. 

De fyra intervjuerna gav en mättnad, vilket innebär att de gav liknande resultat och att ingen 

ny information uppkom. Om examensarbetet genomförts med fler informanter hade ett ännu 

bredare perspektiv på upplevelserna kunnat uppnås, vilket kan leda till ett mer innehållsrikt 

resultat. Då detta examensarbete hade en begränsad tidsram ansågs antalet informanter 

lämplig och mer tid kunde läggas på intervjutiden. Då provintervjun inte hade någon 

anmärkning, användes även detta intervjumaterialet för analysprocessen. Författarna för 

examensarbetet ansåg att den gav adekvat svar på intervjufrågorna som var användbart till 

för framskrivandet av analysen.  

Begreppet tillförlitlighet beskrivs av Polit och Beck (2012) som relevant för att vara kritisk i 

sitt examensarbete och att regelbundet granska sitt resultat. I examensarbetet har författarna 

gemensamt bearbetat och grundligt analyserat intervjumaterialet, vilket de anser ger detta 

examensarbetet en hög tillförlitlighet. De transkriberade intervjumaterialet har granskats ett 

flertal gånger av författarna, detta för en fortsatt upprätthållning av en hög tillförlitlighet av 

examensarbetet. Granskningen av transkriberingen har också skapat en djupare förståelse 

och möjligheten att finna kärnan av intervjumaterialet. Även synpunkter och kommentarer 

från opponenter samt handledare har haft en betydande roll i examensarbetet som har ökat 

examenarbetets tillförlitlighet. Vid handledningstillfällen har handledare och opponenter 

uppmärksammat nya idéer, synpunkter samt tips som inte tidigare har uppmärksammats då 
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författarna arbetat nära intervjumaterialet. Handledningstillfällena har lett till nya 

diskussioner och reflektioner mellan författarna av examenarbetet och givit nya idéer som 

lett examensarbetet vidare. Henricson och Lönn (2017) beskriver att syftet med 

handledningsprocessen är att öka medvetenheten om handledningens betydelse samt att ge 

en grund så att handledningen ger största möjliga utbyte. Författarna av examenarbetet 

saknar dock tidigare erfarenheter av den valda analysmetoden av Graneheim och Lundman 

(2004), vilket kan anses som en svaghet och kan påverka examensarbetes analysprocess och 

resultat negativt. Danielson (2017b) beskriver att det är bra att känna till analysmetoden 

innan intervjustudien ska påbörjas. En ytterligare svaghet med den valda analysmetoden var 

att det vid vissa tillfällen upplevdes svårt att skilja på de olika analysstegen. Ett exempel på 

detta var att skilja mellan kondensering och kod, samt ifall analysstegen har blivit gjord på ett 

korrekt sätt för att skapa kategori och underkategori.  

Båda författarna till examenarbetet har erfarenhet av patienter som avlidit, vilket kan ha en 

påverkan på examenarbetet. Erfarenheten kan ses som en tillgång och även som en 

begränsning, detta menas att erfarenheten av patientdöd kan leda till en förförståelse. Enligt 

Pierbe och Landström (2017) kan en förförståelse för ett examensarbete innebära en risk 

genom att tolkningar av det som beskrivits blivit misstolkat. Förförståelsen kan medföra att 

författarna till examensarbetet inte har varit tillräckligt noggranna vid analyseringen av 

intervjumaterialet. Vid en förförståelse riskerar författarna att missa viktiga delar i 

intervjumaterialet då intervjuaren undermedvetet söker efter överrensstämmelser av 

förförståelsen (Polit & Beck 2012). Examensarbetet har däremot genomförts så att den 

tidigare förförståelsen i problemområdet med största sannolikhet inte ska påverkat resultatet 

till examensarbetet. Nyström (2016) beskriver att om resultatet till forskningen fullständigt 

överensstämmer med det som förväntas vara, bör författarna själva ställa sig kritiskt till vad 

det är som styrt examensarbetets process.  

Polit och Beck (2012) beskriver att en studies giltighet kan kontrolleras genom att se över hur 

sanningsenligt resultatet är med förstahandskällans innehåll och om analysprocessen är 

tydligt framställd i examensarbetet. Urvalet till detta examensarbete utfördes genom ett 

ändamålsenligt urval. Ett ändamålsenligt urval valdes eftersom informanterna frivilligt valde 

att delta i examensarbetet och att informanter kunde väljas utefter deras kunskap inom 

problemområdet. Författarna till detta examensarbete bedömer att en noggrann beskrivning 

av urvalet har utförts vilket leder till en ökad möjlighet för läsarna att bedöma 

examensarbetets giltighet. Hade en annan urvalsmetod blivit vald, till exempel 

bekvämlighetsurval, hade examensarbetet sannolikt mottagit ett annat resultat. 

Inklusionskriterier för detta examensarbete var få men även anpassade för att besvara syftet 

noggrant. Detta för att författarna av examenarbetet ville få in så många informanter så 

möjligt för att delta i examensarbete med rätt kunskap och upplevelser om problemområdet. 

