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ABSTRACT 

 

Background: The study is based on answers from the National Patient Survey from 

spring 2016.  There were questions about participation and accessibility. A region in 

southern Sweden had difficulties to understand the answers to these questions. Was 

the questions misunderstood or was their experience of participation and 

accessibility bad? Aim: To describe how parents of children with chronic bowel 

disease experienced participation and accessibility to health care. Design: The study 

has a qualitative approach. Method: Semistructured interviews were conducted with 

parents who have a child with chronic intestinal disease. The interviews were 

analyzed on the basis of a qualitative content analysis. Results: The material from 

the interviews was divided into participation and accessibility. Parents perceived that 

participation in child care was important. It gave the parents a sense of security, trust 

and control. When the participation burst, it gave parents botheration as they did not 

experience being seen or believed. It was also worrying to lack knowledge. The 

parents experienced a good accessibility when they received sincere information, 

continuity and support of care. Inadequate availability is symbolized by insufficient 

contact with care, sufficient information or access to a network with other parents in 

similar situations. Conclusion: It's important to keep listening to parents to make 

them feel participant. In order for parents to experience good accessibility, it´s 

important to give them information, let them meet like-minded and gain access to 

cross-professional contacts. Appropriate personnel should be informed of the results 

regarding participation and availability so improvement measures can be 

implemented. 

Keywords: family nursing, health services accessibility, participation, sense of 

coherence, parents, child, chronic disease, child health services  



  

SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Studien grundar sig på svaren från den nationella patientenkäten från 

våren 2016. Där fanns frågor om delaktighet och tillgänglighet. Dessa frågor hade en 

barnklinik i södra Sverige svårt att tolka svaren på. Var frågorna missförstådda av 

föräldrarna eller var deras upplevelse av delaktighet och tillgänglighet dålig? Syfte: 

Var att beskriva föräldrars, till barn med makroskopisk kronisk tarmsjukdom, 

upplevelser av delaktighet och tillgänglighet till vården. Design: Studien har en 

kvalitativ ansats. Metod: Semistrukturerade intervjuer utfördes med föräldrar som 

har ett kroniskt tarmsjukt barn som haft diagnos i minst ett år. Intervjuerna 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Intervjumaterialet som 

framkom ur intervjuerna delades in i delaktighet och tillgänglighet. Föräldrar 

upplevde att delaktighet i barnets vård var viktigt. Det gav föräldrarna en känsla av 

trygghet, förtroende och kontroll. När delaktigheten brast gav det föräldrarna oro då 

de inte upplevde sig bli sedda eller trodda på. Det var även oroande att inte ha 

kunskap. En god tillgänglighet upplevde föräldrarna när de fick uppriktig 

information, kontinuitet och stöd av vården. En bristfällig tillgänglighet symboliseras 

av att inte få tillräcklig kontakt med vården, tillräcklig information eller tillgång till 

ett nätverk med andra föräldrar i liknande situation. Slutsats: Det är viktigt att 

fortsätta lyssna på föräldrarna för att de ska känna sig delaktiga. För att föräldrarna 

ska uppleva god tillgänglighet är det viktigt att ge dem information, låta dem träffa 

likasinnade och få tillgång till tvärprofessionella kontakter. Berörd vårdpersonal bör 

informeras om studiens resultat avseende delaktighet och tillgänglighet så att 

förbättringsåtgärder kan implementeras. 

Nyckelord: familjefokuserad omvårdnad, tillgänglighet, delaktighet, upplevelser, 

föräldrar, barn, kronisk sjukdom, barnsjukvård. 

 

 

  



  

SAMMANFATTANDE YTTRANDE 

Varför behövs den här undersökningen? 

o I den nationella patientenkäten finns det frågor om delaktighet och 

tillgänglighet. Dessa frågor behöver fördjupas genom vidare forskning. 

o Den tidigare forskningen inom ämnet är bristfällig. Den forskning som finns 

betonar vikten av föräldrars delaktighet och tillgänglighet. 

Vilka är de viktigaste resultaten? 

o Föräldrar upplevde att de i mångt och mycket fick vara delaktiga i sitt barns 

vård. Det gav dem en känsla av trygghet, kontroll och förtroende. 

o Föräldrar har erfarit att en god tillgänglighet gav en känsla av kontinuitet och 

stöd samt att det var viktigt att vårdpersonalen gav dem uppriktig information. 

o Föräldrar upplevde att då tillgängligheten brast gav det en otillräcklig kontakt 

samt att det då var svårt att få tillgång till information. Föräldrar saknar även 

tillgång till ett nätverk. 

Hur ska resultaten användas för att påverka verksamheten? 

o En informationsbroschyr till föräldrarna om barnets sjukdom skulle tillföra 

kunskap och öka delaktigheten vid sjukdomsdebut samt vid skov i sjukdomen. 

o Det bör introduceras träffar då föräldrar kan träffa andra i liknande situation. 

Exempelvis lärcafé, föräldraträffar och/eller träffar med en coach. 

o Familjerna bör även per automatik få erbjudande om att träffa 

tvärprofessionella kontakter då ett barn insjuknar i en kronisk sjukdom. 

Exempelvis kurator, psykolog och/eller dietist. 

 

  



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ........................................................................................................ 1 
BAKGRUND ........................................................................................................ 2 

Att vara barn med kronisk tarmsjukdom ....................................................... 2 
Delaktighet och tillgänglighet ......................................................................... 3 
Tidigare forskning inom området ................................................................... 4 

PROBLEMFORMULERING................................................................................ 5 
SYFTE .................................................................................................................. 6 
METOD ................................................................................................................ 6 

Design .............................................................................................................. 6 
Urval ................................................................................................................ 6 
Utförande......................................................................................................... 7 
Datainsamling ................................................................................................. 8 
Etiska överväganden ....................................................................................... 8 
Dataanalys ....................................................................................................... 9 
Giltighet och tillförlitlighet ............................................................................. 10 

RESULTAT .......................................................................................................... 10 
Delaktighet som ger trygghet .......................................................................... 11 

Känsla av trygghet ...................................................................................... 11 
Känsla av kontroll ...................................................................................... 12 
Känsla av förtroende för läkaren .............................................................. 12 

Bristande delaktighet ger oro .......................................................................... 13 
Att inte bli trodd och sedd .......................................................................... 13 
Att inte ha kunskap ..................................................................................... 14 

Tillgänglighet som ger en god kontakt ............................................................ 16 
Känsla av kontinuitet och stöd ................................................................... 16 
Att få uppriktig information ...................................................................... 17 

Bristande tillgänglighet ger dålig kontakt ...................................................... 17 
Att inte få tillräcklig kontakt med vården ................................................. 17 
Att inte få tillgång till information ............................................................ 19 
Att inte få tillgång till ett nätverk .............................................................. 19 

METODDISKUSSION ......................................................................................... 20 
Förförståelse .................................................................................................... 20 
Urval och datainsamling ................................................................................. 21 
Genomförande av intervjuerna ....................................................................... 21 
Dataanalys ....................................................................................................... 21 

RESULTATDISKUSSION .................................................................................... 22 
Att få vara delaktig .......................................................................................... 22 
Att inte få vara delaktig ................................................................................... 23 
Att få ha tillgänglighet ..................................................................................... 24 
Att inte få ha tillgänglighet .............................................................................. 25 

SLUTSATS ........................................................................................................... 26 
Förslag på framtida forskning ......................................................................... 26 

REFERENSER ..................................................................................................... 28 
BILAGA 1 - Informationsbrev 
BILAGA 2 - Samtyckesformulär 
BILAGA 3 - Intervjuguide 
BILAGA 4 – Ansökan om tillstånd till verksamhetschef



1 
 

INLEDNING 

Vården kring barn har utvecklats de senaste årtionden, från att föräldrar endast fick 

komma på besök till sitt barn på sjukhuset till att idag vara mer delaktiga i barns 

vård. Behovet av detta förändrade synsätt belystes av Bowlby och Robertson då de 

studerat barn och föräldrar som separerats under vårdtiden. Det framkom att 

föräldrars delaktighet påverkade barnen positivt (Alsop‐Shields & Mohay, 2001). 

Kontinuitet och tillgänglighet är andra aspekter som påverkar barnen och föräldrarna 

positivt. Att när som helst ha tillgång till kontakt med och rådgivning av vården 

ökade tryggheten och välbefinnandet för familjen (Bergbom, 2012; Söderbäck, 2010). 

Familjefokuserad omvårdnad har under de senaste åren tagit en allt större plats i 

omvårdnaden av sjuka barn. Det innebär att en kontinuerlig delaktighet och närhet 

till familjen främjas i vårdandet kring barnet. Familjen är det konstanta i barnets liv, 

vilket är ett nyckelbegrepp inom familjefokuserad omvårdnad. Detta innebär att 

familjen ska spela en central roll i barnets omvårdnad. Föräldrar kan uppleva att de 

inte får vara delaktiga då vårdpersonalen kan komma att ha en negativ attityd 

gentemot dem. De kan även bli rädda för att vara delaktiga då de upplever att 

vårdpersonal bedömer och värderar deras omvårdnadsinsats (Shields, Kristensson‐

Hallström, & Callaghan, 2003). 

