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Sammanfattning    

I den svenska vårdpraxisen ses föräldrar som en grupp individer som är med sitt sjuka 

barn på sjukhuset. Det finns forskning som visar att föräldrar vill vara delaktiga i vården 

av sina barn samt att de har förväntningar på vårdmötet. Syfte med detta arbete är att 

belysa föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på sjukhus. Artiklarna analyserades 

med grund i Graneheim och Lundmans (2004) analys av kvalitativ forskning. Studien 

visar att föräldrarna vill vara delaktiga i vården av sitt barn, samtidigt som det finns för-

väntningar på föräldrarna att medverka. Att lyfta fram föräldrarperspektivet är en viktig 

del i vård sammanhanget. En så bra som möjlig vårdsituation kan bidrar till mindre li-

dande för alla parter och vidga vyer för vårdvetenskapen. Olika faktorer är betydelseful-

la för föräldrarnas upplevelser när deras barn vistas på sjukhus. Stöd, information, väl 

fungerande delaktighet, bemötande och professionell kunskap från sjuksköterskor är ett 

stort behov i föräldrars turbulenta livsskede. Den goda kommunikationen spelar en vik-

tig roll från första vårdmötet. Ord som hopp och kärlek blir till styrkor i svåra livssitua-

tioner samt beskriver vad som är viktig i vården för oss människor. 
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INLEDNING 

De senaste årtiondena har vården av barn utvecklats snabbt och genomgått stora föränd-

ringar. År 2008 besökte nästan 200 000 barn och ungdomar i åldrarna 0 – 17 akutmot-

tagningarna i Sverige till följd av akutsjukdom.  

 

Idag toppar den svenska sjukvården WHOs senaste jämförelser av världens länders 

vårdsystem. Sverige har en omvittnat hög kvalitet på sin pediatriska vård och vårdve-

tenskaplig forskning.  

 

I den svenska vårdpraxisen ses föräldrar som en grupp individer som är med sitt sjuka 

barn på sjukhuset. Forskning visar att föräldrarna vill vara delaktiga i vården av sitt 

barn, samtidigt som det finns förväntningar på föräldrarna att medverka.  

 

Motivet till detta arbete kommer ifrån vårt intresse för bemötande och kommunikation i 

vårdmötet som är ett stort ämnesområde samt en viktig del i arbetet som sjuksköterskor. 

I vår uppsats använder vi barn begreppet och menar då åldrarna 0-18 år. 
 

BAKGRUND 

Sjuksköterskornas ansvar 

Sjuksköterskornas profession regleras av yrkeskunskap, etik och lagar. De viktigaste 

lagarna som sjuksköterskorna arbetar under är hälso- och sjukvårdslagen och lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. I dessa ingår bland annat fyra fak-

torer om hur patienten blir bemött på ett respektfullt sätt, att patientens självständighet 

respekteras och att behovet av säkerhet och integritet blir tillgodosett (Edwinson- Måns-

son & Enskär, 2008).  

 

Sjuksköterskorna arbetar även utifrån FN: s barnkonvention som handlar om det enskil-

da barnets rättigheter. Barnkonventionen ska också gälla i alla samhällen oavsett kultur, 

religion eller andra särdrag utifrån de länder som har undertecknat deklarationen (Ed-

winson- Månsson & Enskär, 2008).   

 

NOBAB är en nordisk förening för sjuka barns behov. Riktlinjerna är utarbetade utifrån 

FN: s barnkonvention, till en nordisk standard för barn. Utifrån dessa riktlinjer arbetar 

sjuksköterskorna. Där står det bland annat att barn som vårdas på sjukhus har rätt att ha 

sina föräldrar eller någon annan nära anhörig hos sig under sjukhusvistelsen. Informa-

tion skall ges till föräldrarna om vårdavdelningen och om barnets sjukdom. Aktiv för-

äldramedverkan i omvårdnaden av barnet och delaktighet i beslut som gäller behandling 

av barnet uppmuntras i den nordiska föreningens (NOBAB) riktlinjer (Edwinson -

Månsson & Enskär, 2008).   

