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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom sjuksköterskeprofessionen är döden en oundviklig företeelse och 

omhändertagandet av patienter i det palliativa skedet är en del av yrket. Döden väcker också 

starka känslor som kan vara svåra för sjuksköterskan att hantera, vilket kan resultera i emotionell 

stress. Att vårda barn i livets slutskede medför att sjuksköterskan ställs inför flera emotionella 

utmaningar, vilket leder till att denne måste finna strategier för att hantera de uppkomna 

känslorna. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors strategier för att hantera känslomässig stress vid 

omvårdad av svårt sjuka barn i livets slutskede. Metod: Systematisk litteraturöversikt av tolv 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: De strategier sjuksköterskorna beskrev 

identifierades och  kategoriserades i följande fem teman: Utveckla motståndskraft, stöd, skifte 

mellan känslor, kontroll och egenvård. Slutsats: Sjuksköterskor använder sig av flera strategier 

för att hantera känslomässig stress. Strategierna utvecklades bland annat genom erfarenhet, 

reflektion och genom att finna mening.  Sjuksköterskor upplevde också bristande kunskap att 

hantera sina känslor och att möta sörjande föräldrar. Förmågan att skapa en känsla av 

sammanhang, och vilka strategier de utvecklade påverkade hur de hanterade emotionell stress. 

Klinisk betydelse: En ökad förståelse av vilka strategier sjuksköterskor använder för att hantera 

känslomässig stress kan ge verktyg för att förbättra sjuksköterskans arbetssituation och ge dem 

mer stöd. Därtill torde många av de strategier sjuksköterskan utvecklar också kunna överföras till 

andra omvårdnadssituationer. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, barn, palliativ vård, coping strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: In the nursing profession, death is an inevitable outcome and care of patients in the 

palliative phase is part of the occupation. Death also evokes strong feelings that may be difficult 

for the nurse to manage, which can result in emotional stress. Caring for children in palliative care 

causes the nurse to face several emotional challenges, which means that they must find strategies 

to deal with the resulting emotions. Aim: To describe nurses‟ strategies on how to handle 

emotional stress when caring for critically ill children in the final stages of life. Method: A 

literature review based on twelve studies with a qualitative approach. Findings: The strategies 

nurses described were identified and categorized into five themes: developing resilience, support, 

self-care, control and shift between emotions. Conclusion: Nurses use several strategies to cope 

with emotional stress. The strategies were developed through among other things experience, 

reflection, and by finding meaning. Nurses also experienced a lack of knowledge in managing 

their emotions and meeting grieving parents. Nurses' ability to create a sense of coherence, and 

the strategies they developed affected how they handled emotional stress. Clinical significance: 

The results of the study may provide an increased understanding of the strategies nurses use to 

cope with emotional stress and may provide tools to improve nurses' working conditions and give 

them more support. In addition, many of the developed strategies might be applicable to other 

contexts. 

 

Key words: Nurse, child, palliative care, coping strategies 
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1. INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi upplevt att det är psykiskt påfrestande att 

vårda en människa i livets slutskede. Döden är en naturlig process i livet och accepteras i många 

fall av närstående och vårdare när tiden väl anses kommen. Sjuksköterskan har en central roll i 

det stödjande arbetet för patient och närstående. För att kunna erbjuda professionell vård bör 

sjuksköterskan vara medveten om sina egna rädslor och känslor inför döden och finna strukturer 

för hur dessa hanteras. Omvårdnad av svårt sjuka och döende barn ställer stora krav på 

sjuksköterskan, då både den professionella och personliga sfären berörs. Det är därför viktigt att 

beskriva hur sjuksköterskor hanterar emotionell stress i dessa vårdsituationer. 

2. BAKGRUND 

Döden är ett naturligt förlopp i livet. Den är ett återkommande ämne för reflektion och 

diskussion både på en biologisk och andlig nivå och väcker ofta starka känslor (de Araújo, da 

Silva & Francisco, 2004). Människan har länge levt med insikten om att hon är dödlig (Tännsjö, 

2009). Tännsjö förklarar att den existentiella filosofin hävdar att insikt om den kommande 

döden är ett centralt moment i varje individs liv. Denna medvetenhet om döden anses vidare 

vara en förutsättning för att människan ska kunna skänka sitt liv mening (a.a.). 

 

Tidigare i Sverige sågs döden som en naturlig del av vardagen. Barnadödligheten var hög och 

en naturlig företeelse som de flesta kom i kontakt med (Qvarnström, 1993). I dagens samhälle 

försöker människan hålla sina tankar borta från döden och varken omgivning eller den döende 

vet hur de ska möta den (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2010). I det moderna samhället 

förväntas även döden inträffa vid hög ålder. När ett barn diagnostiseras med en svår obotlig 

sjukdom som resulterar i att barnet dör uppstår ofta en känsla av overklighet hos både föräldrar 

och sjuksköterskan. Händelsen anses vara både onaturlig och oacceptabel (Harrington Jacobs, 

2005; Morgan, 2009).  

 

Inom sjuksköterskeprofessionen är döden en oundviklig företeelse och omhändertagandet av 

patienter i det palliativa skedet kommer därför alltid att vara en del av yrket. Ordet palliativ 

härstammar från det latinska ordet pallium som betyder ”att lindra utan att bota” och är även en 

beteckning för vård i livets slutskede (Jakobsson et al., 2010). Palliativ vård innebär att hela 

människan och dess närstående inkluderas hela vägen fram till döden (a.a.).  
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2.1 Omvårdnad av det döende barnet 

En av de främsta anledningarna till att barn vårdas palliativt är olika cancersjukdomar (Morgan, 

2009). Detta är även den vanligaste diagnosen som leder till en för tidigt död i åldrarna 1-14 år 

(Henler & Björk, 2012). När ett barn får en diagnos som innebär att denne inte kommer att 

tillfriskna och därmed lämna livet i ung ålder övergår omvårdnaden direkt från kurativ 

behandling till palliativ omvårdnad (Pearson, 2010). Enligt Pearson blir barn inlagda för vård på 

sjukhus i snitt 2,4 gånger innan de till slut avlider av sin sjukdom. Palliativ vård av barn handlar 

om att hjälpa dem att leva ett så rikt liv som möjligt innan de dör och att stödja familjen (Hill & 

Coyne, 2012). Vård av barn i livets slutskede går också ut på att så gott det går upprätthålla 

barnets värdighet och att ge barnet möjlighet att bevara en viss normalitet i livet 

(Socialstyrelsen, 2012). Vidare menar Pearson (2010) att hälso -och sjukvårdspersonalen bör se 

till att barnets spirituella, religiösa och kulturella tro uppfylls genom ett holistiskt perspektiv.  

2.2 Sjuksköterskans möte med det döende barnet  

Att vårda barn i livets slutskede medför att sjuksköterskan ställs inför flera emotionella 

utmaningar, vilket leder till att hon måste finna strategier för att hantera de uppkomna 

känslorna. Sjuksköterskor ser i många fall patienters bortgång som en påminnelse om sin egen 

dödlighet men också brist på kompetens (de Araújo et al., 2004). Att under en längre period 

vårda ett barn och sedan vara med om dennes bortgång resulterar inte sällan i att den vårdande 

sjuksköterskan upplever känslor av misslyckande (Morgan, 2009). Dessa känslor kan grunda 

sig i upplevelser av att inte ha erhållit tillräckligt med kunskaper för att rädda livet på barnet och 

att sjuksköterskan därmed förrått föräldrarna som lagt barnets liv i hennes händer. Upplevelser 

av misslyckande hos sjuksköterskan ökar riskerna för att känslor som hjälplöshet, skuld, ilska 

och sorg uppstår vilka i sig kan leda till emotionell stress (a.a.).  

2.3 Orsaker till upplevd stress bland sjuksköterskor 

Definitionen av stress beskrivs som det spänningstillstånd som individen ställs inför vid mötet 

av ett betungande krav som på ett eller annat sätt bör hanteras (Langius-Eklöf, 2009). 