Intresset för ämnet delaktighet och tillgänglighet till vården för kroniskt sjuka barn 

uppkom i samråd med en barnklinik i södra Sverige. När resultatet av den nationella 

patientenkäten från våren 2016 blev tillgängligt för barnkliniken väcktes frågan om 

hur patienterna och deras föräldrar egentligen uppfattade frågan om delaktighet, är 

”vi” dåliga på att låta dem vara delaktiga eller är frågan missförstådd? Frågan om 

delaktighet i patientenkäten är ställd med negativ riktning medan de övriga frågorna i 

enkäten är positivt ställda, därav funderingen om missförstånd. Detta, samt hur 

tillgängligheten till vården uppfattas av föräldrar till kroniskt sjuka barn är av 

intresse för uppdragsgivaren, därför riktar sig denna studie mot dem.  
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BAKGRUND 

Att vara barn med kronisk tarmsjukdom 

Ett barn är varje människa under 18 år. Alla är lika mycket värda oavsett hudfärg, 

etnicitet, religion eller funktionsnedsättning och ingen får diskrimineras (UNICEF, 

2011). Att ha en kronisk sjukdom kan påverka barn så tillvida att de får en 

funktionsnedsättning i sitt dagliga liv (Wiklund Gustin, 2003). Alla barn har rätt till 

liv, överlevnad och utveckling, att få uttrycka sin egen vilja, åsikt och att bli lyssnad 

på. Alla barn har rätt till hälsa och sjukvård (UNICEF, 2011). 

En långvarig sjukdom hos ett barn beskrivs som ett tillstånd som påverkar barnets liv 

under minst tre månader under det senaste året eller att barnet tar regelbunden 

medicin för besvären (Socialstyrelsen, 2014). Det kroniska tillståndet är ett 

hälsoproblem som kräver löpande vård och behandling under en period av år eller 

årtionden (World Health Organization, 2002). Inflammatoriska tarmsjukdomar 

inkluderas i kroniska sjukdomar och kan generellt delas in i makroskopiska 

inflammationer som Ulcerös kolit och Crohns sjukdom samt mikroskopiska 

inflammationer som kollagen och lymfocytär kolit (Hertevig & Ekesbo).  

Ungefär 25 % av samtliga individer med kronisk tarmsjukdom har ett 

sjukdomsinträde i barndomen eller i tonåren. Det är viktigt att dessa barn får en god 

hälsorelaterad livskvalitet där trötthetssymptom, sjukdomsaktivitet, copingstil och 

humörsvängningar identifieras (Gray et al., 2015). 

Ulcerös kolit karakteriseras av en inflammation i slemhinnan i tarmen, i rektum 

och/eller kolon (Halfvarson, 2008). Barn som har drabbats av Ulcerös kolit får ofta 

perioder med diarréer som kan vara blod och/eller slemtillblandade. Obehag i buken 

så som smärta kan ses vid sjukdomen som i regel lättar efter tömning av tarmen. 

Barn med svår sjukdom kan även få symptom som viktnedgång, snabb hjärtfrekvens, 

feber, blodbrist och trötthet (Smith, 2005). Sjukdomen kommer i skov och de 

episoder av sjukdomen där barnet har en tillfällig förbättring kallas för remission. En 

del barn får något enstaka skov av sin sjukdom och andra har ett mer kontinuerligt 

förlopp där de aldrig upplever någon remission (Halfvarson, 2008). 

Crohns sjukdom kan drabba hela gastrointerstinala kanalen, dock lokaliseras 

sjukdomen vanligen i tunn- eller tjocktarmen (Brinkberg-Lapidus, 2008). 

Symptomen den drabbade får beror på vilken del av tarmen som är sjuk. Symptom 
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som diarré med slem och/eller blod är vanliga. Även buksmärtor, viktnedgång, feber, 

trötthet och allmän sjukdomskänsla kan förekomma hos barn med Crohns sjukdom 

(Smith, 2005).  

Att vara barn och leva med kronisk tarmsjukdom innebär mycket besvär med 

buksmärta (Lindfred, Saalman, Nilsson, Sparud-Lundin, & Lepp, 2012). Smärtan 

kommer i skov och kan påverka barns aktiviteter och skolgång negativt (Lindfred et 

al., 2012; Nicholas et al., 2007). Det är inte ovanligt att dessa barn har 

koncentrationssvårigheter, biverkningar av medicinering och återkommande 

skolfrånvaro på grund av sjukhusvistelser och läkarbesök (Nicholas et al., 2007). 

Trötthet, illamående, nedsatt aptit och en allmän sjukdomskänsla är andra vanliga 

symptom som ger inverkan på det dagliga livet. Detta kan indirekt påverka det sociala 

livet för barnen då mycket umgänge innefattar måltidssituationer (Kilroy, Nolan, & 

Sarma, 2011; Lindfred et al., 2012; Nicholas et al., 2007). Barn med kronisk 

tarmsjukdom upplever inte sällan oro, ilska, depressioner och ångest (Kilroy, Nolan, 

& Sarma, 2011; Nicholas et al., 2007). De upplever också många gånger ett intrång i 

den personliga integriteten då de utsätts för övervakning av vårdpersonal och 

föräldrar samt genomgår flertalet undersökningar (Nicholas et al., 2007). Många av 

dessa barn känner sig annorlunda jämfört med sina kompisar och de säger att livet är 

okontrollerbart och oberäkneligt (Lindfred et al., 2012). Barnen påtalar att det är av 

värde att ha stöttning hemifrån och ha ett öppet familjeklimat i hemmet. De barnen 

som upplever stöd hemifrån uppger en högre livskvalitet än de barn som inte har stöd 

hemma (Nicholas et al., 2007). 

Delaktighet och tillgänglighet  

Delaktighet innebär att individen får ha inflytande, vetskap och aktivt medverka i sin 

vård (Nationalencyklopedin, 2017). Delaktighet är en viktig del i all vård där det 

tydligt bör vara beskrivet vem som gör vad i olika vårdaktiviteter (Wiklund Gustin, 

2003). Enligt föräldrabalken har föräldrar både en rättighet och skyldighet att vara 

delaktiga gällande beslut som rör frågor kring sitt barns vård (Coyne, O’neill, 

Murphy, Costello, & O’shea, 2011; Sveriges Riksdag). Enligt lagen om hälso- och 

sjukvård är det vårdpersonalens ansvar att föräldrarna får möjlighet att vara 

närvarande och delaktiga i vården runt sitt barn (Sveriges Riksdag). 

Tillgänglighet betyder att individen har möjlighet att nå och komma i kontakt med 

vården samt att informationen som ges går att förstå för individen och dess familj 
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(Malmström, Györki, & Sjögren, 2002). Tillgänglighet beskriver hur lätt eller svårt 

det är att komma i kontakt med samt att kunna använda sig av den hjälp hälso- och 

sjukvården som erbjuds (Sommer & Larson, 2005). 

Tidigare forskning inom området 

Föräldrar till barn på sjukhus önskade att vårdpersonal ägnade dem mer tid och på så 

vis var mer tillgängliga (Tveiten & Larsson-Wentz, 2000). Föräldrar påtalade också 

att det var av värde att ha kontinuitet när det gäller personal i vården kring sitt barn. 

Det gav föräldrarna förtroende och tillit till personalen och på så vis upplevde de en 

god tillgänglighet (Espezel & Canam, 2003; Hallström & Elander, 2004). Barnet och 

dess föräldrar påtalade att tillgänglig information var viktigt för att skapa trygghet 

och kontinuitet i vården (Ekman, Norberg, & Swedberg, 2014). En annan viktig faktor 

i skapandet av tillit och trygghet för familjen var tillgänglighet till vård- och 

vårdpersonal (Jensen, Vedelø, & Lomborg, 2013).  

Att vara med i beslutsfattandet utan att behöva vara ansvariga för besluten hjälpte 

individen att känna kontroll över sin situation och sjukdom vilket gav en ökad 

trygghet och livskvalitet (Jangland, Carlsson, Lundgren, & Gunningberg, 2012; 

Pitkala, Strandberg, E., Tilvis, & S., 2007). När vårdpersonalen gör individen delaktig 

i vården gav det tillit till dess egen förmåga och stärkte därmed individen (Dinç & 

Gastmans, 2013). Det var viktigt att involvera föräldrar i den medicinska 

behandlingsprocessen. Föräldrarna hade en central roll och ansvarade för den 

övergripande utvecklingen och välbefinnandet för sina barn. De kunde ofta behöva 

göra antaganden om hur deras barn upplevde sin sjukdom, föräldrar tenderade inte 

sällan att tro att sina barn mådde sämre än de egentligen gjorde (Mueller et al., 

2016). 