 

Sjuksköterskornas erfarenheter 

Allmänsjuksköterskor kommer att träffa barn under sin yrkeskarriär, då cirka trettio 

procent av barnen behandlas på en vuxenavdelning (Edwinson - Månsson & Enskär, 

2008). Sjuksköterskorna kan i en stressfylld situation ha svårigheter att sätta sig in i 



 2 

barnets situation. När det uppstår problem beror det oftast på skillnader mellan sjukskö-

terskornas och patientens uppfattningar. De mindre erfarna och nyutexaminerade sjuk-

sköterskor kan ha svårt att förstå innebörden i ett helhetstänkande såsom att se, känna 

igen och tolka detaljer (Johansson, 2007). 

 

Delaktighet 

Begreppet delaktighet preciseras som att ingå i ett socialt sammanhang, att vara involve-

rad i de beslut som berör ens liv och även att delta och kommunicera. Delaktighet utgår 

från en interaktion mellan minst två personer (Eldh, 2006). För patienter innebär delak-

tighet att ha tilltro, att förstå och att ha kontroll över vårdsituationen. En förutsättning 

för att göra patienter delaktiga i vården och i beslutsprocessen är att en respektfull dia-

log förs mellan sjuksköterskor och patient. Med delaktighet och kunskap kan patienter-

na bättre utnyttja sina resurser och ta mer ansvar och kontroll över sin livssituation, vil-

ket leder till ett ökat välbefinnande (Zauszniewsky, 1997). 

 

I Sverige och även internationellt har olika undersökningar visat att behovet av delak-

tighet för patienten i vården är stor, men fortfarande dåligt tillgodosett. Patientens rätt 

till delaktighet i sin vård borde vara självklar. Det är viktigt att vårdgivaren respekterar 

och beaktar patientens egen bedömning för att delaktigheten skall kännas sann. Sjuk-

sköterskorna följer dock ett på förhand uppgjort schema över vilken information som 

skall ges till patienter och på vilket sätt, med litet utrymme för patientens eller de när-

ståendes frågor (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch 2008). 

 

En studie av Carr och Dudley (2004) hävdar att delaktigheten är viktig i familjecentre-

rad vård. När föräldrarna kan få delta i de olika beslut som beröras barnets sjukdom, och 

när de får delta i barnets vårdande ökar välbefinnandet hos berörda parter. 

 

Bemötande 

Kristensson - Hallström (2000) framhåller i sin studie att bemötandet av patienten är av 

stor betydelse för att informationsöverföring och kommunikation ska fungera. Informa-

tionen bör vara anpassad och kontinuerlig. När föräldrarna får ständigt orientering, be-

kräftelse, stöd, lugn och tillgänglighet skapar detta förutsättningar till ett bra bemötande. 

 

I Socialstyrelsens föreskrifter beaktas ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i 

hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:12), 4:e kap. Lagen ska säkerställa rutiner av be-

mötande för patienter så att vårdpersonal vet vilka rutiner som gäller. Lagen kräver att 

patientens värdighet och integritet respekteras. För patienter och närstående ska omtan-

ke och respekt oavsett ålder, kön, funktionshinder, social ställning, utbildning, etnisk 

och religiös tillhörighet eller sexuell läggning visas. Patienter och närstående skall in-

formeras och göras delaktiga, om det inte finns hinder för det enligt sekretesslagen 

(1980:100) eller lagen om yrkesverksamhet, enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1998:531), (Larsson, et al. 2008).  
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Gemenskapen mellan medmänniskor 

Eriksson (2002) framhäver att relationen mellan vårdaren och patienten i sig är en bety-

delsefull del av själva vårdandet. Dalberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) menar att vårdaren i den professionella vårdrelationen använder sin personliga 

kunskap och erfarenhet för att erbjuda en absolut närvaro som tillgång i det vårdande 

mötet med patienten. En god vård som kan erbjuda lindrat lidande och välbefinnande, 

liksom ett fungerande livsvärldsperspektiv, präglas av öppenhet. Framgången är helt 

beroende av en välfungerande form av mellanmänsklig relation mellan vårdaren och 

patienten. När det finns en ömsesidig förbindelse som förutsätter tillit och där vårdaren 

gör sitt bästa för att lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande, samt ger löfte om 

samhörighet och personligt kontakt, så utgörs basen inom hälso- och sjukvården.  