Tillståndet beskrivs följas av ett biologiskt mönster då kroppen påverkas fysiskt, exempelvis 

genom en förhöjd hjärtfrekvens men också beteende- och känslomässigt. Negativ stress kan 

leda till att fysiska, psykiska, beteendemässiga och emotionella symtom uppstår som i sin tur 

kan orsaka utbrändhet (a.a.).  

 

Sjuksköterskeprofessionen förknippas överlag med stress som både påverkar det professionella- 

och personliga välmåendet (Peters et al., 2012) och möten med svårt sjuka patienter beskrivs 
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krypa dem nära och ”under huden” (Jakobsson et al., 2010). Zander och Hutton (2009) 

beskriver att det finns ett samband mellan exponering för en hög stressnivå och utveckling av 

utbrändhet, känslomässig utmattning och traumatisering hos sjuksköterskor. Barnes (2001) 

förklarar att denna process sakta men säkert utvecklas över tid och om processen har förlöpt 

under en längre tid kan detta leda till att sjuksköterskan blir cynisk, omotiverad och får 

svårigheter att kommunicera med patienter och kollegor. Framträdande symtom på stress är 

därför viktiga att upptäcka i tid då vården annars löper risk att bli avhumaniserad och 

sjuksköterskans hälsa påverkas negativt (a.a.).  

 

Barnes (2001) menar att personliga drag hos sjuksköterskan påverkar den upplevda stressen. 

Faktorer som inverkar på stress beskrivs vara ålder, social tillhörighet, personliga problem och 

då sjuksköterskan identifierar sig med familj och patient. Hos en del sjuksköterskor upplevs en 

djup sorg, ambivalens och känsla av hopplöshet när hon känner att vården inte går framåt och 

då hon inte längre kan hjälpa patienten. Denna känsla beskrivs även intensifieras vid mötet av 

föräldrars sorg och förtvivlan (a.a.).  

 

Morgan (2009) menar att moralisk- och etisk stress kan uppstå vid de tillfällen då 

sjuksköterskan tvingas ignorera sina egna värderingar. Exempelvis då läkaren ordinerar 

smärtsamma undersökningar och sjuksköterskan upplever att det skapar mer lidande istället för 

att tillåta barnet dö fridfullt och utan onödig smärta (Lazzarin, Biondi & Di Mauro, 2012). Att 

vårda en hel familj och inte bara det sjuka barnet resulterar i många fall i att sjuksköterskan 

också upplever ett mer betungande ansvar (Barnes, 2001). Vidare förklarar Barnes att specifika 

stressmoment för omvårdnad av döende barn är de relationer som skapas mellan 

sjuksköterskan, barnet och familjen.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Känsla av sammanhang  

Antonovskys begrepp känsla av sammanhang myntades år 1987 (Basinska, Andtruszkiewicz & 

Grabowska, 2011). Begreppet innebär hur väl individen upplever känslor i den inre- och yttre 

miljön som förutsägbara. Situationer som uppstår upplevs reda ut sig till individens fördel 

genom att tänka rationellt (a.a.). Känsla av sammanhang är en teoretisk konstruktion som 

används för att förklara varför vissa individer förblir friska under stressande situationer medan 

andra blir sjuka (Geyer, 1997). Antonovsky (2005) skapade ett självskattande frågeformulär 

bestående av 29 frågor där varje individs känsla av sammanhang kan mätas. Beroende på hur 

högt individens känsla av sammanhang skattas på frågeformuläret påverkas dennes möjligheter 

att hantera stress (Langius-Eklöf, 2009). 

 

Antonovsky (2005) menar att grunden till en hög känsla av sammanhang påverkas av barndom 

och kultur samt utvecklas med åldern. Under livets gång exponeras människan för flera 

påfrestningar som testar dennes förmåga att hantera psykiskt krävande situationer. Om 

individen vid dessa tillfällen upplever händelserna som negativa och stressande kan följden bli 

att en fysisk eller psykisk sjukdom utvecklas (a.a.). Basinska et al. (2011) betraktar begreppet 

känsla av sammanhang som en central resurs hos sjuksköterskor. Shiu (1998) förklarar att 

sjuksköterskor som har svårt att hantera stressande situationer konstant löper risk för faktorer 

som leder till ökad frånvaro, sämre prestation på arbetet och tillslut byte av arbetsplats.  

 

Begreppet känsla av sammanhang består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet som ständigt samverkar med varandra. För att en individ ska kunna bygga 

en stark känsla av sammanhang behöver komponenterna befinna sig i harmoni med varandra 

(Antonovsky, 2005). Vidare menar Antonovsky att människor som är engagerade alltid har en 

möjlighet att finna resurser och vinna förståelse för det som inträffar.  

3.1.2 Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet 

Komponenten begriplighet syftar till i vilken grad en person upplever inre-och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt begripbara och sammanhängande istället för oväntade och slumpmässiga 

(Antonovsky, 2005). Begreppet meningsfullhet beskrivs som en motivationskomponent och 

syftar på att personen känner sig engagerad och delaktig i sitt liv (a.a.). Komponenten 

hanterbarhet definieras som i vilken utsträckning människan upplever sig ha resurser till 

förfogande för att möta de krav och påfrestningar som denne ställs inför (Geyer, 1997). 
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4. PROBLEMFORMULERING 

När ett barn vårdas i det palliativa skedet ställs sjuksköterskan inför stora krav. Döden väcker 

också många starka känslor som kan vara svåra för sjuksköterskan att hantera, vilket kan 

resultera i emotionell stress, sorg och känslor av hopplöshet. Dessa reaktioner kan variera från 

individ till individ beroende på värderingar, självbild och tidigare erfarenheter. Att vårda ett 

svårt sjukt barn i livets slutskede medför att sjuksköterskan ställs inför många emotionella 

utmaningar och stress.  

5. SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors strategier för att hantera känslomässig stress 

vid omvårdad av svårt sjuka barn i livets slutskede. 
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6. METOD 

6.1 Design 

En lämplig metod för att få svar på studiens syfte ansågs vara en litteraturöversikt med 

kvalitativa artiklar. En kvalitativ metod möjliggjorde att författarna kunde skapa mening och 

förståelse i sjuksköterskornas subjektiva upplevelser och erfarenheter (Forsberg & Wengström, 

2013; Polit & Beck, 2010). Forsberg och Wengström (2013) beskriver också att denna ansats är 

bra att använda då forskaren vill undersöka upplevelser av ett fenomen.  

6.2 Urval 

Urvalsprocessen följde Forsbergs och Wengströms (2013) beskrivning. Inklusionskriterierna för 

studien var artiklar från 1997-2012 som svarade på syftet, artiklar som var peer-reviewed, 

artiklar som innefattade barn i åldersgruppen 0-18 år samt artiklar som efter granskning 

uppnådde medelhög till hög kvalité. Ett undantag gjordes med en artikel som innefattade barn 

från 0-21 år, eftersom den ansågs betydelsefull för studiens resultat. Exklusionskriterierna för 

studien var artiklar som inte var på engelska, artiklar som beskrev upplevelser hos 

sjuksköterskestudenter i grundutbildning och artiklar som inte var primärkällor. Enligt Polit och 

Beck (2010) bör primärkällor användas för att säkra studiens kvalité då sekundärkällor enbart är 

en sammanfattning av tidigare forskning.  

6.3 Datainsamling  

Datainsamlingen utfördes genom artikelsökningar i databaserna CINAHL och Medline men 

också genom manuella sökningar. Databaserna valdes då de ansågs ha hög relevans för 

omvårdnadsvetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Författarna startade med en fritextsökning utan några begränsningar vilket Axelsson (2012) 

menar ge bred information inom det området som ska undersökas. Sökord som användes var 

exempelvis nurse, child, palliative och coping strategies (bilaga 1). Sökorden valdes ut efter 

syftet och utökades under sökningens gång. Eftersom studiens syfte var väl definierat och 

begränsat upplevde författarna att sökorden som användes gav en bra bild av aktuell forskning. 

Under sökningarna framkom det dubbletter av vissa artiklar vilket betyder att antalet träffar 

påverkades i söktabellen. Olika sökord kunde dessutom leda till att samma artiklar hittades.  