Omvårdnad är en normal del av föräldraskapet. Familjer som har barn med kroniska 

sjukdomar eller särskilda behov kan behöva en högre grad av uppmärksamhet. Barn 

med kroniska sjukdomar oberoende av diagnos behövde normalt sett specialiserad 

sjukvård vilket ställer högre krav på föräldrarna. Enligt föräldrarna är det viktigt att 

vården samordnas kring deras barn med en kronisk sjukdom. En förutsättning för att 

vården skulle bli så bra som möjligt var att vårdkedjan fungerade korrekt. Det 

förekom dock att föräldrar inte tyckte att vårdkedjan fungerar som den borde samt 

att de inte involverades tillräckligt i sitt barns vård (Drummond, Looman, & Phillips, 

2012).  
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Ett teoretiskt perspektiv i omvårdnad som beaktar patienters och anhörigas 

delaktighet och tillgänglighet i vården är familjefokuserad omvårdnad som är 

utvecklat för att främja familjens hälsa och välmående. Modellen betonar att vården 

av patienten skall utformas i samråd med familjen för att nå upp till bästa möjliga 

resultat (Wright, 2013). För att kunna bemöta och vårda familjer på ett önskvärt sätt 

är det viktigt att föräldrar får bli involverade i vården. Det är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar aktivt för att bli medveten om barnets och förälderns 

önskemål om delaktighet (Wright, Watson, Bell, & Larsson-Wentz, 2002).  

Det är viktigt att ha ett familjecentrerat förhållningssätt i arbetet med barn och deras 

föräldrar. Föräldrar ville vara involverade i beslutsfattandet gällande sina barns vård 

och behandling (Coyne, 2008; Tveiten & Larsson-Wentz, 2000). Föräldrarna ville 

dock inte vara de som gjorde de slutgiltiga besluten (Hallström & Elander, 2004). 

Tidigare studier visade att föräldrars delaktighet var en svår och komplex fråga där 

meningarna om den holistiska synen på partnerskap mellan vårdpersonal och 

föräldrar har varit splittrad. Nyare forskning har visat att föräldrar idag vill vara mer 

delaktiga i sina barns vård jämfört med förr (Coyne et al., 2011). Sedan länge har det 

varit en brist på forskning som belyser föräldrars perspektiv på delaktigheten i 

vården (Davies & Randall, 2015). Det finns behov av framtida forskning gällande 

föräldradeltagande i vården inom olika specialiteter inom barnsjukvården samt hur 

ett föräldradeltagande kan underlättas i vården (Power & Franck, 2008). 

PROBLEMFORMULERING  

Ovan refererad forskning har visat att det är viktigt att involvera föräldrarna i den 

medicinska behandlingsprocessen och samordningen kring barnet för att den ska bli 

så bra som möjligt. Föräldrar önskade få vara mer delaktiga i sina barns vård samt 

medverka i beslutsfattandet rörande deras barn. Föräldrar vill dock inte vara de som 

fattar de slutgiltiga besluten kring deras barns vård. Nationell patientenkät är ett 

samlingsnamn för regelbundet återkommande undersökningar på nationell nivå. Det 

som undersöks är patienter och närståendes upplevelser av hälso- och sjukvården. En 

ny enkätmodell utformades och användes för första gången hösten 2015. Den nya 

enkäten fokuserar bl.a. på att fånga upp patienter och närståendes delaktighet och 

tillgänglighet till vården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Det saknas 

relevanta studier kring hur föräldrar upplever tillgänglighet och delaktighet till 

vården då de har ett kroniskt sjukt barn.  
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars, till barn med makroskopisk kronisk 

tarmsjukdom, upplevelser av delaktighet och tillgänglighet till vården. 

METOD 

Design 

När resultatet av den nationella patientenkäten från våren 2016 presenterades 

uppstod tveksamheter kring huruvida föräldrar upplever tillgänglighet och 

delaktighet i sitt barns vård i en region i södra Sverige. 

Denna studie avsåg att undersöka individers levda erfarenheter av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012); föräldrars upplevelser. Designen på studien kom att ha 

en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer kom att tillämpas (Danielson, 

2012). De kvalitativa intervjuerna har som intention att upptäcka egenskaper, 

företeelser och innebörder, inte att få reda på hur frekvent ett visst tyckande är 

(Svensson & Starrin, 1996).  

Denna studie utgår ifrån skrivanvisningarna enligt tidskriften Journal of Advanced 

Nursing (Watson et al.), vilket författarna har tillämpat genom arbetets gång. 

Urval 

Urvalet av patienter har skett utifrån barn och ungdomsmedicinska mottagningen 

från en region i södra Sverige. Detta är den enda mottagningen i regionen som följer 

barn med kronisk tarmsjukdom. Detta innebär att patienterna kommer från hela det 

aktuella länet. På barn och ungdomsmedicinska mottagningen i denna region finns 

det 150-160 barn inskrivna i mag-tarmsektionen och av dem har 50-60 stycken en 

kronisk inflammatoriskt tarmsjukdom. De familjer som har barn med en kronisk 

inflammatorisk tarmsjukdom sedan minst ett år tillbaka samt har varit i kontakt med 

barnmottagningen under januari-mars 2017 fick en inbjudan om att vara med i 

studien. Totalt lämnades en inbjudan om medverkan i studien till 16 föräldrar vid 

deras fysiska besök på barnmottagningen. Det skickades även ut brev med inbjudan 

till studien till tio andra utvalda föräldrar som har barn som är inskrivna på 

barnmottagningen. De som tackade ja av dessa 26 familjer inkluderades i studien, 

vilket blev fem stycken. Då inflödet av deltagare till studien var lågt använde sig 

författarna av snöbollsurval. Vilket innebar att de informanter som redan blivit 
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intervjuade tillfrågades om de kunde föreslå någon mer individ som potentiellt kunde 

delta i studien (Jakobsson, 2011). Ytterligare tre deltagare inkluderades efter 

snöbollsurvalet. Totalt omfattade materialet åtta intervjuer. Informanterna var i ålder 

mellan 36-53 år. En fjärdedel av informanterna var män och tre fjärdedelar var 

kvinnor. De familjer som inte förstod eller talade det svenska språket exkluderades i 

studien för att undvika missförstånd och därmed få ett missvisande underlag för 

dataanalysen då tolk inte kom att användas. Då tiden för studien var begränsad 

kunde inte alla inskrivna familjer erbjudas att delta utan det blev ett urval (Bell & 

Waters, 2016). 

Utförande 

De intervjuade nåddes genom ett informationsbrev (bilaga 1) samt ett 

samtyckesformulär (bilaga 2) med deltagaranmälan. Utlämnandet skedde genom 

patientens ansvariga mag-tarmsjuksköterska på en barnmottagning i en region i 

södra Sverige, detta för att bevara patientens sekretess. Författarna önskade uppnå 

en mättnad i materialet, vilket innebar att författarna kände igen svaren som 

återkommande samt att liknande svarsmönster återkom i efterföljande intervjuer. 

Efter att de åtta intervjuerna genomförts fanns det en mättnad i materialet vilket är 

önskvärt att uppnå i kvalitativa intervjustudier (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Intervjuerna gjordes av författarna själva utefter en intervjuguide som författarna 

sammanställt och bollat med handledaren. Till en början utfördes ett par intervjuer 

som sedan analyserades för att kunna utvärdera nivån av mättnad (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Innan studien startade uppskattade författarna att 

intervjuantalet skulle bli cirka 8-10 stycken med tanke på tidsramen för studien. Inför 

intervjuerna frågades varje enskild informant om var och när det passade bäst att 

träffas (Thomsson, 2010). Alla informanter blev erbjudna att författarna skulle kunna 

komma hem till dem eller komma till deras arbetsplats. En informant kan påverkas 

att öppna sig mer eller mindre i sina svar, tankar och funderingar beroende på yttre 

faktorer. Det är därför viktigt att innan intervjuerna genomförs ha funderat kring vad 

som påverkar, på vilket sätt det påverkar och hur påverkansfaktorerna kan 

minimeras (Carlsson, 1991). Författarna förespråkade en lugn och trivsam miljö för 

intervjuerna och anpassade sig efter informanterna. Intervjuerna skedde sedan på en 

förälders arbetsplats, ett café samt i ett samtalsrum på sjukhuset. Inför intervjuerna 

tänkte författarna på placeringen i rummet. Utifrån litteraturråd valde författarna att 
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sitta så att båda parter kunde ha ögonkontakt med varandra samt att kunna titta bort 

eller slappna av utan att det upplevdes som märkligt (Thomsson, 2010). Intervjuerna 

genomfördes i privata kläder då författarna ansåg att det gav en mer avslappnad och 

mindre hotfull attityd gentemot föräldrarna. Parterna blev då på en mer lika nivå och 

föräldrarna påmindes inte lika mycket om sin beroendeställning till sjukvården. Varje 

enskild intervju kom att öppnas med vänliga frågor som tydliggjorde att det är den 

intervjuades erfarenheter och synpunkter som författarna är intresserade utav. Ifall 

författarna upplevde att intervjuarens svar inte blev tillräckligt utförliga kom 

frågorna att upprepas, dock då omformulerade. Även följdfrågor kom att användas i 

intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Datainsamling  

För att samla in material till en kvalitativ studie används med fördel intervjuer där 

forskaren är följsam och flexibel mot den som intervjuas, miljön och de innovationer 

som möjligen kan ske under datainsamlingsprocessen (Henricson & Billhult, 2012). 