Fler inklusionskriterier som kön och ålder kunde ha valts. Författarna ansåg att kön och ålder 

inte var relevanta till syftet och att fler inklusionskriterier skulle ge begränsat antal 

informanter och även fler exklusionskriterier. Ett exempel på detta kan vara om 

examensarbetet även haft endast kvinnliga sjuksköterskor mellan ålder 26-40 som 

inklusionskriterier. Detta hade medfört exklusionskriterier som manliga sjuksköterskor och 

sjuksköterskor från ålder 24 och äldre. Författarna till detta examensarbete såg därför detta 

som en begränsning då detta inte var relevant till syftet.  

Överförbarhet som Polit och Beck (2012) beskriver som i vilken utsträckning 

examensarbetets resultat kan tillämpas till andra situationer och sammanhang. 

Överförbarheten kan endast bedömas av den som läser examensarbetet och författarna till 
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examenarbetet kan endast försöka förenkla överförbarheten som även styrks av Graneheim 

och Lundman (2004). Då endast fyra informanter deltog i intervjuerna bedömer författarna 

till examenarbetet att resultatet för detta examensarbete inte är helt överförbart på alla 

patienter i palliativ vård. Men trots detta kan likheter och skillnader synliggöras i resultatet 

och därför bedöms en viss överförbarhet vara fullt möjligt. Resultatet kan dock komma att 

hindra tillämpning utanför Sverige då allt intervjumaterial är analyserat och framskrivet på 

svenska.  

 

6.3 Etikdiskussion 

 
Etikdiskussionen innehåller reflektioner och diskussioner kring de etiska aspekterna i detta 

examensarbete. Innan intervjuerna för examensarbetet kunde påbörjas genomfördes en 

etikprövning på Mälardalens Högskola för akademin för Hälsa, Vård och Välfärd. En etisk 

prövning krävs om examensarbetet planeras att genomföras med människor, som i detta 

examensarbete genomfördes på sjuksköterskor. I enlighet med Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (EPL) (SFS 2003:460). Etikprövningen skrevs i form av en 

ansökan som skickades vidare till etikprövningsnämnden på Mälardalens Högskola i 

Västerås. Processen för etikprövningen tog längre tid än det som förväntades, vilket innebar 

att genomförandet av intervjuerna startades senare än vad som var planerat. Efter att 

etikprövningen blivit godkänd av etikprövningsnämnden i Västerås, kunde intervjuerna till 

detta examensarbetet påbörjas.  

Examensarbetet medförde inte några etiska problem. Av de sjuksköterskor som deltog i 

examensarbetet valde ingen att avbryta en pågående intervju. Innan varje intervju 

påbörjades erbjöds varje informant en eventuell paus om det önskades under intervjun. Detta 

för att minska risken för att avbryta en intervju. Ingen av de sjuksköterskor som deltog i 

intervjuerna har kontaktat författarna till examensarbetet i efterhand.  

 

7. SLUTSATSER 
 

Syftet med examenarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 

med barn under 18 år i palliativ vård. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 

vårdandet som komplex och samtliga sjuksköterskor kunde upplevda empati och 

medmänsklighet gentemot patienterna i deras lidande, deras liv och familjer, vilket medförde 

ett medlidande. Sjuksköterskorna fann igenkännande aspekter hos patienterna, likt att vara 

mitt i livet samt att ha egna barn, som medförde en spegling hos dem själva samt ödmjukhet 

över sina egna liv. Utifrån sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med barn 

under 18 år i palliativ vård dras slutsatsen att en ökad känslomässig påfrestning kan 

uppkomma, och därmed påverka sjuksköterskornas perspektiv på livet. Dessa påfrestningar 

kunde upplevas vid flertalet igenkänningar av sjuksköterskornas egna barn, patienternas 

familj och dem själva. Upprätthållning av sin roll i professionen i samband med att samtala 

och reflektera över denna känslomässiga beröring tillsammans med arbetsgruppen beskrevs 

som betydelsefulla åtgörandes för att orka vårda. Sjuksköterskorna belyste vikten av att se 

familjen som en helhet och att det var essentiellt, såväl för patienten och barnen, att få 

barnen delaktiga i vårdförloppet. Resultatet redogör att barnens delaktighet kunde bidra till 
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ett lindrat lidande, därav dras slutsatsen att barnen är en ansenlig del av sjuksköterskornas 

arbete när de vårdar patienter med barn under 18 år i palliativ vård, samt visar 

sjuksköterskornas upplevelser att det krävs en kännedom kring detta, kring bemötandet av 

barnen och processen att få barnen delaktiga.  

 

8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  
 

Intervjustudien beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 

18 år i palliativ vård. Resultatet har beskrivit sjuksköterskors upplevelse av fenomenet och 

kan därav ge underlag för att fortsätta utveckla kvalitativa studier kring fenomenet i fråga 

samt ge underlag för att utveckla kvantitativa instrument eller andra datainsamlingsmetoder.  