 

Manuella sökningar och sökningar från inkluderade artiklars referenser gjordes vid tre tillfällen. 

Östlundh (2012) beskriver att manuella sökningar utförs genom att på egen hand leta genom 
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tidskrifter och annat material för att hitta information som är relevant för studien. Att enbart 

använda en sökterm för en systematisk sökning anses inte vara tillräckligt (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Därför utnyttjades Booleska sökoperatorer, vilket innebar att kombinationer 

av söktermer användes (a.a.). Detta menar Forsberg och Wengström (2013) leda till ett mer 

avsmalnat resultat. På detta sätt fick författarna fram flera varianter av olika begrepp (Östlundh, 

2012).  

 

Artikelsökningarna resulterade i 137 lästa abstrakts och 82 artiklar. Av artiklarna exkluderades 

52 då de vid läsning inte svarade på syftet och 18 för att de var översiktsartiklar. De resterande 

12 artiklarna lästes i sin helhet och granskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

kvalitativa studier och bedömdes efter kvalité och hur de svarade på syftet (SBU, 2012). 

Författarna bedömde oberoende av varandra artiklarnas kvalité för att sedan jämföra åsikterna. 

Genom diskussion fastställde författarna vilka punkter som skulle vara uppfyllda för att en hög 

kvalité skulle uppnås. Genomgången av artiklarna sammanställdes slutligen i en artikelmatris 

(bilaga 2) som presenterades efter författare, titel, syfte, metod och kvalité. 

6.4 Dataanalys 

De valda artiklarna analyserades enligt Fribergs (2012) analysmodell för litteraturöversikter. En 

noggrann genomläsning av artiklarna utfördes upprepade gånger av författarna för att få en 

fördjupad förståelse av innehållet men också för att säkerställa att de uppfattades på samma sätt. 

Genom diskussion identifierades därefter likheter och skillnader mellan syfte, metod och analys 

och resultatet sammanställdes i en matris (bilaga 2). Sedan jämfördes artiklarnas resultat med 

varandra avseende likheter och skillnader. Under analysens gång utkristalliserades 5 teman med 

tillhörande subteman. För att få struktur på resultatet och göra det lättöverskådligt utformades 

en tabell som presenteras i resultatet och visar artiklarnas likheter och skillnader (tabell 1). 

Därefter skrevs resultatet i löpande text. 

6.5 Etiska aspekter 

Forsberg och Wengström (2013) förklarar att det är viktigt att en studie innehåller etiska 

överväganden. Författarna av denna studie har därför inte fabricerat, stulit eller plagierat data. 

Då artiklar i studien översattes från engelska till svenska gjordes en noggrann analys för att 

minska risken av språkliga missförstånd som annars kunde ha medfört feltolkningar av 

resultatet.
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7.  RESULTAT 

Analysen av de tolv artiklarna resulterade i fem teman: ”Utveckla motståndskraft”, ”stöd”, 

”skifte mellan känslor”, ”kontroll” och ”egenvård” med tillhörande subteman (tabell 1).  

 

Tabell 1: Sammanställning av artiklarnas resultat  

 

Teman och 

subteman 

 

 

Artikel 

Utveckla 

motståndskraft  

 

Personlig mognad  

 

Finna mening 

 

Reflektion  

 
Erfarenhet 

 

Stöd 

 

 
 

Relationer 

 

Ventilera 

känslor  

Skifte mellan 

känslor 

 
 

Visa känslor 

 

Distans från 

känslor 

 

Kontroll 

 

 

 

Sätta 

personliga 

och 

professionella 

gränser 

Egenvård 

 

Clarke-Steffen 

(1998). 

x    x 

Cook et al.  

(2012) 
x x x x  

Kain  

(2012) 
x x x x  

Kaunonen et al 

(2000) 
x x    

Linder  

(2009) 
x x x   

Macpherson  

(2008) 
x x    

Maytum et al. 

(2004) 
x x x x x 

Papadatou et al. 

(2001) 
x x x   

Papadatou et al. 

(2002) 
x x x   

Rashotte et al. 

(1997) 
x x x x x 

Yam et al.  

(2001) 
x  x   

Zander & Hutton. 

(2012) 
x x x  x 
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7.1 Utveckla motståndskraft 

7.1.1 Personlig mognad  

I Zanders och Huttons (2012) studie beskrev sjuksköterskorna hur de med hjälp av en utvecklad 

motståndskraft, en inre styrka, hanterade svåra situationer som uppstod i arbetet. Deltagarna 

ansåg att begreppet både var personligt och mångfacetterat. Att utveckla färdigheten 

motståndskraft ansågs vara en livslång process som påverkades av tidigare erfarenheter och 

professionell -och personlig mognad (a.a.). Vägen mot en inre styrka innebar att finna sina egna 

individuella strategier (Linder, 2008; Zander & Hutton, 2012). Därtill beskrevs vikten av att ha 

styrka, vitalitet och vilja för att utveckla den inre styrkan (Zander & Hutton, 2012). 

Sjuksköterskor i Zanders och Huttons (2012) studie förklarade att en inre styrka inte skulle 

kunnat utvecklas ifall de inte stötte på problem och utmaningar i arbetet och i sitt personliga liv. 

Motståndskraft kunde utvecklas då erfarenheterna upplevdes meningsfulla. Sjuksköterskorna 

kunde utveckla en inre styrka oberoende om händelserna var positiva eller negativa: ”By facing 

problems and dealing with problems, you become resilient because you don‟t give up and go ‟l 

just can‟t deal with that‟.” (Zander & Hutton, 2012, s.20).  

 

Att utveckla självinsikt sågs i likhet med motståndskraft som en livslång process som 

resulterade i en ökad självkännedom, självkänsla och ett bättre självförtroende (Zander & 

Hutton, 2012). Insikt beskrevs uppstå då de bearbetade händelser genom att tänka tillbaka på 

dem, men även att acceptera verkligheten och förstå sina behov (Linder, 2009; Zander & 

Hutton, 2012). Genom att ha utvecklat självinsikt kände flera sjuksköterskor att de lättare kunde 

acceptera verkligheten och bli medvetna om hur mycket de klarade av, men även inse 

individuella behov som behövde tillgodoses för att hantera svåra situationer (Zander & Hutton, 

2012). En berättade: “[People] need to have something in place that works for them, because 

it‟s different for everybody” (Zander & Hutton, 2012, s.21). Sjuksköterskorna i Linders (2009) 

studie förklarade att de utvecklades som person när de identifierade ett behov av att hitta 

strategier för att lättare acceptera att patienter dör.  

 

Att ta itu med psykologiska problem och aktivt söka stöd ifall det fanns ett behov förklarades 

som en viktig strategi vid hantering av känslor (Cook et al., 2012; Maytum, Heiman & Garwick, 

2004; Zander & Hutton, 2012). Personliga problem annars kunde påverka deras förmåga att 

hantera situationer på arbetet: “If you‟re having troubles in your relationship... then that can 

impact your work too. I‟ve had that… broken up just before I‟ve had to go in for a late shift 
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and… your headspace is everywhere” (Cook et al., 2012, s.21). Det var också viktigt att 

utveckla en planerad taktik för att hantera emotionell stress (Maytum et al., 2004).  

 

I finally began to process. Now I have a ritual that I carry out after each child‟s death…I go to 

the river and walk and sometimes throw something in the water. People seem to think that nurses 

shouldn‟t do that, that they should go up and get moving. (Maytum et al., 2004, s.177). 

 

Flera ansåg att det var viktigt att göra upp med sina tankar om döden och att patienter faktiskt 

dör (Linder, 2009) och dödsfallen tvingade dem att möta sin egen dödlighet (Rashotte, 

Fothergill-Bourbonnais & Chamberlain, 1997). Många upplevde att de inte var emotionellt 

förberedda till att ta farväl av barnet efter dennes död då processerna i arbetet ibland inte tillät 

dem det. Det framkom att sjuksköterskorna skapat sig en egen bild av vad en god död innebar. 