Inför den första intervjun hade ett intervjuunderlag med öppna frågeområden 

utarbetats (bilaga 3) där studiens syfte har omformulerats till flertalet delfrågor. 

Detta för att garantera att innehållet i intervjuerna svarar mot studiens syfte 

(Danielson, 2012). Detta underlag (bilaga 3) kom sedan att användas vid alla 

intervjuer. Studien tillämpade semistrukturerade intervjuer. Den första intervjun 

användes som en pilotintervju för att testa frågorna och tidsåtgången (Danielson, 

2012). Vid pilotintervjun var båda författarna närvarande och vid de efterföljande 

intervjuerna arbetade författarna åtskilt. Då tiden för studien var begränsad 

genomfördes intervjuerna enskilt, också för att föräldern inte skulle känna sig i 

underläge gentemot två intervjuare. Nackdelen med att vara en intervjuare är att 

intervjuaren inte kan fokusera på olika saker samt att relevanta följdfrågor missas att 

ställas under intervjun (Thomsson, 2010). Författarna valde ändå att genomföra 

intervjuerna enskilt grundat på studiens tidsaspekt samt att fördelarna med enskilda 

intervjuer övervägde nackdelarna. Då pilotintervjun höll en god kvalitet inkluderades 

även den till studiens resultat.  Varje enskild intervju ljudinspelades och intervjuerna 

pågick mellan 17-38 minuter.  

Etiska överväganden  

Innan studiens start fick författarna ett skriftligt godkännande av verksamhetschefen 

på barn och ungdomsmedicinska kliniken (bilaga 4). Utskick med deltagaranmälan 
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har skett via den mag- och tarmsjuksköterska som arbetar på barn och 

ungdomsmedicinska mottagningen. Författarna har på det viset inte tagit del av 

något patientregister. Familjerna som fått förfrågan om deltagande tackade ja genom 

att skicka ett påskrivet samtyckesformulär i ett frankerat kuvert till författarna, på så 

vis har författarna inte heller tagit del av vilka som tackat nej till studiedeltagandet. 

Familjerna har fått skriftlig information i samband med förfrågan om deltagande i 

studien. Informationen innefattade att det är frivilligt att delta och att informanterna 

när som helst kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak (bilaga 2). Alla 

uppgifter informanterna gav behandlades konfidentiellt och svaren presenteras på ett 

sådant sätt i studien så att ingen kan veta vem som sagt vad (Bryman & Nilsson, 

2011). Denna information upprepades innan varje enskild intervju började.   

Dataanalys 

Intervjudata har i detta arbete analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys, där 

en induktiv ansats har använts (Hsieh & Shannon, 2005). Intervjuerna har 

transkriberats ordagrant vilket kan ha påverkat att en viss andemening kan ha 

försvunnit. För att motverka detta har den författare som genomfört intervjun även 

transkriberat intervjun ordagrant dagarna efter intervjutillfället (Malterud & 

Midenstrand, 2009). Därefter genomlästes den transkriberade texten flera gånger av 

båda författarna innan analysen tog fart. Meningsenheter som svarade mot syftet 

markerades och lyftes fram, dessa låg sedan till grund för analysen. Meningsenheter 

som svarade mot syftet kondenserades för att därefter benämnas med en kod. 

Koderna sammanfördes till teman och kategorier. När kondensering skedde behölls 

det väsentliga i de meningsbärande enheterna fast skrivet med färre ord. Denna 

abstraktion kontrollerades genom att författarna gick tillbaka och kontrollerade 

textens innehåll i de meningsbärande enheterna. Koderna fick olika färger beroende 

på vad de handlade om. Koderna skrevs in i ett Exceldokument där de flyttades runt 

och på så vis bildades fyra teman med tillhörande kategorier. Detta för att ge läsaren 

en övergripande och mer lättförståelig bild av resultatet (Hsieh & Shannon, 2005; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Giltighet och tillförlitlighet 

I den kvalitativa forskningen bygger trovärdigheten på en omsorgsfull redovisning av 

analysen, textens tillgänglighet och användbarheten av resultatet i det verkliga livet 

(Graneheim & Lundman, 2004; Porter, 2007). En så kallad ”peer debriefing” har 
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genomförts vilket innebär att författarna återkommande har diskuterat det insamlade 

datamaterialet med handledare för att säkerställa att analysen grundat sig på 

insamlad data. För att ytterligare stärka studiens trovärdighet har författarna strävat 

efter variationsrika, djupa och breda intervjuer vilket har åstadkommits av att 

informanterna varit olika gamla, av olika kön, haft olika yrkesbakgrunder samt skilda 

livserfarenheter även om alla informanter har erfarenhet inom berört 

forskningsområde (Henricson & Wallengren, 2012). 

Begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet kommer att diskuteras i 

studiens metoddiskussion. Dessa begrepp tillsammans används för att diskutera 

studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser av delaktighet och 

tillgänglighet till vården då de har barn med makroskopisk kronisk tarmsjukdom. 

Analysen utgick från två domäner; delaktighet och tillgänglighet. Analysen av 

domänen delaktighet resulterade i två teman; temat ”delaktighet som ger trygghet”, 

med kategorierna ”känsla av trygghet”, ”känsla av kontroll” och ”känsla av förtroende 

för läkaren” samt temat ”bristande delaktighet ger oro” med kategorierna ”att inte bli 

trodd och sedd” och ”att inte ha kunskap”. Analysen av domänen tillgänglighet 

resulterade i två teman; temat ”tillgänglighet som ger en god kontakt” med 

kategorierna ”känsla av kontinuitet och stöd” och ”att få uppriktig information” samt 

temat ”bristande tillgänglighet ger dålig kontakt” med kategorierna ”att inte få 

tillräcklig kontakt med vården”, ”att inte få tillgång till information” och ”att inte få 

tillgång till ett nätverk”. Dessa teman och kategorier kommer att presenteras åtskilt i 

studiens resultatdel. Citat från föräldrarna presenters i de rader som är indragna och 

skrivna med kursiv text. 

Delaktighet som ger trygghet 

Föräldrars upplevelse av delaktighet handlade om att delaktighet ger trygghet. Det 

vill säga en känsla av trygghet, en känsla av kontroll och en känsla av förtroende för 

läkaren. 
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Känsla av trygghet 

Delaktighet som ger trygghet är att föräldrar alltid fick följa med sitt barn vid 

sjukhusbesöken och att de alltid fick vara med under olika behandlingar. Detta 

medförde att de kände sig delaktiga och trygga i mötet med vården. Föräldrar bär 

med sig upplevelsen av att det alltid finns en öppen dörr till barnmottagningen och 

att både föräldrar och vårdpersonal strävar mot samma mål, att barnen ska må så bra 

som möjligt. Detta bidrog till att föräldrar kände att vården fungerade utefter deras 

önskemål. När föräldrar blev inbjudna till att vara delaktiga gav det dem en känsla av 

trygghet vilket fick dem att känna ett inre lugn. De kände att deras upplevelser togs 

på allvar och att de blev lyssnade på av vårdpersonalen. De blev bemötta på ett bra 

sätt och kände sig välkomna med sina tankar och frågor. 

”Ja, vi får alltid vara med och känner oss alltid 

välkomna. Väldigt bra bemötta” 

”Målet är att de ska må bra och jag känner att vi stävar 

efter samma. De bryr sig genuint, äkta om mitt barn” 

Föräldrar berättade att då de fått en djupare relation med vårdgivarna upplevde de 

att de vågade ta större plats i barnets vård och ställa mer utmanande och obekväma 

frågor. De kände sig på grund av detta mer delaktiga vilket bidrog till en ökad känsla 

av trygghet. Föräldrar upplevde att de behövde få svar på frågor och att kunna ställa 

frågor till läkaren utan att oroa sitt barn. Därför önskade föräldrar att få egen 

samtalstid med barnets läkare utan att barnet var närvarande. Att få ett eget samtal 

med behandlande läkare och att få ställa de frågor som föräldrarna kände oro inför 

gav dem en ökad trygghet och en känsla av att vara delaktiga. 

”Vissa saker vill inte vi som föräldrar fråga när vårt barn 

är med. Att bli erbjuden den samtalsmöjligheten vore bra 

samtidigt som man inte får känna att man trampar på 

sitt barn… Hen ska ju vara delaktig också, men vi är ju 

ändå föräldrar och vi behöver få ställa de där frågorna.” 