Resultatet visar bland annat att sjuksköterskorna upplevde igenkännande aspekter hos 

patienterna som medförde en spegling hos dem själva. Denna spegling har en inverkan på 

sjuksköterskornas perspektiv på livet, därav föreslås en fördjupning i form av vidare 

forskning kring detta tänkvärda fenomen. Ytterligare förslag till vidare forskning är att 

inrikta sig på barnens delaktighet i förälderns vårdförlopp. Förslag till vidare forskning är 

hur sjuksköterskan får barnen delaktiga i förälderns vårdförlopp eller hur bemöter 

sjuksköterskan barn efter förälderns val av delaktighet i dennes vårdförlopp.  
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BILAGA B – ARTIKELMATRIS  

 

 Författar, år och 
titel 

Titel Syfte Metod Resultat 

1. Agneta Törnquist, 
Magdalena 
Andersson och 
Anna-Karin 
Edberg, 2013   
   
Scandinavian 
Journal of Caring   
Sience 
 

In search of 
legitimacy –
 registered nurses' 
experience of 
providing palliative 
care in municipal 
context. 
   

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva sjuksköters
kors upplevelser av 
att erbjuda palliativ 
vård för 

äldre vård inom kom
munala 
verksamheten. 

En kvalitativ 
forskning har 
gjort med hjälp av 
fokusgrupper 
med 20 
registrerade 
sjuksköterskor 
från olika delar av 

södra Sverige.   

Resultatet att   

påpekar en ökad   

bekräftelse på sjuksköte

rskornas   

kunskaper och   

färdigheter och en   

kritisk syn på effekten o

m olika   

konsulter, vilket   

kan leda till ännu mer o

tydlig   

omtanke för   

vårdverksamhet  

2. Lisa Berg, 
Mikael Rostila och 
Anders Hjern, 2016 
 
Journal of Child 

Psychology and 
Psychiatry 

Parental death 
during childhood 
and depression in 
young adults – a 
national cohort 

study  

Syftet med denna 
studie var att 
analysera risken för 
depression hos unga 
vuxna med 

erfarenhet av 
barndomsföräldradö
d, med hjälp av 
nationella 
registeruppgifter om 
sjukhusintag 

och öppenvård för 
depression 

En kvantitativ 
studie där 
metoden är 
registerbaserad 
och hade en 

kohort födda i 
Sverige år 1973-
1982 (n=862,554) 
samt hade 
sjukhusintag för 
depression under 
år 2006-2013.  

Denna studie indikerar 
att föräldradöd till följd 
av naturliga orsaker 
under barndomen är 
förknippad med en 

liten ökad risk för 
långsiktiga 
konsekvenser för 
psykisk hälsa. Barn som 
förlorar sina föräldrar 
till döds från yttre 
orsaker och barn 
förlorar förälder i unga 
åldrar ökar riskerna. 

3. Penny Franklin, 
Anne Arber, Liz 
Reed och 
Emma Ream, 2019 
 
Palliative Medicine 

Health and social 
care professionals' 
experiences of 
supporting parents 
and their 
dependent children 
during, and 
following, the 
death of a parent: 
A qualitative 

review and 
thematic synthesis. 

Syftet är att 
systematiskt 
identifiera, analysera 
och syntetisera 
litteraturrapporterin
g av hälso- och 
socialvårdspersonale
ns erfarenheter när 
de stödjer föräldrar 
och barn under och 

efter en förälders 
död. 

En konstruerad 
systematisk 
kvalitativ 
granskning 
och teamtisk synt
es. 

Sökningen gav 15 758 
artiklar. Varav 15 
uppfyllde inklusionskrit
erierna. Totalt 13 
medarbetares 
erfarenheter av 
stödjande föräldrar och 
barn före föräldrarnas 
död. Två inkluderade 
erfarenheter av att 

stödja överlevande 
föräldrar och barn i 
efterhand. Tre 
analytiska teman 
identifieras enligt 
följande: 1. som strävar 
efter att leverera 
familjefokuserad vård, 
2. hälso- och socialvård 
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yrkesbeteende och 
känslor och 3. förbättra 
förbindelser med 
föräldrar och barn. 
Förbinda empatiskt 
med Föräldrar och barn 
samt förbereda och 
stödja barn medför 
betydande 
känslomässigt arbete. 

Professionella försöker 
förbättra deras 
förtroende för att 
uppnå förbindelsen. 

4. Adam Walczak a, 
Phyllis N. Butow, 
Patricia M. 
Davidson, Frances 

A. Bellemore, Marti
n H.N. Tattersall, 
Josephine M. 
Clayton, Jane 
Young, Benjamin 
Mazer, 
Susan Ladwig och 
Ronald M. Epstein, 
2013 
 

Patient Education 
& Counseling 

Patient 
perspectives 
regarding 
communication 

about prognosis 
and end-of-life 
issues: How can it 
be optimised? 

Syftet är att utforska 
patienters perspektiv 
över två kulturer 
(Australien och Usa) 

angående 
kommunikation om 
prognos och 
livsfrågor och att 
överväga hur dessa 
diskussioner kan 
optimeras. 

En intervjustudie 
med 15 
australiska 
patienter och 11 

amerikanska 
patienter. Yttligar
e 8 amerikanska 
patienter deltog i 
en fokusgrupp. 

Globala teman som 
identifierade omfattade 
beredskap för och 
resultat av diskussioner 
om prognos och  
livslängdsproblem. Att 
bidra till beredskap 
var subteman inklusive 
patientens anpassning 
till och godkännande av 
deras tillstånd 
(tillsammans med sju 
faktorer som främjar 
detta), läkare och 
patientens 
kommunikationsförmå
ga, ömsesidiga 
förståelser och 
terapeutiska 
förhållanden. 
Resultatet 
inkluderade subteman s
om uppnådde kontroll 
och förmåga att gå 
vidare. En modell av 
relationerna mellan 
dessa faktorer, 
framväxande 
korskulturella 
skillnader, och hur 
faktorer kan bidra till 
att optimera dessa 
diskussioner 
presenteras. 
 