När det fanns en oenighet mellan egna värderingar och hur barnet dog hade de svårare att möta 

döden och finna mening med den. En berättade: ”….The child passed away, but the, there‟s still 

some, the body‟s there, and you have to wrap him up, and soon as you finally cross the shroud 

over the face is, it‟s the end” (Rashotte et al., 1997, s.380).  

7.1.2 Finna mening 

Att tillskriva mening till barnens död visade sig vara en central aspekt i att hantera känslomässig 

stress (Linder, 2009; Machperson, 2008; Papadatou, Bellalis, Papazoglous & Petrakis, 2002; 

Rashotte et al., 1997). Exempelvis genom att acceptera döden och erkänna att barn kan dö och 

att det inte är en återspegling av sjuksköterskans oförmåga eller agerande (Clarke-Steffen, 

1998). Genom att tillskriva händelser mening upplevde sjuksköterskorna att de kunde leva i 

nuet. Att integrera personliga erfarenheter av döden upplevdes också leda till ökad känsla av 

mening. De som bevittnat barn som tillfrisknat fick en känsla av hopp och tillfredställelse, vilket 

hjälpte dem att hantera kommande patienters död. Denna känsla av meningsfullhet ledde till att 

de kunde leva ett rikare liv och fick dem att förstå vad som var viktigt i deras egna liv (Clarke-

Steffen, 1998; Zander & Hutton, 2012).  

 

Flera sjuksköterskor hade svårt att förklara meningen med varför vissa barn dog när de 

reflekterade över händelsen (Papadatou et al., 2002). En berättade:  “I knew working through 

that...made me kind of look at how there´s this very sad part when they do pass, but they do 

move on to a better place” (Linder, 2009, s.36). Vissa såg döden som en befrielse från smärta 

och lidande vilket ledde till att de hade lättare att acceptera den. Andra upplevde döden som 

orättvis vilket gjorde det svårt för dem att finna mening (Papadatou, Martinson & Chung, 2001; 
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Papadatou et al., 2002). Trots de känslomässiga svårigheterna med att arbeta med döende barn 

upplevde sjuksköterskorna att vårdandet ledde till en djup tillfredställelse och att arbetet var 

meningsfullt (Clarke-Steffen, 1998; Papadatou et al., 2001). Att kunna ge en god omvårdnad 

som gav barnet en värdig död medförde ökad mening till deras jobb: ”The greatest source of 

satisfaction is the very good relationship I have with children. They seek me out. For many 

children I become their favorite (nurse)....” (Papadatou et al., 2001, s. 407).  

7.1.3. Reflektion  

Reflektion av erfarenheter hade stor inverkan på hur sjuksköterskor hanterade känslor 

(Machperson, 2008). Genom att reflektera över negativa och positiva händelser upplevde 

många att de kunde omvärdera egna prioriteringar utanför arbetet (Linder, 2009; Zander & 

Hutton, 2012). Genom att titta tillbaka på faktorer som påverkade en viss situation kunde de 

förstå hur de bättre skulle klara av liknande situationer om händelsen upprepades (Zander & 

Hutton, 2012). Sjuksköterskor från Rashottes et al. (1997) studie beskrev att de genom en 

reflekterande process lärt sig hur de reagerade på dödsfall, identifierat faktorer som påverkat 

reaktionerna och vilka strategier som hjälpte dem genom situationen. Vidare förklarades dessa 

tillbakablickar från tidigare erfarenheter leda till ökad förståelse och ändrat perspektiv när de väl 

upplevdes med nya känslor och kunskaper. ”If some of the unknown becomes known, then it‟s 

easier to cope with” (Rashotte et al., 1997, s. 384). 

 

Att reflektera över tidigare händelser och skapa en positiv bild av dessa gjorde att många kunde 

finna mening med sina upplevelser och hantera stressande situationer (Cook et al., 2012; 

Macpherson, 2008). En förklarade: ”Telling your partner what you have learned helps you see 

what you have gained” (Macpherson, 2008, s.156). Genom att reflektera över de ”bästa” och 

”värsta” dödsfallen kunde minnena också fungera som ett helande verktyg för de påföljande 

dödsfallen (Rashotte et al., 1997).  

7.1.4. Erfarenhet  

Erfarenhet ansågs också leda till bättre hantering av svåra situationer och en ökad 

motståndskraft (Zander & Hutton, 2012) och lärdomen från varje händelse hjälpte dem att 

hantera tidigare förluster (Rashotte et al., 1997). En sjuksköterska förklarade hur erfarenhet 

påverkade dennes motståndskraft: ”...Life experience has a big, big influence [on resilience]... 

as you learn to cope with situations and... The more experience you have... you learn to cope 

better” (Zander & Hutton, 2012, s.22). Sambandet mellan erfarenhet och hur väl 

sjuksköterskorna hanterade känslor visade att de med mindre erfarenhet hade svårare att hantera 
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känslomässigt krävande situationer (Rashotte et al., 1997). Många upplevde även att de hade för 

lite erfarenhet för att kunna möta sörjande föräldrar och det döende barnet (Papadatou et al., 

2001; Kaunonen, Tarkka, Hautmäki & Paunonen, 2000; Zander & Hutton, 2012; Yam, Rossiter 

& Cheung, 2001). De sjuksköterskor som hade utbildning i att stötta sörjande familjer upplevde 

däremot inte samma svårigheter (Kaunonen et al., 2000). En sjuksköterska beskrev situationen 

som: ”When I saw the parents cry, I didn‟t know how to comfort them. I didn‟t know what to 

say…. I thought I was rather useless” (Yam et al., 2001, s. 655). Några upplevde även 

hjälplöshet i samband med oförmågan att inte kunna lindra barnets fysiska- eller emotionella 

lidande eller föräldrarnas oro (Papadatou et al., 2001). 

 

I feel totally inadequate, lost, hopeless and stupid whenever a mother asks ”why me” or 

whenever a parent expresses guilt or self-blame. What should I say? I try to occupy myself with 

something rather than stay by the mother‟s side. I don‟t know what to do (Papadatou et al., 2001, 

s. 407).  

7.2 Stöd 

7.2.1 Relationer 

Att få stöd från familj, vänner, kollegor eller via arbetet påverkade sjuksköterskornas möjlighet 

att hantera känslor och stress (Cook et al., 2012; Kain, 2012; Kaunonen et al., 2000; Linder, 

2009; Macpherson, 2008; Maytum et al., 2004; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002; 

Rashotte et al., 1997, Zander & Hutton, 2012). I Maytums et al. (2004) studie beskrevs 

kortsiktiga-och långsiktiga strategier som att utveckla personliga relationer utanför 

arbetsplatsen, vilka sågs som personliga strategier. Arbetsrelaterade strategier förklarades som 

då sjuksköterskorna skapade stödjande och ärliga relationer med kollegor på arbetet. De 

omgivande resurserna och stödet från kollegor var mycket viktiga för att hantera arbetet och för 

att bearbeta känslor (a.a.). Stödet från kollegorna beskrevs som både emotionellt och konkret, 

och majoriteten uppgav att det förväntade sig stöd från kollegorna efter att ett barn dött 

(Kaunonen et al., 2000). Det var också viktigt att hitta en nyckelperson på jobbet att delge sina 

tankar för: 

 

Choose a person who you trust, at work especially, who you can talk to about things... and it 

doesn‟t mean you have to talk to everybody, but if you can just be one key person who… you 

can grab when you‟re feeling a little bit unsure…I think that‟s really important, and that‟s what‟s 

helped me (Zander & Hutton, 2012, s. 21) 
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Trots att vissa hade svårt att prata om sina känslor upplevde de att det fanns ett paradoxalt 

behov av att inte vara ensam eller att få sina känslor ignorerade av kollegorna (Rashotte et al., 

1997). Genom stöd från arbetskamrater kunde de tillsammans bearbeta sina känslor. Den bästa 

källan att vända sig till och för att prata och få tröst uppgavs vara hos arbetskamrater med 

liknande erfarenheter, då de lättare kunde relatera till varandras erfarenheter (Cook et al., 2012; 

Kain, 2012). Stöd i kamratgrupper upplevdes som viktigt och stödjande då sjuksköterskor 

parvis pratade med varandra om tidigare erfarenheter (Machperson, 2008). Det effektiva och 