 

Eriksson (2002) anser att vårdandets grund också kan uttryckas i termer som tro, hopp 

och kärlek. En människa som kan uppleva tro, hopp och kärlek har även ett visst mått 

av inre frihet. En vårdrelation är till sin grundkaraktär en ömsesidig förbindelse som 

förutsätter tillit, samhörighet, personlig kontakt och mellanmänskligt samspel, vilket gör 

att vi utvecklas som människor.  

 

Vidare belyser Eriksson (2001) att lidandet kan föda en känsla av hopplöshet. Lidandet 

behöver hopp för att kunna lindras. Hoppet är bundet till en form av ömsesidighet av 

givande och tagande. Ödmjukhet är den dygd som hjälper människan att våga sig ge-

nom sitt lidande. Då det egna lidande möts med hoppet föds förmågan till medlidande, 

som hjälper människan att se den andre.  

 

En dialog mellan människor startar en process, som skapar förutsättningar och ger möj-

ligheter åt människor att delta i sammanhang. På så sätt kan processen upprätthållas 

genom gemenskap och möjlighet att påverka, liksom upplevelsen av att ha ett eget värde 

i ett socialt sammanhang. Det är varken den enskilda människans personliga egenskaper 

eller miljöns påverkan som väger tyngst. Dialogens största betydelse har ursprung i 

själva mötet och interaktionen mellan medmänniskor (Hanson, 2004).  

 

Tveiten (2000) definierar kommunikation som en process där den ena partnern förhåller 

sig till ett budskap från den andra partnern. I kommunikation och dialog med andra 

människor spelar samtalet också en självskriven roll, men samtalet kan inte som enda 

faktor identifieras som kommunikation. Segesten (2007) anser att vården till stor del 

består av kommunikation mellan parter, men att den oftast sker under ojämlika villkor. 

Vårdaren är i överläge och patienten i underläge, eftersom vårdaren är en expert på 

hemmaplan. Ett intensivt informationsflöde uppstår när en vårdare stiger in i ett rum där 

patienten befinner sig, eller när patienten stiger in i rummet där vårdaren väntar. Sam-

bandet går från att vara icke-verbalt, till att bli verbal. Den förmågan, att kunna kom-

municera med andra, är en grundläggande faktor för alla vårdande relationer och allt 

socialt liv. Dalberg, et al. (2003) framhåller hur samtalet kan förmedlas mellan olika 

livsvärldar. Språket är ett viktigt redskap i all dialog samtidigt som det öppnar vår livs-

värld. 
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Barnet i vården 

Akut sjuka barn är enligt Edwinson - Månsson och Enskär (2008) barn som är i akut 

behov av snabb professionell sjukvård. Att hamna på ett sjukhus i en ny och okänd mil-

jö kan orsaka stress, panik och ge smärtsamma upplevelser som kan vara mycket svåra 

att hantera. Akut sjuka barn upplever ofta en sjukhusvistelse som en stressfylld situa-

tion, men i vilken utsträckning ett barn reagerar beror på en mängd faktorer, som exem-

pelvis ålder, mognad, tidigare erfarenheter och sjukdomens art. Dessutom har föräldrar-

nas trygghet och tillstånd betydelse för hur barnet upplever sin situation. Barn har ett 

annorlunda tänkande och ett annat sätt att kommunicera än vuxna, på grund av deras 

utvecklingsnivå och mognad.  

 

Edwinson - Månsson och Enskär, (2008) menar att det individuella barnets situation kan 

förstås genom en kombination av kliniska observationer, föräldrarnas synpunkter och 

kunskaper om barnets individuella utveckling. Vid val av omvårdnadsåtgärder måste 

sjuksköterskorna se barnet i sin helhet, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Vida-

re menar Johansson (2007) att tonåringar har ytterligare ett mer uttalat behov av att bli 

sedda som helhetsindivider och det krävs då att sjuksköterskor har tid, visar intresse och 

respekt. Det är inte självklart att föräldrar får medverka vid undersökningar, behand-

lingar eller samtal. Därför utgör vårdgivare en viktig roll i samspelet med föräldrar och 

barn. 