5. Jimmy J. Arevalo, 
Judith 
A. Rietjens, Siebe J
. Swart, Roberto 
S.G.M. Perez ich 

Day-to-day care in 
palliative sedation: 
Survey of nurses’ 
experiences with 

Att beskriva 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
beslutsfattandet och 
utförandet av 

En tvärsnittsstudi
e. Ett 
frågeformulär 
skickades ut till 
576 

275 frågeformulär 
återlämnades och 199 
rapporterade ett fall 
av konertnuerlig palliat
iv sedering. 
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Agnes van der 
Heide., 2012 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies 

decision-making 
and performance 

kontinuerlig 
palliativ sedering ho
s patienter med 
terminal sjukdom. 

sjuksköterskor i 
hemvårdsenheter, 
palliativa vård, 
patienthem och 
sjukhus. 
Respondenterna 
gav information 
om den sista 
patienten som 
fick kontinuerlig 

palliativ sedering 
som de hade 
vårdat. 

Sjuksköterskor kände 
sig involverade i 
beslutet av att 
använda sedering i 84 
% av fallen, om än i 
mindre utsträckning i 
hemvård (68,75%, p = 
0,002). De kom 
överens med resultatet 
av kontinuerlig 

palliativ sedering i 
95,97% av fallen och de 
föreslog användning av 
kontinuerlig 
palliativ sedering i 
16,16%. Sjuksköterskor 
var närvarande vid 
början av sedering i 
81,40% av fallen och 
rapporterade läkare att 

vara närvarande i 
45,22%. I 72,77% hade 
arrangemang gjorts 
bland vårdgivare om 
samordning av 
vårdgivningen 
avseende sedationen. 

6. Karlsson, 

Margareta; Kasén, 
Anne; Wärnå-Furu, 
Carola, 2017 
 
Palliative & suppor
tive care 

Reflecting on one's 

own death: The 
existential 
questions that 
nurses face during 
end-of-life care 

Syftet med 

studien var att 
beskriva och få en 
djupare förståelse 
för 
sjuksköterskornas 
existentiella frågor 
när de tar hand om 
döende patienter. 

Fokusgruppsinter

vjuer utfördes i 
hospicevård, 
samhällsomsorg 
och 
i pallativ vård me
d registrerade 
sjuksköterskor 
som delade 
liknande 
erfarenheter 
och bakgrunden 

om erfarenheter 
i vård vid livet 
slutskede av anstä
llda för att få en 
djupare förståelse 
om detta känsliga 
ämne. En 
kvalitativ 
Hermeneutisk 
metod användes 

för att tolka data 

Sjuksköterskornas 

existentiella frågor 
balanserade mellan 
ansvar och skuld i 
relation till deras 
patienter, mellan rädsla 
och mod i relation till 
att vara professionella 
vårdgivare och 
medarbetande människ
or, och mellan hopp 
och förtvivlan i 

förhållande till de 
andra och deras egen 
död. 

7. Lina Paola 
Ingebretsen och M

Hospice nurses' 
emotional 

Syftet med denna 
studie var att 

Studien har en 
kvalitativ design 

Tio individuella 
djupintervjuer 
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ette Sagbakken, 
2016 
 
International 
Journal of 
Qualitative Studies 
on Health and 
Well-being 

challenges in their 
encounters with 
the dying. 

utforska 
sjuksköterskornas kä
nslomässiga 
utmaningar när de 
vårdar om de 
döende i hospices. 

och kunskap 
utvecklades 
genom ett 
dialektiskt 
utbyte mellan 
teori och data 

genomfördes med 
sjuksköterskor som 
rekryterades från två 
hospices i Danmark. 
Trots att alla 
sjuksköterskor sa att de 
upplevde 
känslomässiga 
utmaningar eller kände 
känslomässigt rörda 

under sitt arbete, 
hittade studien en rad 
olika åsikter relaterade 
till i vilken utsträckning 
deras känslomässiga 
reaktioner skulle 
uppenbaras i sin roll 
som hospice experter. 
Deltagarna beskriver 
sina känslomässiga 

utmaningar samtidigt 
som de dränerar 
och berikar 
erfarenheter som leder 
till personlig och 
professionell tillväxt 
och utveckling.  

8. Funk, Laura M; 

Peters, Sheryl; 
Roger och 
Kerstin Stieber, 
2017 
 
Qualitative Health 
Research 

The Emotional 

Labor of Personal 
Grief in Palliative 
Care: Balancing 
Caring and 
Professional 
Identities 

 Vi utforskar hur 

vårdpersonal tolka 
personlig sorg 
relaterad till 
patientdöd, dra på 
intervjuer med 12 
vårdgivare och 13 
sjuksköterskor. 