ömsesidiga stödet från kollegorna gjorde även att många valde att stanna på sin arbetsplats trots 

den emotionella stressen (Papadatou et al., 2001). Sjuksköterskorna uttryckte också ett behov att 

få stöd från organisationen och få en bekräftelse av förlusten då ett barn dött (Kain, 2012). En 

beskrev hur hon hade blivit omhändertagen av sin chef-sjuksköterska: 

 

Often if, uh, times are really hard, [the head nurse] will be one of them, will come to us, and just 

basically take our pulse, see how we feel. If we need some help [head nurse] is a very good 

counselor….I feel like, [head nurse] carries a lot of, uhm, power just by coming along and 

touching my shoulder and saying, „are things okay?‟… (Rashotte et al., 1997, s.381) 

 

Några förklarade att de ofta blev en del av det döende barnets familjen (Cook et al., 2012; 

Rashotte et al., 1997). Precis som sjuksköterskor i Clarke-Steffens (1998) studie kände de att 

relationerna var viktiga för dem på grund av kontakten och närheten som skapades. Vidare 

förklarades att barnet ibland blev en central figur i deras liv, och en sjuksköterska upplevde att 

det var lättare att hantera arbetet om hon skapade en nära relation till barnet och familjen, då de 

lättare kunde dela ett gemensamt mål (Rashotte et al., 1997). Möjligheten att utveckla en nära 

relation med barnet och familjen upplevdes vidare som tillfredsställande vare sig barnet dog 

eller överlevde (Papadatou et al., 2001). Flera oerfarna sökte också stöd hos det avlidna barnets 

föräldrar vilket ibland ledde till omkastade roller, där familjen istället stöttade sjuksköterskan 

(Cook et al., 2012). 

 

Att få ett avslut på relationen som skapats upplevdes som viktigt för att kunna gå vidare 

(Clarke-Steffen, 1998; Kain, 2012; Rashotte et al., 1997). Många upplevde att det var viktigt att 

gå på begravningen för att stödja föräldrarna men även för sin egen skull så att de kunde få ett 

avslut (Kain, 2012; Rashotte et al., 1997). Några ansåg också att det var viktigt att ta avstånd 

från det avlidna barnet innan de kunde ta sig an nya relationer (Rashotte et al., 1997). Andra sätt 

att få ett avslut var att gå på vakan, skriva brev, ha ett uppföljningssamtal eller genom ett 

hembesök hos föräldrarna (Kain, 2012; Rashotte et al., 1997).  
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7.2.2 Ventilera känslor 

Att få prata om händelser gjorde det lättare att bearbeta känslor efter att ett barn dött (Kaunonen 

et al., 2000; Rashotte et al., 1997). En sjuksköterska berättade: “We discuss these issues after 

every death, usually during coffee breaks. We listen to everyone and cry together” (Kaunonen 

et al., 2000, s. 51). Åldern visade sig också påverka hur de bearbetade känslor. Yngre 

sjuksköterskor pratade mer om tragiska händelser och fann det terapeutiskt att berätta om sina 

erfarenheter av tidigare patienters bortgångar (Cook et al., 2012). Många upplevde svårigheter 

att prata om dödsfallet när de som mest behövdes och utvecklade tillslut ett grundläggande 

behov att prata om sina känslor och minnen (Rashotte et al., 1997). På detta sätt kunde 

deltagarna konfrontera verkligheten av det som hänt. De tog längre tid för oerfarna 

sjuksköterskor att ta itu med sina känslor då de ännu inte hade utvecklat stödjande relationer 

som de kunde diskutera sina känslor med. Vidare påverkades sjuksköterskornas möjlighet att 

hantera sina känslor ju längre de väntade med att prata om dem (a.a.). 

 

Många tyckte att det var viktigt att ha någon att samtala med direkt efter att ett barn dött vilket 

ibland försvårades om de arbetade ensamma (Papadatou et al., 2002). Det var inte dödsfallet i 

sig som upplevdes mest stressande för sköterskorna utan själva bristen på att inte ha någon att 

prata med: “A dead child... And you are alone, unable to talk about it, not even able to say a 

word to some other person” (Papadatou et al., 2002, s.349). Då varje dödsfall sågs som en unik 

händelse utvecklade flera ett brett nätverk för att kunna tillfredsställa olika behov eftersom deras 

behov av att prata varierade (Rashotte et al., 1997). Ibland behövde sjuksköterskorna direkt 

återkoppling från kollegorna efter ett barns död (a.a.). Behovet av att formellt eller informellt gå 

igenom händelsen med kollegorna på arbetet och uttrycka sina känslor framkom: “The office is 

a safe place…You‟ve got to vent here so you can do a good job in the home” (Maytum et al., 

2004, s.176). 

7.3 Skifte mellan känslor 

7.3.1Visa känslor 

Många kände mer ledsnad än sorg då ett barn dött vilket kunde ha en koppling mot samhällets 

syn på att sjuksköterskorna skulle hålla sig starka (Kain, 2012). Att öppet visa känslor 

förknippades med svaghet. Uttryck som accepterades för att hantera sorg var förnekelse, ilska, 

förhandlande, nedstämdhet och accepterande. En uttryckte vikten av att visa sina känslor och 

bearbeta dem på en gång: “Well, maybe I shouldn‟t be feeling quite as much grief as I do. But I 

think you should: if it‟s a real thing you should deal with that feeling…” (Kain, 2012, s.84).  



 

 

 

15 

Sjuksköterskorna beskrev att bearbetningen av sorgen möjliggjorde att de fick utlopp för sina 

känslor (Papadatou et al., 2002). Sorgearbetet innebar reaktioner som gråtande, ledsamhet, ilska 

och återkommande tankar om barnets bortgång (a.a.). Några upplevde också ett behov av att be 

och dra sig undan dagliga aktiviteter (Papadatou et al., 2001) och en sjuksköterska förklarade att 

hon kände ett behov av att gråta då ett barn dött (Linder, 2009). Många sjuksköterskor uttryckte 

sina känslor och bearbetade sina känslor genom att föra dagbok, skriva artiklar och ta på sig 

andra projekt (Rashotte et al., 1997; Maytum et al., 2004). Ett annat sätt var att använda svart 

humor för att avlasta sina känslor, vilket de själva ansåg som mest acceptabelt i deras miljö då 

det var lättare att skratta än att gråta (Rashotte et al., 1997). Någon beskrev också att det var 

lättare att ta sig igenom jobbiga händelser genom att ha kul och använda humor och positivt 

tänkande: “Exercise every option to keep yourself happy, because you are in charge of your 

happiness” (Maytum et al., 2004, s.176).  

7.3.2 Distansera sig från känslor 

Det fanns också ett behov av att undvika och trycka ned sina känslor (Papadatou et al., 2002). 

Detta möjliggjordes då deltagarna medvetet kontrollerade sina känslor och drog sig undan 

stressande situationer som kopplades till barnets död (a.a.). För att minska eget lidande 

distanserade sig flera sjuksköterskor genom att ta avstånd från barnet och föräldrarna, genom att 

istället sysselsätta sig med den fysiska omvårdnaden av barnet och minska de sociala 

interaktionerna med föräldrarna (Yam et al., 2001).  För de som upplevde en högre grad av 

stress användes mer extrema strategier för att hantera döden: “I feel nothing. I close my pain in 

a little drawer. I don‟t let myself think. I switch off and avoid all images of what I have 

witnessed. I draw the curtain” (Papadatou et al, 2002, s.351). En sjuksköterska lärde sig att sluta 

tänka på händelserna när hon kom hem genom att stänga av känslomässigt (Linder, 2009). 