 

Samspel är ett vidare begrepp av kommunikation och kan definieras som att fungera 

tillsammans. Det kan ibland vara svårt att dra gränser mellan kommunikation och sam-

spel. Skillnaden är av teoretisk art och i verkligheten rör det sig om två sidor av samma 

sak. Kommunikation och samspel är avgörande för en god anknytning mellan barn och 

föräldrar (Tveiten, 2000).  

 

Enligt Hwang och Nilsson (2003) följer barn över hela världen i stort sett samma tidta-

bell och innehåll i den språkliga utvecklingen. Redan från födelsen använder barnen 

språket i betydelsen att de yttrar olika ljud för att kommunicera. Kommunikation är för-

hållandevis ensidig under den första tiden, men ju äldre barn blir desto mer liknar det ett 

vanligt samtal. Därmed måste barnets kontinuerliga utveckling och lärande beaktas i 

möten med hälso- och sjukvården. Nova, Vegni och Moja (2005) menar att barn lär sig 

att vara patienter genom att få vara delaktiga i kommunikation och när de vuxna visar 

att de lyssnar och tar barnets uttalanden på allvar. 

 

Föräldrarnas upplevelse av vården 

Johansson (2007) belyser att föräldrarna är känsliga både för hur de själva blir bemötta, 

hur barnet bemöts och för vårdarens förmåga att kommunicera med barnet. Därför är det 

av stor vikt för en vårdare att ha god kunskap om kommunikation, då detta är ett av de 

viktigaste arbetsredskapen i mötet med barn och föräldrar. Vidare menar Edwinson - 

Månsson och Enskär (2000) att föräldrarna kan uppleva sjukhusvistelsen som stressfylld 

och ha svårt att se sitt barn få behandling. Johansson (2007) framhäver att sjuksköters-

korna i vården ofta möts av dessa föräldrar då de är oroliga för barnets hälsa, samtidigt 

som de befinner sig i en främmande miljö och är i underläge gentemot personalen. Ed-

winson - Månsson och Enskär (2008) menar att föräldrarnas egna dåliga erfarenheter av 

injektioner, blodprovstagningar, och tidigare upplevda erfarenheter kan ha en stor in-
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verkan på vårdmötet. Föräldrar kan bli överbeskyddande, mer krävande eller mer re-

striktiva mot barnet. De kan uppleva att deras roll på sjukhuset är oklar, men samtidigt 

känna sig skyldiga i att vara delaktiga. Därför är det av stor vikt att ge stöd, och hjälp åt 

föräldrarna så att de kan hjälpa sitt barn att hantera reaktioner på ångestfyllda situatio-

ner. Brist på information kan leda till oro, osäkerhet och en känsla av att inte känna till 

sin roll. Johansson (2007) vidmakthåller att otrygga, upprörda och oroliga föräldrar har 

en starkt negativ inverkan på sitt barns välbefinnande och förmåga att samarbeta i en 

vårdsituation.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Allmänsjuksköterskor kommer att träffa många barn under sin yrkeskarriär, då närmare 

trettio procent av alla barnpatienter behandlas på vuxenavdelningar.  Föräldrar till sjuka 

barn som vårdas på sjukhus har ett stort behov av stöd, information, väl fungerande del-

aktighet, bemötande och professionell kunskap från sjuksköterskors då de kan befinna 

sig i ett turbulent livsskede.  Det kan uppstå problem i mötet mellan föräldrar, deras 

sjuka barn och vårdpersonalen vilket kan leda till att kommunikationen blir bristfällig 

eller att innehållet i informationsutbytet inte tolkas på ett korrekt sätt. 

 

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att belysa föräldrars upplevelser när deras barn vårdas i en 

stressfylld situation på sjukhus. 

 

METOD 

Detta arbete är en litteraturstudie baserad på forskning om hur föräldrar upplever situa-

tionen när deras barn är patienter i sjukvården. Enligt Evens (2003) syftar kvalitativa 

studier till en ökad förståelse som yttersta mål och bidrar till evidensbaserad omvård-

nad. Människors erfarenheter, upplevelser, behov och förväntningar belyses på så vis att 

det ger förståelse för studiens syfte.  