Data analyserades 

kvalitativt genom 
att använda ett 
tolkbart inbäddat 
tematiskt 
kodningsförfaran
de och konstant 
jämförelse 

Teman för att 

förhindra, skjuta upp, 
undertrycka och klara 
av sorg 
avslöjade indirekta bety
delser om arten av sorg 
och lämpligheten 
av sorg skärmen. 
Anställda kämpade ofta 
för att hitta tid och 
utrymme för att ta itu 
med sorg och stod inför 

normativa 
begränsningar 
för ge sorgen uttryck på 
jobbet. Resultaten 
illustrerar de 
komplicerade sätten 
som vårdpersonal 
förhandlar fram och 
underhåller både vård 
och yrkesidentitet i 

samband med 
kulturella och 
materiella 
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begränsningar. 
Implikationer av 
emotionellt arbete för 
diskurs och övning i 
vårdinrättningarna 
diskuteras 

9. Lisa Gerow, 
Patricia Conejo, 

Amanda Alonzo, 
Nancy Davis, 
Susan Rodgers & 
Elaine Williams 
Domian, 2010 
 
Journal of Nursing 
Scholarship 

Creating a curtain 
of protection: 

nurses' experiences 
of grief following 
patient death. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 

levda upplevelser av 
döden kring deras 
patienter.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 

semistrukturerad
e intervjufrågor 
med 11 
registrerade 
sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor skapar 
en skyddande barriär 

för att lindra 
sorgeprocessen och 
möjliggöra fortsatt 
stödjande omvårdnad 
till sina patienter.  

10. Zheng, Ruishuang; 

Lee, Susan Fiona; 
Bloomer, Melissa 
Jane. 2016 
 
International 
journal of nursing 
studies 

How new graduate 

nurses experience 
patient death: A 
systematic review 
and qualitative 
meta-synthesis 

Att sammanfatta 

nyexaminerade 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
patientdöd genom 
att undersöka 
resultaten av 
befintliga kvalitativa 
studier. 

Systematiska 

översynsmetoder 
som inbegriper 
meta-syntes 
användes. 

Nyutbildade 

sjuksköterskor 
uttryckte en rad känslor 
när de mötte 
patientdöd, men de 
försökte fortfarande 
underlätta en bra död 
för döende patienter 
och ge stöd till sina 
familjer. 
Sjuksköterskorna 

gynnades av detta 
utmanande möte trots 
att de saknade 
copingstrategier. 

11. Grams Salum, 
Maria Eduarda; 
Kahl, Carolina; 
Santos da Cunha, 

Kamylla; Koerich, 
Cintia; Oliveira dos 
Santos, Thiago; 
Lorenzini 
Erdmann, 
Alacoque. 2017. 
 
Revista Da Rede 
de Enfermagem Do
 Nordeste 

 

The 
process of death an
d dying: challenges 
in nursing care for 

patients 
and family member
s. 

Syftet är att förstå de 
åtgärder och 
interaktioner som 
utförs av 
sjuksköterskor i 
vården av patienter 
och deras 
familj i process av 
död och döende 
 

En kvalitativ 
studie som 
genomför ett 
teoretiskt och 
metodiskt bidrag 
från Grounded 
Theory. En 
individuell 
intervju 
genomfördes med 
18 deltagare, 
uppdelade 
in i tre 
provgrupper 
 

Svaghet i 
sjuksköterskans 
utbildning avseende 
dödsdödande process, 
vikten av 
sjuksköterskans 
patientrelation, 
familjemedlemsstöd 
och respekt för 
sorgprocessen är 
uppenbart. Som 
coping strategier, 
pågående utbildning, 
dela erfarenheter med 
kamrater och bifogas 
andliga övertygelser 
kan vara 
betonade. Empati 
framträder som den 
största utmaningen, 
med tanke på inverkan 
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av personliga och 
byråkratiska 
faktorer. 
 

12.  Renea L. 
Beckstrand, Josie 

Moore, Lynn 
Callister och  A 
Elaine Bond, 2009. 
 
Oncology Nursing 
Forum 

Oncology Nurses' 
Perceptions of 

Obstacles and 
Supportive 
Behaviors at the 
End of Life 

Syftet med studien 
var att bestämma 
onkologisjuksköters
kors upplevelser av 
svårigheter och 
hinder av att stödja 
patienter i vård vid 
livet slutskede.  

En kvantitativ 
studie med 
enkäter.  

Vård i livets slutskede 
kan förbättras genom 
att minska de hinder 
som de flesta 
onkologisjuksköterskor 
har uttryckt och genom 
att fortsätta stödja de 
högst rankade 
stödjande beteende 
som även uttryckts.   
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BILAGA C – ETIKPRÖVNING AV EXAMENSARBETE PÅ 

GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ  

 

Projektets titel:  
Att vårda i palliativ vård - Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med barn under 18 
år, en intervjustudie.  
Studentens namn:   
Rishi Chaudhry  

Utbildningsnivå:  
Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)   

Adress:   

Telefon:    

E-post:  
Rcy16001@student.mdh.se  

Studentens namn:   
Elena Györgyfalvai Lindgren  

Utbildningsnivå:   
Sjuksköterskeprogrammet (180 hp)  

Adress:    

Telefon:    

E-post:   
Eln17001@student.mdh.se  

Handledares namn:  
Annelie Hübner och Sofia Skogevall  

Telefon:   

E-post:   
annelie.hübner@mdh.se  
sofia.skogevall@mdh.se  

Plats/er där projektet skall genomföras (ange inrättning/ar, institution/er, klinik/er):  
Palliativa enheten Västerås och Palliativa avdelningen på Mälarsjukhuset i Eskilstuna.  