Känsla av kontroll 

Att ha kunskap om och ha kontroll på sitt barns medicinering gav föräldrarna en 

upplevelse av att de hade kontroll över situationen. Detta ger i förlängningen en 

upplevelse av delaktighet och trygghet. Att veta vad föräldrarna själva kan göra 
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hemma för att hjälpa sitt barn att må så bra som möjligt gällande medicin, kost och 

motion samt att veta att de kan signalera till vården när något känns fel var en 

grundpelare i föräldrarnas upplevelse av delaktighet. Föräldrar vill inte enbart förlita 

sig på läkaren utan vill själva vara delaktiga och känna att de också har kontroll. För 

föräldrarna var det viktigt att själva uppleva att de hade kontroll på situationen 

genom att få vara med i beslutsfattandet rörande deras barn och välja 

behandlingsvägar när så var möjligt. De ville också känna att de hade kunskap och 

kontroll över att med tiden kunna medverka genom att själva göra egna bedömningar 

när barnet verkade må sämre. Det skulle t.ex. kunna vara genom att föräldrar 

signalerar om ett behov av att nya prover behöver tas. På så vis upplevde föräldrar att 

de hade kontroll och fick vara delaktiga vilket gav föräldrarna en känsla av att de 

kunde vara trygga i situationen. 

”Delaktighet är att få ha kontroll vilket ger en trygghet 

för mig” 

Delaktigheten som föräldrarna upplevde förändrades efterhand som sjukdomen 

utvecklades. Föräldrars oro minskade då kunskapen om situationen ökade vilket 

bidrog till att föräldrar upplevde att deras behov av att få vara delaktiga minskade 

trots att de egentligen trodde att de var mer delaktiga då. 

”Vi är mer delaktiga nu men vi kräver den inte lika 

mycket längre, vi är mer avslappnade i vår delaktighet.” 

Föräldrar upplever att delaktighet kan vara en svår balansgång för vården, att 

föräldrarna ska känna att de får vara delaktiga och får ha kontroll över sitt barns 

behandling samtidigt som vården ska hålla tillräckligt hög och trygg kvalité. 

Känsla av förtroende för läkaren 

Delaktighet som ger trygghet är när föräldrar kan känna förtroende för läkaren. 

Föräldrar upplevde att de kunde lita på den behandlande läkarens kunskap och att 

läkaren kunde förmedla kunskap till föräldrarna på ett sätt så att de förstod vilket 

föräldrar upplevde som tryggt. Det förhållningssätt som läkaren hade gentemot 

föräldrar påverkade föräldrars känsla av att kunna vara delaktiga. Att läkaren har en 

önskan om att föräldrar är delaktiga samt med i beslutsfattandet påverkade 

föräldrars känsla av att få vara delaktiga och ökade föräldrars förtroende för läkaren. 
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”Man får känna att man gör valen, sen kanske läkaren 

lägger fram valen så att vi egentligen inte gör val, utan 

läkaren har gjort dem. Men man känner som förälder att 

man får vara delaktiga i besluten, det tror jag är det 

viktigaste.” 

Föräldrar har erfarenhet av att det finns tillfällen då de tyckt att var varit skönt att 

läkaren själv har tagit vissa beslut utan att ha involverat föräldrarna i 

beslutsprocessen. Det har varit i situationer som varit mer allvarliga och akuta där 

barnet mått riktigt dåligt. I dessa situationer har föräldrar känt att de inte haft 

kunskap om hur behandlingen ska tillgå samt att de upplevt att det då är nog med att 

bara vara förälder och vara där för sitt barn. Att då kunna ta ett steg tillbaka och 

förlita sig på läkaren och dennes kunskap gav föräldrar känslan av att kunna vara 

delaktiga på sina egna premisser, vilket gav dem trygghet. 

”Hade jag fått frågan om vad jag tyckte när mitt barn 

var som mest sjukt, ja nu var ju mitt barn så dåligt så det 

var ju inte ens en diskussion, men jag hade ändå inte 

kunnat ta det beslutet då.” 

Bristande delaktighet ger oro 

Föräldrars upplevelse av delaktighet handlade också om att när delaktigheten brister 

eller inte finns ger det oro. Det vill säga att föräldrarna inte känner sig bli trodda eller 

sedda och att de inte har kunskap. 

Att inte bli trodd och sedd 

Föräldrar upplevde att de inte alltid har tagits på allvar, att det finns en misstro 

gentemot föräldrarna och att vårdpersonal haft en negativ attityd gentemot 

föräldrarnas upplevelser. Detta upplevde föräldrarna som ett hinder för att kunna 

vara delaktiga i sitt barns vård och att det skapat onödig oro för föräldrarna. 

“Vi gör bara den här utredningen för att bevisa att ni har 

fel och att jag har rätt” 

“Hen hade blodiga diarréer som vi berättade om, men det 

tog ändå kanske fyra-fem månader innan de trodde på 

oss och hen var jättesjuk då, innan de hjälpte oss” 
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Föräldrar har också varit med om att de varit på mottagningsbesök med sitt barn där 

det varit med personal som inte hälsat, presenterat sig eller blivit presenterade av 

läkaren, detta upplevde föräldrar som ett mycket stort hinder till att våga prata och 

dela med sig av hur barnet mådde och att våga vara delaktiga i besöket. Föräldrar 

upplevde det som att de var oviktiga och inte värda att bli presenterade för den 

medvarande personen.  

“Det var ju med en annan läkare i rummet också, för att 

lyssna och lära tror jag, men som överhuvudtaget inte 

presenterades. Varken för vårt barn eller för oss, vilket 

man nog ändå förväntar sig i en patientrelation.” 

Att inte ha kunskap 

Föräldrar har upplevt att deras delaktighet har förändrats med tiden då deras barn 

varit sjukt. I början då barnet var nyinsjuknat upplevde föräldrar att de själva inte 

hade kunskap om sjukdomen och dess behandling vilket medförde att de upplevde att 

det initialt var svårt för dem att vara delaktiga. Föräldrar poängterade känslan av att 

det i början av sjukdomstiden fanns en inkänningstid för både föräldrar och barn. I 

detta skede kände föräldrar att det var skönt att vårdpersonalen förklarade och tog 

besluten gällande deras barns utredning och behandling eftersom att det fanns så 

mycket annat man som förälder kunde känna sig orolig inför. Efterhand upplevde 

föräldrar att de fick en bättre kunskapsbas och därigenom kunde vara mer delaktiga 

vilket skapade mindre oro hos föräldrarna.  

“Man vågar mer som anhörig ju längre tid man har en 

relation med de som tar hand om oss. Inte så att jag 

känner att jag ifrågasätter dem men jag känner ju liksom 

att jag har möjlighet att fråga t.ex. vad tänker vi med det 

här & varför ska vi göra såhär och det är ju för att jag 

ska få kunskap och få känna mig delaktig”. 

 

Föräldrar har erfarit att det har funnits tillfällen då de har upplevt en oro av att de 

inte förstår eller har tillräcklig kunskap i vårdsituationer. Det har bl.a. varit vid 

tillfällen då läkaren använt fackspråk i samtal med familjen. Detta har medfört att 

föräldrar har upplevt en oro och att det har funnits risk för förvirring och 

missförstånd då inte föräldrar ansett att de har förstått den information läkaren har 
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försökt förmedla. Vilket har inneburit att de upplevt att de inte fått tillräckligt med 

kunskap. Andra situationer har varit då barnet med föräldrar legat inne på 

barnavdelningen. Det föräldrar påtalade var att de initialt haft bristfällig kunskap om 

hur det fungerade på barnavdelningen vilket gav dem en känsla av otrygghet. De 

kände inte att de fått tillräckligt med information om hur det förväntades att de som 

föräldrar skulle agera vilket gjorde dem mindre delaktiga.  

“Första gången man kom dit hade man ingen susning… 

vadå föräldrakök, vad är ett föräldrakök? Vart tar jag 

mat? Ska jag hämta mat till mitt barn? Alltså massor 

med sådana här små praktiska bitar som vi inte fick 

kunskap om”. 

 

Föräldrar som har barn i övre tonåren upplever en oro inför övergången till 

vuxenvården. Föräldrar är oroliga över att de inte kommer att få vara lika delaktiga i 

barnets vård samt att barnet kommer att få sämre behandling och uppföljning. Det är 

även oroande att som förälder själv få brist på kontroll.  

“Det är synd att hen ska behöva byta nu för att hen fyller 

18, så nu blir det ju vuxenvården istället och det är nog 

lite skillnad…” 

 

“För mig är det en jättestor oro. Men inte för mitt barn, 

hen tänker inte så mycket. Vi väntar nu på att få tid... och 

de har inte tid, de har läkarbrist... Så det är därför jag är 

orolig, så att hen ska kunna få rätt hjälp” 

 

Tillgänglighet som ger en god kontakt 

Föräldrars upplevelse av tillgänglighet handlade om att tillgänglighet kan ge en god 

kontakt. Det vill säga en känsla av kontinuitet och stöd samt att få uppriktig 

information. 

Känsla av kontinuitet och stöd 

Föräldrar har upplevt att tillgängligheten till barnmottagningen är god och att ingen 

förbättring krävs. En god tillgänglighet till barnmottagningen har föräldrar upplevt 

vara betryggande. Från början då barnet skrevs in på barnmottagningen fick 
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föräldrarna information om hur de skulle kontakta barnmottagningen framöver. Att 

få kännedom om de kontaktvägar som finns gav föräldrarna en känsla av trygghet. 