Datainsamling 

Litteratursökningen omfattade artiklar som kunde besvara syftet och identifieras via 

Cinahl databas på biblioteket vid Högskolan i Borås. Manuell sökning utfördes även i 

referenslistor från annan relevant litteratur. Sekundärsökning genomfördes i artiklars 

referenslistor, som påträffades under processen och överensstämde mot syftet. 

 

För arbetet gjordes systematisk litteratursökning. Den var baserad på en arbetsplan som 

i ett tidigare skede hade skapats (se bilaga 1). Hjälpverktyg och söktekniska möjligheter 

som erbjuds i Cinahl användes och dessa var bland annat: peer reviewed, fulltext, opti-

malsökning, trunkering och boolesk söklogik.  

 

Arbetet påbörjades med små enheter i taget och vart efter byggdes arbetet upp med sök-

ningar från breda till smala kombinationer med olika sökord, samtidigt som tillgodo- 

gjorda erfarenheter av tidigare sökningar togs till vara. Dessa erfarenheter handlade till 
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exempel om att finna andra väsentliga sökord och kunna kombinera dem på ett effektivt 

sätt för att få så specificerade sökningar som möjligt.  

 

De sökord som användes var: participation, involvement, nurse, care, interaction, child, 

parent, hospitalized child och parental participation i olika kombinationer.  

 

Inkluderingskriterier i studien var vetenskapligt granskade artiklar (peer reviewed), med 

svensk eller engelsk text, som publicerats från 1999 och framåt, för att få så relevant 

och aktuell data som möjligt. Dessa samtliga uppfyller kriterier enligt riktlinjer för exa-

mensarbete på kandidatnivå för Högskolan i Borås, Institution för Vårdvetenskap 

(2010). 

  

Urval av forskningsartiklar genomfördes stegvis. I det första urvalssteget valdes artiklar 

vars titel och abstrakt var av intresse och stämde överens med syftet. Litteratursökning 

med olika ordkombinationer gjordes vid 9 tillfällen, där summan av träffar uppkom till 

241 stycken. Artiklarnas titlar granskades utefter syftet. Många artiklar motsvarade inte 

syftet, därför föll de bort. Kvar blev 14 artiklar (se bilaga 2).  Vidare lästes abstrakten på 

dessa i antagandet att de svarade mot föräldraperspektivet. I det sista steget sparades 

dessa artiklar elektroniskt i en separat mapp. Dessa fjorton artiklar studerades för att se 

hur artikelförfattarna hade beskrivit och analyserat föräldrarnas upplevelse i vården. Vid 

kritisk granskning av dessa artiklar tog vi hänsyn till olika frågor som är grund för det 

som ska uppfylla kriterierna för vårdvetenskaplig forskning. Exempel på frågor som vi 

använde oss av vid den primära granskningen är: Är syftet tydligt förklarat? Är metoden 

lämplig i förhållande till syftet? och Är resultatet relevant? (se bilaga 3). 

 

Artiklar som inte kunde besvara studiens syfte exkluderades ur studien. Tio stycken 

kvalitativa artiklar valdes slutligen ut till vidare analys (se bilaga 5). 

 

Dataanalys  

Analysarbetet kan beskrivas som en rörelse från helhet, till delar och vidare till en ny 

helhet. I denna modell utgörs helheten av valda artiklar. Delarna uppstår när artiklarnas 

resultat sönderdelas, med avsikt att finna bärande aspekter av betydelse för syftet. Den 

nya helheten skapas av de kondenserande meningsbärandeenheterna så kallade koder 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Artiklarna analyserades med grund i Graneheim och Lundmans (2004) analys av kvali-

tativ forskning. Det första steget var att artiklarna lästes en i taget ett antal gånger för att 

få en helhetsbild av texten. Läsningen genomfördes enskilt. Från artiklarnas resultat 

identifierades det som är relevant mot syftet. Sedan enades vi tillsammans om vilka me-

ningsbärande enheter som skulle behållas för vidare analys utifrån likheter och skillna-

der. De nya kategorier utgörs av flera koder som kort beskriver kategorierna och är eti-

kett på meningsbärandeenheter. En meningsbärandeenhet kunde se ut så här: 

 
One way parents were able to cope was by watching and protecting, which was depen-

dent upon nurse behaviors that ensured the parent’s ability to be with their child (Roden, 

2005, s. 174). 
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Citat används som kvalitetsindikator samt förstärker de meningsbärande enheter och 

skapar det nya resultatet. Rubriker representerar resultatet: ”Det är känslomässigt turbu-

lent”, ”Man vill vara med”, ”Att få veta är nödvändigt” och “Finna styrkan att inte för-

lora hoppet” Se bilaga 4, figur 1. 