2.Forskningsproblemet i ett övergripande sammanhang:   
Tidigare forskning har identifierat, att utifrån sjuksköterskors perspektiv, är patienter inom 
palliativ vård ideligen i behov av vård för kontroll av smärta och symtom så väl som för att 
kunna anpassa sig till sitt tillstånd och acceptera sin verklighet. Patienter med oavslutade 
kapitel i livet, som patienter med barn under 18 år som kan förmodas ha en önskan att leva och 
kunna följa sina barn. Detta kan försvåra denna anpassning. Följaktligen klarlägger forskning 
att sjuksköterskor upplever vårdandet inom palliativ vård som utmanande, då sjuksköterskor 
kan uppleva sig känslomässig berörda av att vårda döende patienter. Detta kan utifrån det valda 
vårdvetenskapliga perspektivet bli ett hinder för sjuksköterskan i mötet med 
patienten. Kunskapen behöver därför utvecklas gällande sjuksköterskors upplevelse av att vårda 
patienter inom den palliativa vården med barn under 18 år, och är därmed syftet för denna 
studie.   
  
 

 

mailto:annelie.h%C3%BCbner@mdh.se
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3. Tidigare redovisade resultat inom problemområdet (max 300 ord):   
Tidigare forskning relaterat till examenarbetet redogör att sjuksköterskor upplever vårdandet 
inom palliativ vård som utmanande, då sjuksköterskor kan uppleva sig känslomässig berörda 
av att vårda döende patienter. Dock finns det inga tidigare resultat redovisat gällande 
sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med barn under 18 år i palliativ vård.   

4.Syfte och frågeställningar:   
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i 
palliativ vård.    

5.Redogör översiktligt för undersökningsproceduren, datainsamlingen, datas karaktär: (bifoga 
enkät, intervjuguide etc. samt informationsbrev till forskningspersonerna).  
Datainsamlingen kommer ske i form av intervjuer under sjuksköterskornas arbetstid. 
Intervjuerna kommer att ta cirka 30–60 min och deltagaren har när som helst rätt att avbyta sin 
medverkan.   
Datainsamlingen kommer att behandlas efter konfidentialitetskravet och enskilda personer 
kommer inte gå att urskilja eller identifiera. Data kommer att analyseras efter Graneheim och 
Lundmans (2004) innehållsanalys. All data raderas när analysen är framskriven och 
examensarbetet har mottagit ett resultat.   
Ett informationsbrev till verksamhetschefen kommer att skickas ut via e-post vid godkänd 
etikansökan VT19 med information om bland annat examensarbetets syfte samt att deltagandet 
är frivilligt (bilaga 4A,4B och 5). Underskrifter på samtliga blanketter kommer att inhämtas i 
samråd med verksamheten och sjuksköterskorna.  
En pilotstudie i form av provintervju kommer att utföras för att kvalitetstesta intervjufrågorna 
med en av de informanter som önskar att delta i examensarbetet.   
  

6.Hur görs urvalet av forskningspersoner?   
Urvalet av detta examensarbetet kommer att ske strategiskt med ett ändamålsenligt urval i 
samverkan med verksamhetschefen där vi önskar hänvisning till de informanter som uppfyller 
kraven för urvalet. Danielson (2017) beskriver ändamålsenligt urval som ett selektivt urval för 
att svara på examensarbetets syfte. Detta innebär att urvalet har tagits fram objektivt utifrån 
informanternas upplevelse och legitimerade allmänsjuksköterskor som är verksamma på 
Palliativa enheten Västerås. Urvalet har därför baserats på deltagarnas yrkeserfarenhet och 
upplevelse som är relevant för examensarbetets syfte och som gav största möjliga resultat. Vid 
utskick av informationsbrev till informanter framgår dessa krav.  
  
7. Beskriv var och hur länge datamaterialet kommer att förvaras samt vem som har tillgång till 
datamaterialet:   
Vid transkribering av obearbetat material kommer intervjuerna att kodas för att upprätthålla 
konfidentialitet. Datainsamlingen i det transkriberade dokumentet kommer att bevaras i en 
lösenordskyddad USB-sticka som kommer vara inlåst så att obehöriga ej får tillgång till 
materialet. De som kommer att ha tillgång till det obearbetade materialet är 
Rishi Chaudhry och Elena Györgyfalvai Lindgren som är författare till föreliggande 
examensarbete, opponenter, slutseminarieledare och examinator. All data kommer att raderas 
när examensarbetet har examinerats. Planerad tid för godkänt examensarbete är VT19.   
8.Beskriv hur och när informationen ges då forskningspersonen 
tillfrågas: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
Vid en godkänd etikansökan VT19 kommer enheten att kontaktas för kontaktuppgifter till 
verksamhetschefen. Ett informationsbrev skickas till verksamhetschefen på Palliativa enheten 
Västerås via e-post från oss författare med informations om examensarbetets syfte samt att 
deltagandet är frivilligt (se bilaga 4B). Om ett godkännande för examensarbetets utförande 
erhålles av verksamhetschefen önskas kontaktuppgifter till de sjuksköterskor som är 
kvalificerade till detta examensarbete. Efter detta kommer samtliga sjuksköterskor att 
kontaktas med två kopior av informationsbrev och två kopior av samtyckesblanketten som de 
kan skriva under och varav en kopia de själva behåller (se bilaga 4A och 5).  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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9.Beskriv vem som frågar, när detta sker och hur informerade samtycket dokumenteras:   
Samtycke dokumenteras genom samtyckesblankett (bilaga 5). Underskrifter av 
samtyckesblankett från informanter kommer att inhämtas på verksamheten innan intervjun 
påbörjas. Bokad träff för intervju kommer ske i överenskommelse med verksamhetschef och 
informanter.  
De påskrivna samtyckesblankett kommer att förvaras och hålls inlåsta i separata skåp. De 
personer som kommer ha tillgång till dessa blanketter är endast Rishi Chaudhry och 
Elena Györgyfalvai Lindgren.   
  