Föräldrar har ansett att det har varit bra att barnets ansvariga sjuksköterska talat om 

när hen inte är i tjänst. Det föräldrar också påtalade var att vårdpersonalen 

återkopplade inom för dem rimlig tid. Detta gav en upplevelse av en fungerande 

vårdkontakt.  

”Hen är nåbar på förmiddagarna vet jag. Ringer jag på 

eftermiddagen så är det nog inte så akut utan att jag 

klarar av att vänta tills dagen därpå. Ringer jag på 

morgonen så hör hen av sig, så jag tycker inte att det är 

något problem med tillgängligheten.”  

Föräldrar påtalade att de upplevde att det fanns en kontinuitet hos vårdpersonalen. 

När de kom med sitt barn till barnmottagningen fick de alltid träffa samma 

sjuksköterska och läkare. Dessa personalkategorier var enligt föräldrarnas 

upplevelser samspelta. Föräldrar upplevde en kontinuitet i att få träffa samma 

personer varje gång de kom på besök vilket gav en känsla av god tillgänglighet.  

”Vi har fått bra hjälp och tillgänglighet till sjuksköterska 

och läkare, vi har haft samma sjuksköterska och läkare 

hela tiden. Det har underlättat mycket.” 

Under hela tiden som föräldrar har varit med sitt barn på barnmottagningen har de 

upplevt att de alltid är välkomna med sina tankar och känslor. De upplevde att de 

togs på allvar och att deras röst var viktig. Detta gav föräldrar en känsla av att ha 

tillgång till sitt barns vård. Föräldrar har tillika ansett att det varit tryggt att berörd 

vårdpersonal stöttat även deras mående. Detta har medfört att upplevelsen av 

vårdkontakten även givit utrymme för en känsla av stöd vilket föräldrarna påtalade 

som väsentligt.  

”Vi har blivit erbjudna en stödkontakt men känner att vi 

fått det stödet vi behövt av läkaren”. 

Att få uppriktig information 

Föräldrar upplevde att det varit bra om sjukvården hade givit dem uppriktig 

information. Det är en aspekt som föräldrar uppskattar, och som bland annat var 

anledningen till att de upplevde tillgängligheten som god. Vårdpersonalen på 



17 
 

barnmottagningen har givit föräldrar information undan för undan vilket föräldrarna 

upplevde som bra. En annan synpunkt som föräldrarna hade var att vårdpersonalen 

har upprepat informationen till dem gång på gång vilket har upplevts viktigt då det 

inte var så lätt att ta in all information från början.  

”Jag tycker att de var jättebra på att ge information. 

Alltså dels att de upprepade samma saker jättemånga 

gånger men sen också att de inte gav all information på 

en gång.” 

En god tillgänglighet handlar enligt föräldrar bl.a. om att få uppriktig information 

från vården för att en god vårdkontakt ska kunna etableras. Vid första besöket på 

barnmottagningen fick familjen med sig en serietidning hem som handlade om 

kroniska tarmsjukdomar, vad som fungerar och vad som inte fungerar i tarmen. Att 

få med sig någon form av information hem upplevde föräldrarna som bra. De ansåg 

att det var viktigt att få någon information med sig ifrån mottagningsbesöket som de 

kunde läsa igenom hemma i lugn och ro.  

Bristande tillgänglighet ger dålig kontakt 

Föräldrars upplevelse av tillgänglighet handlade också om att bristande tillgänglighet 

ger dålig kontakt. Det vill säga att inte få tillräcklig kontakt med vården, att inte få 

tillgång till information och att inte få tillgång till ett nätverk  

Att inte få tillräcklig kontakt med vården 

När barnets ansvariga sjuksköterska inte varit i tjänst upplever föräldrar en känsla av 

otrygghet, de vet inte om någon annan person i vården som de kan vända sig till.  

”Hen är noga med att tala om när hen inte är där men 

man hinner ju tänka, vad gör jag då om det är då det 

händer och det är då vi behöver få komma i kontakt…” 

Det har framkommit att föräldrar önskat ett allmänt telefonnummer till 

barnmottagningen som de kan ringa på när de behöver komma i kontakt med vården. 

Det hade föräldrar upplevt som tryggt även om det inte var barnets ansvariga 

sjuksköterska som svarade. Föräldrar har också önskat en bekräftelse på att någon 

hört de meddelanden som de talat in på barnmottagningens telefonsvarare. Särskilt 

då det dröjt över ett dygn tills ansvarig sjuksköterska haft möjlighet till att 
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återkoppla. Dessa aspekter gav föräldrar en känsla av att det fanns brister i 

tillgängligheten till vården.  

Föräldrar har påtalat att de önskat få träffa barnets läkare med tätare intervall. De 

har upplevt att det inte har funnits utrymme för det på grund av personalbrist samt 

att den personal som fanns hade ont om tid och upplevdes till och från som stressade.  

”Den tillgänglighet som vi har idag, det skulle behöva 

vara tätare frekvens på läkarträffarna för att man skulle 

känna sig helt trygg.” 

Föräldrar upplevde att den kroniska sjukdomen medfört mycket mer än bara en 

diagnos. Sjukdomen har påverkat hela familjen och hela familjens psykiska mående. 

Föräldrar ansåg att det borde ha varit självklart att barnmottagningen erbjöd eller 

introducerade en psykosocial kontakt vid debut av en kronisk sjukdom. Det 

psykosociala stödet är något som föräldrar upplever som brist i den totala 

tillgängligheten och något som de har efterfrågat mer av.  

”Det är ju faktiskt en liten brist i det totala 

omhändertagandet, att man ändå kanske skulle ha fått 

ett erbjudande om något sådant.” 

”För mig är det en självklarhet att man skulle ha blivit 

erbjuden det. Sen kan man tacka ja eller nej, men ändå 

att möjligheten finns.” 

Ett behov som föräldrar upplevt är att de velat ha kontakt med en dietist för att 

samtala om kostvanor, rekommenderade livsmedel samt hur de skulle kunna göra 

maten tillräckligt näringsrik för sitt barn. Föräldrar har upplevt att det varit svårt att 

komma i kontakt med tvärprofessionella professioner så som en dietist och har själva 

fått påtala dessa behov vilket föräldrar ansåg som en brist i tillgängligheten. 

”Vad kan jag göra som förälder gällande kost, hur ska 

jag tänka runt det som inte är medicin? Det måste finnas 

vägar där jag faktiskt skulle kunna få hjälp av en dietist.” 

Tillgängligheten har brustit då föräldrarna upplevt att det funnits en avsaknad av ett 

helhetstänk på barnmottagningen gällande behandling och dess eventuella 

biverkningar. Föräldrar ansåg att de själva fått söka hjälp på vårdcentral för 
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biverkningar som orsakats av den kroniska sjukdomens läkemedel. Detta gav 

föräldrar en känsla av att de inte fick tillräcklig kontakt med vården vilket var 

bidragande till upplevelsen av en bristfällig tillgänglighet.  

Att inte få tillgång till information 

Föräldrar upplevde att de inte fått med sig tillräckligt med skriftlig information hem 

då deras barn insjuknat eller försämrats i sin kroniska sjukdom. Föräldrar har 

efterfrågat något mer skriftligt informationsmaterial eller hänvisning till någon 

specifik hemsida där de skulle kunna läsa om sjukdomen hemma i lugn och ro. De 

upplevde att den serietidning de fick med sig hem var en bra start för barnet, dock 

ansåg föräldrar att de ville ha mer information om sjukdomen som var riktat mot 

dem som förälder.  

När barnet insjuknade eller vid försämring som krävt mycket tid på sjukhus kände 

föräldrar att de hade haft behov av att få information om att de som föräldrar hade 

kunnat söka vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning. Föräldrar har upplevt att 

denna information inte har givits alls. De ansåg att det hade varit bra att få den 

informationen redan från början och inte upptäcka den av en slump. 

Att inte få tillgång till ett nätverk  

Föräldrar har upplevt att de saknat kontakt med och vetskap om att det finns fler 

familjer i samma situation. Vetskapen om att det finns fler familjer i samma situation 

fanns men upplevelsen var att de är ensamma då de inte har blivit erbjudna att träffa 

eller få kontakt med andra föräldrar i samma situation.  

”Jag hade haft behov av att få träffa andra familjer i 

samma situation.” 

Föräldrar har uppfattat sig som ensamma och saknat ett nätverk kring hur det är att 

vara förälder till ett barn med en kronisk tarmsjukdom. Föräldrar berättade att då ett 

barn insjuknat i andra diagnoser som t.ex. diabetes, onkologi eller har fötts med 

hjärtsjukdomar har det per automatik satts in resurser som kuratorer, anhörigträffar 

eller föräldraträffar via vården. Detta är något som föräldrar med kroniskt mag- 

tarmsjuka barn har saknat och efterfrågar, barnmottagningen har enligt föräldrarna 

inte haft möjlighet att tillgodose dessa önskemål vilket föräldrar ansåg som en brist i 

tillgängligheten.  
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”Själva det pedagogiska systemet och den typen av 

pedagogik finns ju redan utarbetad för andra 

patientgrupper så det skulle kunna vara något att 

implementera även här.” 