 

Genom att koppla bort sina känslor kunde sjuksköterskorna byta fokus från barnets död till att 

istället ta hand om den sörjande familjen. På så sätt formades positiva minnen av de sjuka och 

döende patienterna: “I think my coping strategy is this little mind shift that I now have to take 

care of the living… “ (Cook et al., 2012, s.17). En annan berättade: “There are times I wish I 

cried I feel like I should have cried but I just don‟t. I think that‟s just the way I cope” (Cook et 

al., 2012, s.17). 
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7.4 Kontroll 

7.4.1 Sätta professionella- och personliga gränser 

En strategi som flera sjuksköterskor använde för att hantera sina känslor var att utveckla 

kontroll över specifika aspekter i arbetet (Rashotte et al., 1997). Dessa strategier kunde vara att 

skapa gränser, dra sig undan, skapa distans och fullfölja personliga ritualer vid ett barns 

bortgång. Denna hantering grundade sig mycket i erfarenhet och visade sig leda till att de lättare 

kunde organisera sitt arbete och hantera sorgen, men gav även en personlig tillfredsställelse. 

Erfarenhet visade också sig vara en bidragande faktor till sjuksköterskornas förmåga att sätta 

gränser (Cook et al., 2012; Rashotte et al., 1997; Zander & Hutton, 2012). Att sätta gränser 

hjälpte till att skydda dem mot att bli överösta av smärtsamma känslor vid upprepade dödsfall 

(Rashotte et al., 1997). På grund av detta kunde de förtrycka smärtan, bestämma hur mycket de 

fick gråta och kontrollerade på så sätt sina känslor tills de kände att tiden var inne att börja 

bearbeta dem (Cook et al., 2012; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002; Rashotte et al., 

1997).  

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att finna en balans mellan känslorna och hur mycket de fick 

tillåta sig känna utan att kvalitén på vården komprimerades (Rashotte et al., 1997). I Maytums et 

al. (2004) studie beskrevs att gränser hindrade dem från att bli utbrända på grund av de 

arbetsrelaterade stressorerna. Gränser innebar även att finna balans i livet, att ha ett liv utanför 

arbetets väggar och klargöra personliga - och professionella gränser. Vidare var det viktigt att 

finna en lämplig skiljelinje mellan personligt intresse och arbetsrollen: “I really needed to work 

on what was my part and delineate my role. With that, and over time, I felt more safe...” 

(Maytum et al., 2004, s. 177). 

 

Några ansåg att det var viktigt att bygga en relation med föräldrarna till barnet de vårdade 

(Kain, 2012). Samtidigt som det fanns ett behov av att sätta professionella gränser: “Do you 

become their friend, do you become their counsellor, what are you? I lose my sense of self. It‟s 

important for me to cope, emotionally, to be strong, some sort of armor.” (Kain, 2012, s. 84). 

Vidare förklarade en sjuksköterska att hon var tvungen att sätta gränser mellan patienterna som 

vårdades under en dag: ”It is (like) shifting gears...you‟ve gotta just change faces from one 

room to the next.” (Cook et al., 2012, s.16). Denna metod upplevdes inte fungera för alla då 

några fick dåligt samvete och ansåg att det istället påverkade omvårdnaden negativt. Gränserna 

var också lösa och ändrades från situation till situation: ”Professional bounderies are something 
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different. I think, with each patient, depending on the circumstances. Yes, you have some 

professional boundaries, but you went a little bit further because of their needs.” (Cook et al., 

2012, s.15). 

 

Samtidigt som några upplevde att begravningen gav dem ett avslut så tvekade några till att vara 

med då de kände sig som inkräktare och att de överträdde den professionella gränsen (Kain, 

2012). I Cooks et al. (2012) studie refererades gränsen till den nivå sjuksköterskan valde att 

inblanda sig i familjen och patienten. Denna gräns flyttades beroende på omständigheterna och 

hur relationen mellan dem såg ut. (a.a.). 

 

As far as the line goes, I think it changes. It‟s a different line with different patients, different 

families…it‟s not just stationary and you sort of tiptoe around it. A lot of it is common sense, too 

(Cook et al, 2012, s.15). 

 

7.5 Egenvård 

Att ta hand om sig själv var något många sjuksköterskor upplevde som en sätt att hantera 

påfrestande situationer och känslor (Clarke-Steffen, 1998; Linder, 2009; Maytum et al., 2004; 

Rashotte et al., 1997). Att göra något för sig själv förklarades bland annat som att få kärlek, 

omtanke eller visdom från patienter, familj eller kollegor (Clarke-Steffen, 1998).  

 

[….] If I am open, whether it‟s in good stories or bad stories, you share yourself with these 

people then you are giving them a gift and you get a gift in return because you get it back. 

(Clarke-Steffen, 1998, s.31) 

 

Vidare beskrevs vikten att göra något speciellt för dem själva vilket kunde vara att motionera, 

omge sig med saker som var levande, att arbeta i trädgården, eller att köpa något speciellt 

(Rashotte et al, 1997; Maytum et al, 2004). Dessa aktiviteter beskrevs som rofyllda och fodrade 

lite koncentration och energi, samtidigt som de i många fall ledde till frigörelse av känslor 

(Rashotte et al., 1997).  En sjuksköterska förklarade att en simpel aktivitet som att sitta eller stå i 

duschen hjälpte henne att hantera svåra situationer: 

 

...home and I‟ll vacuum the house and for me, I just feel all my stress just leaving my body and 

I‟m happy and it‟s just... one of those things that helps me cope. And a lot of people have 

different routines and things that they do and for me, they‟re the sort of things that I love to do 

(Cook et al., 2012, s.21). 
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Författarna ansåg att en litteraturöversikt var en lämplig metod som ledde till att syftet med 

studien kunde besvaras. De inkluderade artiklarna möjliggjorde ett informationsrikt resultat. Ur 

ett omvårdnadsperspektiv ansågs den teoretiska referensramen känsla av sammanhang som 

lämplig och applicerbar.  

 

Vetenskapligt material är en färskvara (Östlundh, 2012). Studien inkluderade artiklar från 1997-

2012. Den tänkta tidsbegränsningen var inledningsvis 10 år för att få en bra bild av den aktuella 

forskningen inom området. Två artiklar från 1997 och 1998 ansågs innehålla material som 

berikade studiens resultat varvid tidsbegränsningen utökades till 15 år och artiklarna 

inkluderades. Författarna har noga diskuterat detta val och kom fram till att upplevelser och 

erfarenheter inte blir inaktuella.  

 

Vid urvalet togs ingen hänsyn till barnets sjukdomar eller dödsorsak då det inte sågs relevant för 

studien. En svaghet i studiens resultat är att det enbart medverkade ett fåtal manliga 

sjuksköterskor i artiklarna som användes i resultatet. Detta är något författarna tror kunnat 

påverka resultatet då känslomässiga reaktioner och strategier eventuellt kan skilja sig mellan 

kön. Samtliga artiklar i studiens resultat var på engelska. Då detta inte var författarnas 

modersmål kan ett språkligt missförstånd ha påverkat resultatet. Detta ansåg författarna som en 

svaghet i studien, men efter att ha fört en noggrann analys av artiklarna och att författarna 

oberoende av varandra upprepade gånger läste igenom materialet minskade dessa risker. Studier 

som beskrev erfarenheter hos sjuksköterskestudenter som ännu inte fått sin legitimation 

exkluderades då författarna ansåg att de inte hade tillräckligt med erfarenhet av att vårda döende 

barn. I två av artiklarna bestod urvalet av både läkare och sjuksköterskor (Papatatou et al., 2001; 

Kaunonen et al., 2000). Detta är något författarna varit väl medvetna om och var därför 

noggranna med att välja ut material som enbart kunde härledas till sjuksköterskorna. 

 

Resultat i kvalitativa studier handlar om att forskaren gestaltar något som leder till ny mening 

och skapar innebördesrikedom (Forsberg & Wengström, 2013). Detta påverkas av hur 

innebörder framställs. Författarna har av den anledningen beskrivit fenomenen i artiklarnas 

resultat så som de framträder utan fördomar och använde material rika på innebörd, vilka 

fångade det väsentliga och samtidigt behöll nyanserna. Innebördesrikedom kan även uppnås 
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genom att resultatet har en god struktur (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att ha utformat 

en grafisk tabell för resultatens tema och därefter beskrivit dem efter dess ordning i tabellen 

ansåg författarna att en god struktur byggdes.  