10.Start för datainsamling:   
Efter godkänd etikansökan i VT19  

11. Referenslista    
Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod (s. 143-154). Lund: Studentlitteratur AB.   
Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve 
trustworthiness. Nurse Education Today., 24(2), 105-112.   

Kjellström, K. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod (s. 143-154). Lund: Studentlitteratur AB.  

  
12. Vilken/vilka etiska problem kan aktualiseras av 
projektet? http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
Etiska problem som kan uppstå under en intervju är att det kan vidröra känsliga samtalsämnen 
vilket kan innebära en påfrestning på deltagarna vilket kan medföra en dålig erfarenhet av 
studien. Informanternas egna åsikter och fördomar kan eventuellt synliggöras för de själva, 
vilket kan tänkas innebära en påfrestning under intervjun.     
13. Vilka åtgärder har vidtagits för att eliminera eller minska risken för dessa etiska problem?  
Då informanterna har rätt att avbryta sin medverkan i studien så kan detta göras ifall intervjun 
känns påfrestande (Kjellström, 2017). Om etiska problem uppstår vid exempel känsliga 
samtalsämnen och om informanterna önskar att fortsätta intervjun kommer de att erbjudas en 
paus under intervjun.   
Det etiska övervägandet som detta arbete kommer utgå ifrån är fyra forskningsetiska principer. 
Dessa principer 
är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom 
forskningsetik skyddas de personer som medverkar i examensarbetet och bygger på respekt för 
andra människor och även respektera de som väljer att inte delta i 
examensarbetet. Informanternas och vi som författares egna fördomar och personliga åsikter 
kan kommas att uttryckas. Då endast upplevelsen av att vårda är relevant gällande 
examenarbetes syfte kommer därmed personliga fördomar och åsikter medvetandegöras och 
diskuteras.  
Vi har valt att endast ha en intervjuare. Detta är för att deltagaren inte ska känna sig pressad 
och att kommunikationen under intervjun kan föras i lugn stämning och att deltagaren ska 
känna sig bekväm.   
14. Vilken är den förväntade vetenskapliga och/eller praktiska nyttan av projektet?   
Att utforska sjuksköterskors upplevelse bidrar till fortsatt utvecklande forskning, en ökad 
reflektion utifrån denna patientgrupp samt utveckling av professionen.  

15. Hur kommer resultaten att offentliggöras:  
Resultatet kommer att redovisas i Mälardalens Högskolas databas DIVA. En kopia av resultatet 
kommer att skickas ut till verksamheten där intervjun är genomförd. Inga allmänna 
publiceringar planeras.   

mailto:http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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16. Övriga upplysningar:  
  

Studentens namnteckning, ort och datum   Handledares namnteckning, ort och datum  

Studentens namnteckning, ort och datum  Handledares namnteckning, ort och datum   
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BILAGA D - INFORMATIONSBREV TILL INFORMANTER 

 

Informationsbrev till informanter 

Hej!  

Du tillfrågas härmed om att delta i ett examensarbete på kandidatnivå som har till syfte är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år i palliativ 

vård.  Vi tillfrågar dig som är legitimerad allmänsjuksköterska med minst ett års erfarenhet 

på XXX att delta i en intervju till vårt examensarbete på kandidatnivå.  

Ditt deltagande innebär att du blir intervjuad av oss under din arbetstid. Intervjun beräknas ta 
cirka 30–60 min. Ditt deltagande är frivilligt med rätt att när som helst avbyta ditt deltagande 
utan att förklara varför.  

Intervjun kommer att spelas in digitalt och transkriberas ordagrant till ett dokument vars 
användning endast kommer ske i utbildningssyfte till detta examensarbete. Datainsamlingen 
kommer att behandlas efter konfidentialitetskravet och enskilda personer kommer inte gå att 
urskilja eller identifiera. De som kommer att ha tillgång till det materialet är författare till 
föreliggande examensarbete, handledare, opponenter, seminarieledaren samt examinatorn. 
Datainsamlingen kommer att bevaras i en lösenordskyddad USB-sticka som kommer vara 
inlåst så att inga obehöriga kommer få ta del av sina svar. När examensarbetet har mottagit 
ett resultat kommer datainsamlingen att raderas.  

Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens Högskola. En 
kopia på examensarbetet kommer att skickas till er verksamhetschef via e-post samt till er.  

Vi undrar nu om du önskar att delta i en intervju, du får välja tid och plats för detta.  

Vänligen kontakta oss för att vi ska hitta en lämplig tid och plats för intervjun.  

Tack! 

Vid eventuella frågor kan nedanstående personer kontaktas: 

Studenter:                                                                Handledare:  

Rishi Chaudhry                                                        Annelie Hübner 
rcy16001@student.mdh.se                                    annelie.hübner@mdh.se 
Tel:                                                                         Tel: 
Adress:                                                          
 

Elena Györgyfalvai Lindgren                                Sofia Skogevall 
Eln17001@student.mdh.se                                   sofia.skogevall@mdh.se 
Tel:          Tel:  
Adress: 

 

Underskrifter:                                                           Underskrift: 

_________________________                  _________________________________ 

 

_________________________                 _________________________________ 

mailto:rcy16001@student.mdh.se
mailto:Eln17001@student.mdh.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sofia.skogevall@mdh.se
mailto:Eln17001@student.mdh.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sofia.skogevall@mdh.se
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BILAGA E - INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEF 

Informationsbrev till verksamhetschef 

Hej!  

Vi heter Rishi Chaudhry och Elena Györgyfalvai Lindgren och är sjuksköterskestudenter på 

Mälardalens Högskola i Västerås. Vi önskar att få utföra vår studie till vårt examensarbete på 

eran verksamhet. Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med barn under 18 år i palliativ vård.   

För att genomföra examensarbetet behöver vi intervjua 4-6 stycken legitimerade 
allmänsjuksköterskor med minst ett års erfarenhet på XXX.  

Du/ni tillfrågas härmed om tillåtelse om att genomföra examensarbetets datainsamling i form 
av intervjuer på Palliativa enheten Västerås under arbetstid. Intervjuerna kommer att ta cirka 
30-60 min och deltagaren har när som helst rätt att avbyta sin medverkan.  

Datainsamlingen kommer att behandlas efter konfidentialitetskravet och enskilda personer 
kommer inte gå att urskilja eller identifiera. En ansökan om etikprövning har genomförts enligt 
regler hos Mälardalens Högskola. De som kommer att ha tillgång till det materialet är 
författare till föreliggande examensarbete, handledare, opponenter, seminarieledaren samt 
examinatorn. Datainsamlingen kommer att bevaras i en lösenordskyddad USB-sticka som 
kommer vara inlåst så att obehöriga ej får tillgång till materialet. När examensarbetet har 
mottagit ett resultat kommer datainsamlingen att raderas. 

Vi önskar att du som verksamhetschef skickar kontaktuppgifter till de kvalificerade 
sjuksköterskor till oss via e-post, där kan vi kontakta dom med information gällande 
examensarbetet. 

Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Mälardalens Högskola. En 
kopia på examensarbetet samt resultatet kommer att skickas till er via e-post när 
examensarbetet är färdigställt.   

Tack! Vid eventuella frågor kan nedanstående personer kontaktas: 

Studenter:                                                                Handledare:  

Rishi Chaudhry                                                        Annelie Hübner 
rcy16001@student.mdh.se                                    annelie.hübner@mdh.se 
Tel:                                                                         Tel: 
Adress:                                                          

Elena Györgyfalvai Lindgren                                Sofia Skogevall 
Eln17001@student.mdh.se                                   sofia.skogevall@mdh.se 
Tel:          Tel:  
Adress: 

Underskrifter:                                                           Underskrift: 

_________________________                  _________________________________ 

 

_________________________                 _________________________________ 

 

mailto:rcy16001@student.mdh.se
mailto:Eln17001@student.mdh.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sofia.skogevall@mdh.se
mailto:Eln17001@student.mdh.se%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20sofia.skogevall@mdh.se
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BILAGA F - SAMTYCKESBLANKETT 
 

Samtyckesblankett  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med barn under 18 år 
i palliativ vård.   

Jag har muntligt och skriftligt informerats om det aktuella examensarbetet och dess syfte. 
Jag har även haft tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. 

Jag har också fått en kopia på den skriftliga informationen och mitt samtycke.  

Genom min underskrift samtycker jag till: 

• Att delta i examensarbetet 

• Att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits.  

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt. Jag är även medveten om att jag när som 
helst får avbryta mitt deltagande utan att ange orsak eller motivering. 

 

 

_____________________________        ________________________________ 

Deltagarens underskrift:                                      Datum: 

 

 _____________________________ 

Namnförtydligande: 
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BILAGA G – INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsinformation  
 

• Vad har du för utbildning? Har du någon eventuell vidareutbildning? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Har du arbetat med palliativ vård innan du började arbeta på Palliativa avdelningen? 

• Hur länge har du arbetet på Palliativa avdelningen? 
 

Intervjufrågor 

• Berätta fritt om dina upplevelser du har av att vårda patienter med barn under 18 år i 

palliativ vård. 

o Kan du berätta mer? 

o Kan du utveckla det? 

o Hur menar du med det?   

• Hur tog du med dig den upplevelsen i ditt fortsatta vårdande? 

o Kan du berätta mer? 

o Kan du utveckla det? 

o Hur menar du med det?   
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