För att föräldrarna skulle uppleva att tillgängligheten till barnmottagningen var 

fullgod har de givit förslag på att lärcafé, patientcafé, anhörigträffar eller att träffas 

med en coach i mindre grupper skulle kunna implementeras. Utifrån föräldrarnas 

önskemål bör det vara frivilligt att delta, men att erbjudandet skulle gå ut till alla 

berörda familjer.  

METODDISKUSSION 

Studiens svagheter och styrkor belyses nedan i metoddiskussionen. Att vara 

medveten om och beskriva eventuella brister för läsaren är en fördel för att öka 

trovärdigheten i studien (Henricson, 2012). 

Förförståelse 

För att en kvalitativ studie ska vara trovärdig är det viktigt att författarnas 

förförståelse finns beskriven. Förförståelsen ska inkludera författarnas personliga 

erfarenheter som haft betydelse för studien. Det är viktigt att inte färga studien och 

låta den påverkas av författarnas förförståelse (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna 

har blivit medvetna om den förförståelse de haft om föräldrar som har barn med 

kronisk sjukdom genom samtal, litteraturläsning och egna erfarenheter. En av 

författarna har egna barn och båda författarna arbetar sedan några år på barnklinik 

och har där kommit i kontakt med många föräldrar till kroniskt sjuka barn. För att 

motverka att studien färgas av författarnas förförståelse har de diskuterat 

förförståelsen med varandra för att bli varse om den på ett medvetet plan.  

Urval och datainsamling 

Fördelen med urvalet i studien var att respondenterna valts ut på ett sätt som gjorde 

att de sannolikt kom att lämna information som svarade mot syftet (Polit & Beck, 

2012). Studiens giltighet kan ha påverkats av urvalsförfarandet. I det här fallet 

tillfrågades patientens sjuksköterska på barnmottagningen om att identifiera 

respondenter utifrån urvalskriterierna vilket också kan ha påverkat resultatets 

trovärdighet. Det kan omedvetet eller medvetet ha lyfts fram familjer som varit mer 
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nöjda med vården än andra, vilket skulle kunna påverkat studien. Två av 

informanterna hade annan etnisk bakgrund än svensk vilket författarna ansåg som 

bra, dock var annan etnisk bakgrund inget kriterium för att få delta i studien. Detta 

skulle kunna styrka studiens resultat och öka dess tillförlitlighet.  

Genomförande av intervjuerna 

Intervjuernas kvalitet kan påverka resultatets trovärdighet. Till denna studie har de 

flesta föräldrar valt att ses på sjukhuset, vilket kan ha påverkat vad de har givit för 

information.  Detta har författarna varit medvetna om, dock har föräldrarna själva 

fått välja vart intervjun skulle ske. För att studien skulle få så hög tillförlitlighet som 

möjligt har författarna valt att läsa varandras intervjuer och därefter diskutera dem 

med varandra. Författarna har haft studiens syfte som “en röd tråd” genom arbetet. 

Det är informanternas egna upplevelser som har legat till grund för det resultat som 

framkommit. För att läsaren ska kunna bedöma en studies tillförlitlighet är det av 

största vikt att analysprocessen har redovisats tydligt i arbetet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). Länken mellan intervjudata 

och resultat, d.v.s. analysprocessen har exemplifierats med citat vilket stärker 

studiens giltighet. 

Dataanalys 

Hur trovärdig en studie blir som analyserats med en kvalitativ innehållsanalys beror 

på hur väl teman och kategorier täcker in data från resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). All information som informanterna har givit som svarar mot 

studiens syfte har ingått i studiens resultat. Tydliga skillnader mellan de olika 

kategorierna är en annan aspekt som spelar in i studiens trovärdighet, vilket innebär 

att likheter och skillnader mellan kategorier och underkategorier ska vara åtskilda. 

Det skapades kategorier som var olika från varandra samt var innehållsmässigt 

unika. Materialet som kodas ska arbetas av fler personer än en för att öka resultatets 

tillförlitlighet, vilket har gjorts. Längs studiens gång har arbetet granskats av och 

diskuterats med en forskare i omvårdnadsvetenskap vilket kan stärka studiens 

kvalitet samt ge en ökad trovärdighet (Polit & Beck, 2012). 

För att kunna bedöma resultatets överförbarhet som läsare är det viktigt att resultatet 

presenterat en fullgod beskrivning av bl.a. datainsamling, urval och analysprocess 
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(Graneheim & Lundman, 2004). För att studiens resultat ska kunna överföras som en 

generell bild av hur föräldrar till kroniskt sjuka barn upplever delaktighet och 

tillgänglighet till vården behöver resultatet vara trovärdigt och tillförlitligt (Dychawy-

Rosner & Springett, 2008). Resultatet från en studie med analysmetoden kvalitativ 

innehållsanalys kan inte generaliseras dock kan studien väl vara överförbar till 

liknande sammanhang som avser grupper eller situationer. Genom tydlig beskrivning 

av analysprocess och resultatbeskrivning i denna studie ges möjlighet att bedöma 

trovärdighet och hur resultatet kan överföras till andra liknande sammanhang.   

RESULTATDISKUSSION 

I resultatdiskussionen diskuteras; delaktighet - att få vara delaktig och att inte få vara 

delaktig samt tillgänglighet - att få ha tillgänglighet och att inte få ha tillgänglighet till 

vården. 

Delaktighet 

Föräldrar har påtalat betydelsen av att få vara delaktiga i sitt barns vård. Det är av 

stor betydelse att få vara med sitt barn på sjukhusbesöken och att få vara involverade 

och medverka i beslutsprocessen. I FNs barnkonvention föreskrivs föräldrarollen på 

sjukhus. Konventionen handlar om att föräldrarna ska få vara en aktiv del i vårdandet 

kring sitt barn. Föräldrarna ska även kunna känna att de får vara delaktiga i beslut 

gällande sitt barns behandling och kring barnets omvårdnad (UNICEF, 1989). 

Delaktighet är ett mångsidigt begrepp och kan vara ett sätt för föräldrarna att skaffa 

sig trygghet genom att se över barnets tillstånd och se vårdgivarnas kompetens. 

Resultatet i studien visar på att föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns vård. Dels för 

att få kontroll samt då de anser att det är de som känner sitt barn bäst. Föräldrarna 

vill även känna att de har en känsla av kontroll och vill själva vara involverade i 

barnets omvårdnad vilket styrks i en studie av Teare & Smith som även de beskriver 

att föräldrar vill känna att de har kontroll och vill vara involverade i omvårdnaden 

runt sitt barn. Föräldrar i studien ansåg likt föräldrar i denna studie, att det är de som 

känner sitt barn bäst och vill bli lyssnade på när de signalerar om att något är fel. Alla 

föräldrar i studien ville vara involverade och delaktiga i sitt barns vård (Teare & 

Smith, 2004). Till vilken grad föräldrarna kan vara involverade påverkas av barnets 

sjukdomstillstånd. När barnets tillstånd förbättrades så upplevde föräldrar sig vara 

mer delaktiga (Espezel & Canam, 2003). Ibland kan föräldrar dock uppleva att det är 

svårt att veta hur de ska kunna vara delaktiga. Det är av stor vikt att det finns en god 
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kommunikation mellan föräldrar och personal i vården, detta för att föräldrar ska 

kunna få autonomi och bli delaktiga i sitt barns vård. När vårdpersonalen låter 

föräldrar vara delaktiga i barnets vård kan det medföra att föräldrar känner sig 

respekterade och kan känna att de får vara delaktiga i besluten gällande sitt barns 

behandling (Ygge & Arnetz, 2004). Föräldrar påtalade att det var viktigt att få känna 

en trygghet. Trygghetsfaktorer beskrivs bl.a. som att få vara med, vara omgiven av 

kunnig personal som vill barn och föräldrar väl, förklarar och implementerar rätt 

medicinsk behandling samt omvårdande resurser vilket överensstämmer väl med en 

studie av Hallström, Runeson, & Elander. Deras studie belyser främst två faktorer 

som påverkar föräldrars delaktighet; hur väl föräldrar kunde förmedla sina behov 

samt hur vårdpersonalen bemötte föräldrars utsagda behov. Studien visar också på 

vikten av att föräldrar var delaktiga, involverade i barnets vård samt medverkade i 

beslutsprocessen (Hallström, Runeson, & Elander, 2002). För att kunna göra 

sjukhusbesöken till en bättre upplevelse för föräldrar är det bra om vårdpersonalen 

använder sig av familjefokuserad omvårdnad. Grundpelaren i familjefokuserad 

omvårdnad är att föräldrar och vårdpersonal ska samarbeta för att göra gott samt att 

vården av barnet ska bli till det bästa (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2009).  