 

Trovärdigheten av ett resultat påverkas av begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Genom att ha framfört resultat som är representativt 

för det som var avsett att beskrivas har studien därmed fått en större giltighet (a.a.). I resultatet 

har författarna valt att inkludera citat som stärker ståndpunkterna. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) menar att detta ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten.  

 

Studierna som ingick i resultatet utfördes i USA, Australien, Grekland, Kina och Finland. 

Författarna var medvetna om att sjukvården sannolikt skiljer sig mellan dessa länder, men 

ansågs att det varierande urvalet möjliggjorde att erfarenheter kunde belysas från olika 

kontexter. Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) förklarar att överförbarhet handlar om i 

vilken grad resultatet kan överföras till andra situationer eller grupper. Då de inkluderade 

artiklarna hade ett varierat urval möjliggjordes en bättre överförbarhet till andra vårdsituationer, 

exempelvis till palliativ vård av vuxna.  

 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) kan bedömningen av studiens överförbarhet 

underlättas genom att design, datainsamling, urval och dataanalys noggrant beskrivits i metoden 

(a.a.). Av denna anledning valde författarna att detaljerat beskriva studiens process i metoden. 

Under studiens gång har båda författarna oberoende av varandra läst igenom materialet och 

sedan diskuterat detta, vilket möjliggjorde att konsensus uppstod. På så sätt har 

ställningstaganden ingående verifierats. Vidare har en noggrann beskrivning av analysarbetet 

gjorts. Dessa steg menar Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) leda till ökad tillförlitlighet. 

Forsberg och Wengström (2013) påpekar att trovärdigheten influeras av forskarens förförståelse 

och om denne satt sin prägel på analysen (a.a.). Båda författarna har erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede. Förförståelsen ansågs emellertid inte ha påverkat analysen då 

författarna inte har vårdat barn.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att sjuksköterskor uppfattar omvårdnaden av 

döende barn som känslomässigt krävande och att det i många fall leder till stress. För att hantera 

vad arbetet innebär använde sjuksköterskorna varierande strategier. Dessa visade sig vara 

individuella och utvecklades bland annat genom erfarenhet och reflektion. Använda strategier 

representerades i följande teman: Utveckla motståndskraft, stöd, skifte mellan känslor, kontroll 

och egenvård. Vidare är dessa teman uppdelade i subteman. Diskussionen av resultatet har 

strukturerats efter Antonovskys ”känsla av sammanhang” under begreppen begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Komponenterna begriplighet och meningsfullhet lades under 

samma rubrik då det ansågs sammanlänkade. 

8.2.1 Begriplighet och meningsfullhet 

Komponenten begriplighet syftar till i vilken grad en person upplever inre -och yttre stimuli 

som förnuftsmässigt begripbara och sammanhängande istället för oväntade och slumpmässiga 

(Basinska et al., 2011). En människa med en hög känsla av begriplighet beskrivs förvänta sig att 

svårigheter och överraskningar uppstår i livet men att dessa går att förklara och reda ut 

(Antonovsky, 2005).  Begreppet meningsfullhet beskrivs som en motivationskomponent och 

syftar på att personen känner sig engagerad och delaktig i sitt liv (Geyer, 1997). Det som sker i 

individens liv betraktas som utmaningar som är värda att hänge sig åt och investera 

känslomässig energi i (Antonovsky, 2005). Dessa utmaningar ses snarare som välkomnande och 

inte som påfrestningar. Personen drar sig inte heller för att konfrontera den med inställningen att 

istället söka mening i den (a.a.). Vid en högre meningsfullhet blir individen mer tillfredsställd 

och upplever att det finns en mening med livet (Basinska et al., 2011). 

 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att arbetet kändes 

meningsfullt för att hantera sina känslor och stress. Sjuksköterskor som fann mening med 

arbetet och upplevde att det var tillfredsställande trots den känslomässiga stressen och 

påverkades därför inte av den i samma grad. Detta kan styrkas med Antonovskys (2005) teori 

där människor som upplever att livet har en känslomässig mening anser att problem är värda 

engagemang och att de istället ses som utmaningar. Vidare förklarar Keene, Hutton, Hall och 

Rushton (2010) att meningsskapande är en viktig strategi för sjuksköterskor som vårdar döende 

barn.  
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I studien framkom det också att sjuksköterskor som inte kunde finna mening i barnens död hade 

svårigheter att acceptera döden, och upplevde därför mer stress och negativa känslor (Linder, 

2009; Machperson, 2008; Papadatou et al., 2002; Rashotte et al., 1997). I enlighet med 

Antonovsky (2005) menar Zander och Hutton (2009) att en större känsla av meningsfullhet som 

sjuksköterskan upplever påverkar dennes kapacitet att hantera utmaningar. Likaså framhäver 

Basinska et al. (2011) vikten av att finna mening i arbetet då den också påverkar 

sjuksköterskans hälsa positivt. En hög känsla av sammanhang kan reducera individens 

upplevelse av att arbetet är en börda (a.a.).  

 

Överensstämmelse med tidigare erfarenheter och förutsägbarheten i livet utgör underlag för 

begriplighet (Langius-Eklöf, 2009). Sjuksköterskorna i studiens resultat kunde finna 

situationerna begripliga genom att tillhandahålla erfarenhet. Erfarenhet visade sig också vara en 

bidragande faktor till sjuksköterskornas förmåga att handskas med känslor och hur väl deras 

personliga strategier var utvecklade (Rashotte et al., 1997; Zander & Hutton, 2012). Zander och 

Hutton (2009) förklarar att meningsfullhet är beroende av både personlig - och professionell 

erfarenhet och sjuksköterskor behöver reflektera över arbetet för att kunna klargöra vad som är 

meningsfullt för dem. Oerfarna sjuksköterskor i studiens resultat visade sig ha svårare att 

hantera omvårdnaden av döende barn. Detta kan förklaras av att oerfarna sjuksköterskor är mer 

sårbara då de har begränsade erfarenheter i vilka de utvecklar mening (a.a.).  

 

Att reflektera över erfarenheter möjliggjorde förståelse hur de tidigare hade hanterat svåra 

situationer och på så vis lärde sig hur de skulle agera ifall liknande händelser uppstod (Rashotte 

et al., 1997; Zander & Hutton, 2012). Antonovsky (2005) menar också att hög begriplighet 

leder till att individen är förberedd att möta nya situationer. Zander och Hutton (2009) beskriver 

också att reflektion av erfarenhet leder till en ökad känsla av meningsfullhet. Vidare förklaras 

känslan av begriplighet förstärkas om sjuksköterskan har positiva erfarenheter av ansvar och 

kommunikation på arbetet (Shiu, 1998). Individer med en hög känsla av sammanhang beskrevs 

använda mer passande strategier och anpassade sig lättare till nya situationer (Geyer, 1997). 

 

Omvårdnaden av döende barn är ett krävande arbete som i många fall leder till emotionell 

stress. Resultatet visar att många sjuksköterskor saknar kunskap om hur de ska hantera sina 

reaktioner och känslor i dessa situationer. Det framkom också brister i avseendet att ta hand om 

sig själva och hur de kommunicerade med de sörjande familjerna. Contro, Larson, Scofield, 

Sourke och Cohen (2004) menar att sjuksköterskor upplever mer stress och utbrändhet vid brist 
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på kompetens och kommunikation och många sjuksköterskor uttryckter ett behov av mer 

utbildning i form av debriefing efter barnets död (Clarke & Quin, 2007). Barnes (2001) och 

Basinska et al. (2011) anser därför att sjukvårdspersonal som vårdar döende bör få passande 

utbildning. Med detta menas att de ska lära sig vad som förväntas av dem genom att hantera 

tidspress, utveckla självmedvetenhet och att kommunicera med föräldrar, då kunskap leder till 

en ökad känsla av sammanhang (a.a.). Okunskap kan i många fall förvärra stressen som 

sjuksköterskan upplever och samtidigt påverka kvalitén på omvårdnaden (Morgan, 2009). 

Docherty, Miles och Brandon (2007) föreslår därför att sjuksköterskor borde bli bättre 

förberedda för att hantera den emotionellt dränerande rollen i omvårdnaden av döende barn. 

8.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarhet definieras som i vilken utsträckning människan upplever sig ha resurser till 

förfogande för att möta de krav och påfrestningar som denne ställs inför (Geyer, 1997). 

Resurserna syftar på de medel som är under individens egen kontroll eller till medel som 

personens anhöriga besitter (Antonovsky, 2005). Dessa resurser kan exempelvis komma från 

vänner, kollegor, läkaren, maken, hustrun eller från någon religion. Med andra ord de saker som 

personen har förtroende för och kan räkna med. En högre grad av hanterbarhet leder till att 

människan inte känner sig som ett offer för de omständigheter som denne utsätts för. Olyckliga 

händelser ses som en del av livet och personen anses kunna hantera dessa och gå vidare. 

Människor med en hög hanterbarhet har i allmänhet en mer positiv syn på livet och beskrivs ha 

mer disponibla resurser för att möta de krav som denne ställs inför. När något oväntat händer 

upplevs händelsen inte lika skrämmande (a.a.).  

 

Komponenten hanterbarhet påverkas i stor grad av sjuksköterskans känsla av kontroll över 

situationen. Barnes (2001) menar att det ofta inte är barnets död som leder till emotionell stress 

bland sjuksköterskor, utan istället brist på kontroll.  För att kunna möta de krav som ställs menar 

Antonovsky (2005) att det krävs resurser till individens förfogande. Langius-Eklöf (2009) 

tillägger att balans mellan tillgängliga resurser dessutom är grunden för hanterbarhet. Vidare 

förklarar Basinska et al. (2011) att en hög känsla av sammanhang möjliggör att sjuksköterskan 

kan välja adekvata resurser för en given situation och göra det bästa av den. Möjlighet att 

utnyttja nödvändiga resurser ökar sjuksköterskans känsla av hanterbarhet (Shiu, 1998).  

 

Antonovsky (2005) förklarar att individer med en hög känsla av sammanhang lättare kan 

behålla en personlig balans trots stress och krav från omgivningen. Sjuksköterskor i studiens 
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resultat upplevde att det var viktigt att ibland distansera sig från barnet och familjen men också 

att sätta personliga -och professionella gränser (Clarke-Steffens, 1998; Cook et al., 2012; Kain, 

2012; Papadatou et al., 2002; Rashotte et al., 1997; Yam et al., 2001). Trots att relationerna 

upplevdes som en belöning kunde de ibland leda till mer stress (a.a.). För att vården ska bli 

individualiserad menar Hill och Coyne (2011) att det är nödvändigt att sjuksköterskan skapar 

relationer med barnet och familjen. Vidare tillägger Maunder (2008) att denne annars går miste 

om resurser och fördelar som växer fram genom relationerna. Zander et al. (2010) beskriver 

vikten av att hitta balans mellan relationer med patienter och de professionella gränserna, vilket 

Barnes (2001) hävdar minska riskerna att sjuksköterskor blir för involverade. Detta kan 

relateras till resultatet som uppvisades i Dochertys, Miles och Brandons (2007) studie där 

sjuksköterskor som blev för involverade i relationerna påverkade dem mentalt och kvalitén på 

omvårdnaden försämrades. Antonovsky (2005) menar att gränser hjälper människan att undvika 

påfrestningar och leder vidare till att skapa en sammanhängande livsvärld.  

 

Stöd från vänner, familj och kollegor i denna litteraturöversikt visade sig vara något som 

sjuksköterskor var i behov av för att hantera känslor som uppstod vid omvårdnad av döende 

barn (Cook et al., 2012; Kain, 2012; Kaunonen et al., 2000; Linder, 2009; Macpherson, 2008; 

Maytum et al., 2004; Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002; Rashotte et al., 1997, 

Zander & Hutton, 2012). Socialt stöd är också en betydelsefull buffert mot hälsa menar 

Langius-Eklöf (2009). En viktig uppgift för sjuksköterskors arbetsgivare är att stödja 

sjuksköterskorna i arbetet så att de kan utöka sina strategier att hantera svåra situationer (Zander 

& Hutton, 2009). Barnes (2001) menar att en god arbetsledare med en vårdande attityd och med 

förmågan att hjälpa en grupp att sätta mål och ta beslut är en viktig resurs för att 

sjuksköterskorna på en arbetsplats. Detta för att de ska kunna utveckla sina strategier vid 

hantering av stress och känslor. Detta påstående kan styrkas med Changs, Kicis och Sanghas 

(2007) studie där det framkom att sjuksköterskor hanterade stress och känslor i större 

utsträckning då de hade en klinisk stödjande sjuksköterska närvarande. Contro et al. (2004) 

menar att otillräckligt stöd på arbetsplatsen i värsta fall kan leda till depression och emotionell 

tillbakadragenhet. Likaså är utvecklandet av professionella relationer viktigt då det möjliggör 

debriefing och stärker det ömsesidiga stödet på arbetsplatsen (Liben, Papadatou & Wolfe, 

2008). Teamarbete fungerar som bäst då varje medlem får möjligheten att använda sina egna 

styrkor och på så sätt komplettera varandra (Maunder, 2008). Genom att tilltro till varandras 

styrkor kan enskilda individers stress avlastas då de vet att de har stöd från resten av teamet. På 

detta sätt kan medlemmarna bära varandra genom svåra situationer (a.a.).  
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Det var intressant att se att sjuksköterskorna i studiens resultat försökte finna mening i sitt 

arbete för att hantera känslomässig stress. Relationen som skapades mellan barnet, 

sjuksköterskan och föräldrarna hjälpte dem att finna mening i tillvaron vilket kan ha bidragit till 

en ökad meningsfullhet och känsla av sammanhang. Strategin hjälpte även sjuksköterskor att 

stärka känslan av meningsfullhet vilket gjorde att de levde ett rikare liv. I enlighet med 

Antonovsky (2005) kan en förklaring till detta vara att sjuksköterskorna fann arbetet begripligt 

och hanterbart genom att de utnyttjade strategierna och fick förståelse för situationen.  

8.2.3 Slutsatser 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor använder sig av flera strategier för att hantera 

känslomässig stress vid omvårdnad av döende barn. Strategierna utvecklades bland annat 

genom erfarenhet, reflektion och genom att finna mening. Det framkom också att 

sjuksköterskor upplevde bristande kunskap att hantera sina känslor och att möta sörjande 

föräldrar. Sammanfattningsvis var det viktigt att sjuksköterskorna utvecklade strategier och 

upplevde känsla av sammanhang, då dessa faktorer påverkade hur de hanterade den emotionella 

stressen. 

8.2.4 Klinisk betydelse 

Resultatet kan förhoppningsvis ge en ökad förståelse för vilka strategier sjuksköterskor 

använder för att hantera känslomässig stress vid omvårdnad av döende barn. Strategierna som 

framkom i studien kan fungera som verktyg vilka sjuksköterskor kan använda för att hantera 

påfrestande arbetssituationer. Ett förbättrat arbetsklimat kan därmed också gynna omvårdnaden. 

Därtill torde många av de strategier sjuksköterskan utvecklar också kunna överföras till andra 

omvårdnadssituationer.  

8.2.5 Förslag på vidare forskning 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor använder sig av flera strategier för att hantera 

känslomässig stress vid omvårdnad av döende barn. I början av studien upptäckte författarna att 

det fanns lite forskning inom det valda ämnet. Därför behövs ytterligare forskning som mer 

ingående visar hur strategierna kan användas vid omvårdnad av döende barn. Sjuksköterskorna 

upplevde att de hade för lite kunskap i hur de emotionellt skulle hantera arbetet men också hur 

de skulle möta sörjande föräldrar. En större inblick behövs i hur omfattande denna brist är och 

mer forskning på hur utbildning kan förbättra omvårdnaden. Verksamheten har ett stort ansvar 

för att ge sjuksköterskorna rätt redskap och möjlighet att upprätta deras välmående.  
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Mer forskning behövs därför på hur organisationen kan underlätta arbetet för sjuksköterskor 

som vårdar döende barn. 
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