Bristande delaktighet 

Resultatet visade att inte bli tagen på allvar skapade en oro och frustration hos 

föräldrarna. Det kan ha medfört att föräldrarna har upplevt sig kränkta av vården och 

att vården på så sätt kan ha orsakat föräldrarna skada. De föräldrar i denna studie 

som inte känt att de blivit tagna på allvar, lyssnats på eller fått ställa sina frågor har 

upplevt att tiden på sjukhus och tiden på mottagningsbesöken inte varit så bra som 

den hade kunnat vara. Även Jakobsson har i sin studie undersökt hur patienter med 

långvarig smärta blivit bemötta och om de fått information.  
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Studien kommer fram till att bemötandet är viktigt samt att bli litad och trodd på är 

en förutsättning för att patienten ska våga ställa frågor och vara delaktig i sin vård. 

Studien visar också på att inte bli trodd eller lyssnad på ger patienten obehag och oro 

(Jakobsson, 2008). Likaså beskrevs det i en annan studie att när kommunikationen 

är bristfällig påverkar det föräldrars upplevelse av sin kompetens negativt vilket ger 

dem en ökad oro (Giambra, Sabourin, Broome, & Buelow, 2014). Att knappt bli sedd 

som anhörig och aldrig få frågan om hur de mår relaterat till sin sjuka anhörig gjorde 

föräldrar och anhöriga till mindre delaktiga vilket gav dem oro, vilket inte är lämpligt 

utifrån ett familjefokuserat synsätt (Wright, Watson, Bell, & Larsson-Wentz, 2002). 

Föräldrar i denna studie har även erfarit att det funnits situationer där de inte känt 

sig delaktiga. Det har t.ex. varit då barnet blivit inlagd på barnavdelning och föräldrar 

inte fick tillräckligt med information kring rutiner på avdelningen. I denna situation 

kan det tänkas att ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv inte har antagits. Detta 

då vårdpersonalen inte fokuserat på det som är betydelsefullt för hela familjen vilket 

ska göras i ett familjefokuserat synsätt (Wright, Watson, Bell, & Larsson-Wentz, 

2002). 

Uppleva tillgänglighet  

Att som förälder få känna att vården var tillgänglig för dem och deras barn på ett 

positivt sätt gav föräldrarna en känsla av godvillighet, stöd och kontinuitet från 

vården. I en studie där man undersökte familjers upplevelser av sjuksköterskans 

förmåga att förmedla hälsa till familjen framkom det att föräldrar ansåg att det var 

viktigt att personalen tog sig tid och satte sig ner för att lyssna och prata, det gav 

föräldrarna en känsla av att vårdpersonalen och läkarna var tillgängliga (Hopia, 

Tomlinson, Paavilainen, & Åstedt‐Kurki, 2005). Föräldrar i denna studie har upplevt 

att det har varit bra att sjukvården har givit dem uppriktig information. Det var en av 

anledningarna till att föräldrarna upplevde tillgängligheten som god. Föräldrar till 

sjuka barn har ett stort informationsbehov, Hopia et al. påtalar i sin studie att 

tillgänglig information är det viktigaste hanteringsmedlet för föräldrar under sitt 

barns sjukvårdstid. Regelbunden information om barnets sjukdom, prognos och 

behandling hjälper föräldrarna att få en känsla av kontroll och stödjer dem i att 

hantera sin osäkerhet (Hopia et. al., 2005). I en annan studie framkom det att 

informationen gärna ska ges flera gånger (Meert et al., 2008). Vikten av det påtalades 

också i denna studie. Att få korrekt och full information på ett sätt som stödjer och 

uppmuntrar är viktigt utifrån ett familjefokuserat omvårdnadsperspektiv (Shelton & 
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Stepanek, 1995). Det är också viktigt för att föräldrarna ska kunna känna sig 

självständiga. I ytterligare en studie framkom det att de flesta föräldrar tyckte att 

tillgängligheten till vårdpersonal, om man bortsåg från läkarna, var god och att 

föräldrarna hade positiva erfarenheter med sig från sina kontakter med dem (Brooten 

et al., 2013). 

Bristande tillgänglighet 

I denna studies resultat framkom det att föräldrar har upplevt att de saknat kontakt 

med och vetskap om att det finns fler familjer i samma situation. Andra studier 

påtalar att föräldrar som har sjuka barn har ett behov av stöd och kontakt med andra 

föräldrar i liknande situation för att kunna göra gott och stödja varandra, samt att få 

chansen att samtala med andra likasinnade inom berört område (Hopia et al., 2005; 

Wong & Chan, 2006). Detta stärks även i en annan studie där det framkommit att 

föräldrar som befinner sig i krävande situationer kan känna stöd av varandra 

(Hallström & Elander, 2004). Om vårdpersonalen hade introducerat andra föräldrar i 

liknande situation för varandra hade inte upplevelsen av ensamhet varit lika stor hos 

föräldrarna (Hopia et al., 2005; Teare & Smith, 2004). Att även “vårda” föräldrarna 

är en viktig aspekt inom den familjefokuserade omvårdnaden. Hur föräldrarna mår 

och hur föräldrarna upplever vården är av stor betydelse för att personalen i vården 

ska kunna lägga upp omvårdnaden utifrån hela familjen och inte enbart runt det 

sjuka barnet. Därför bör alla inom familjen räknas som vårdtagare och erbjudas hjälp 

och stöd (Östlinder, 2004). Familjefokuserad omvårdnad innebär bland annat att 

personal ska ha förståelse för familjens många känslor och oro och bemöta familjen 

utifrån deras behov (Shelton & Stepanek, 1995). Föräldrar i denna studie har 

upprepade gånger påtalat hur värdefullt det hade varit att bli erbjuden en 

samtalskontakt då deras barn insjuknat i en kronisk sjukdom. Tidigare studier har 

studerat hur viktigt det är att föräldrar erbjuds samtal inom sjukvården då de har 

behov av att prata om sina inre känslor och tankar (Hopia et al., 2005; Wong & Chan, 

2006). 

 

 

SLUTSATS 

För att stärka föräldrars upplevelse av delaktighet är det viktigt att vårdpersonalen 

lyssnar på föräldrarna, ser dem, bekräftar dem i deras situation så att de känner att 
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de är viktiga för vården och för sitt barn, både nu och i framtiden. För föräldrarna var 

det viktigt att de får fortsätta att vara delaktiga i sitt barns vård. Föräldrars 

delaktighet påverkas av deras kunskap. Det underlättar om vårdpersonalen använder 

ett språk som föräldrar förstår, d.v.s. utan facktermer för att föräldrars kunskapsbas 

ska kunna utökas. För att göra detta möjligt behöver vårdpersonalen få ta del av den 

information som framkommit i denna studie vilket även har efterfrågats av 

uppdragsgivaren. Avseende tillgänglighet är det viktigt att föräldrar får begriplig och 

hanterbar information. Det skulle kunna ske genom informationsbroschyrer, både till 

föräldrarna och till det sjuka barnet. Dessa broschyrer bör innehålla information om 

då barnet insjuknat i en kronisk sjukdom men även information om 

sjukdomsförsämring och skov. Föräldrar önskar också att de blivit erbjudna 

kontakter med andra professioner så som psykolog, kurator och/eller dietist då deras 

barn insjuknat i en kronisk sjukdom. Detta är något som föräldrar önskade skulle ske 

per automatik för att vården skulle kunna erbjuda familjen ett gott totalt 

omhändertagande där alla bitar såväl fysiska, psykiska och sociala blev berörda. Om 

dessa aspekter kan tillgodoses har vården ett familjefokuserat perspektiv genom att 

hela familjens behov sätts i fokus där alla parters mående blir identifierade. För att 

underlätta för föräldrarna skulle ett nätverk med andra föräldrar i liknande situation 

vara av betydelse för deras mående där de kan få stöd och dela erfarenheter med 

varandra. Det som enligt föräldrarna vore önskvärt var att i framtiden implementera 

ett lärcafé, patientcafé och anhörigträffar. Att ge information om vårdbidrag och 

tillfällig föräldrapenning skulle också kunna underlätta för föräldrarna. 

Förslag på framtida forskning 

Vårdpersonal bör ta vara på den tillit till personal som föräldrarna som varit med i 

studien, har beskrivit. För att ytterligare kunna besvara frågorna i den nationella 

patientenkäten som var upphov till denna studie vore det intressant att i framtiden 

göra fler kvalitativa studier som belyser upplevelsen av delaktighet och tillgänglighet 

hos föräldrar till barn som lider av andra kroniska sjukdomar t.ex. diabetes, astma, 

allergier, hjärtsjukdomar/hjärtmissbildningar med flera. Det vore utvecklande för 

barnkliniken att konstruera en enkät som berör dessa ämnen. Denna enkät skulle 

kunna delas ut till samtliga inskrivna familjer som har ett barn med en kronisk 

sjukdom, för att därigenom få ett större och vidare underlag. 
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Information och kunskap har setts som värdefulla aspekter för att kunna vara 

delaktig i sitt barns vård. Därför skulle det i framtiden kunna vara av intresse att 

ytterligare fördjupa studien och studera hur föräldrar med annan etnisk bakgrund, 

som inte behärskar det svenska språket, upplever sig vara delaktiga. Det vore också 

tänkvärt att eventuellt göra en liknande studie som denna om ett par år. Då för att 

kunna se om det finns någon skillnad efter att de nya förbättringsförslagen eventuellt 

har implementerats. 
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