 

 

RESULTAT 

”Det är känslomässigt turbulent” 

Föräldrar kan hamna i en utsatt roll när deras barn blir sjuka och studier visar att när ett 

barn blir sjukt och måste få vård blir det en stressfylld situation för föräldrar, som då 

ofta kan uppleva stora känslomässiga obehag (Canam & Espezel, 2003; Stratton, 2004; 

Hallström & Elander, 2003; Roden, 2005; Harbaugh, Tomlinson & Kirschbaum, 2004; 

Ygge & Arnetz, 2004; Simons, Franck & Robertson, 2001; Blower & Morgan, 2000; 

Lee & Weiss, 2009; Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck 2008). 

 
 As a mother, this is the first time I’ve seen him sick, so for me that was kind of  

frightening (Stratton, 2004, s. 9).  
 

Stress, oro, ängslan och känsla av maktlöshet bidrar till föräldrarnas turbulenta upple-

velse av vården (Roden, 2005; Kars, et al. 2008). Oro är en vanlig känsla i Kars, et al. 

(2008) studie som föräldrarna måste står ut med. De uppger att oron känns redan under 

tiden innan diagnosen är ställd och pågår genom hela behandlingen samt långt tid efter. 

Detta på grund av att ständig oro för återfall och komplikationer som finns i föräldrar-

nas tankar och känslan. Att anklaga sig själv och att ha skuldkänslor framkommer i stu-

dien av Lee och Weiss (2009) och visar att föräldrar upplever att det leder till stormiga 

känslor inombords.  

 
He’s just so small; he doesn’t understand it when he sees me crying. 

(Kars, et al. 2008, s. 1559) 

 

 Dåliga erfarenheter av tidigare sjukhusvistelser och sjuksköterskors bristande kompe-

tens, förmåga att kommunicera, vårdarens icke-verbala signaler, negativa reaktioner och 

negativa attityder är faktorer som bidrar till känslomässig turbulens (Simons, et al. 

2001; Stratton, 2004; Roden, 2005; Kristensson – Hallström, 2003).   

 

 

Något som också bidrar till den känslomässiga turbulensen hos föräldrarna är att de 

upplever att de aldrig får vara ifred. Föräldrarnas egna tankar kring en krävande sjuk-

husvistelse påverkas när ett stort antal anställda blir engagerade i vårdandet av deras 

barn (Kars, et al. 2008; Ygge & Arnetz, 2004). En förälder berättar (Ygge & Arnetz, 

2004): 

 
It is very tiring when there have been at least ten people during the course of the same 

day coming into our room and asking how we are, how it is in school, what favorite toys 

he has, what friends he has. It is very nice of them, but it is sometimes hard to be nice and 

enthusiastic after ten times. Maybe they could organize their work in a more efficient 

way? All staff asks the same questions, they are not sensitive to who wants to talk and 

who does not (Ygge & Arnetz, 2004, s. 220). 
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Vidare i studierna av Canam och Espezel (2003), Harbaugh, et al. (2004), Kars, et al. 

(2008), Lee och Weiss (2009) och Stratton (2004) upplever föräldrar att de kan känna 

sig skuldtyngda på grund av den pressade situationen. Föräldrar kan även känna att de 

har en svag position då de befinner sig i en ovan miljö och tror att de kommer att förlora 

kontroll och sitt oberoende.  

 

Föräldrarna känner i studierna av Harbaughs, et al. (2004), Kars, et al. (2008), att det 

finns hinder att helt uppfylla sin föräldraroll i samband med sjukhusvistelsen. Även om 

relationen till sjuksköterskorna är tillgodosedd så upplever föräldrar i många fall att 

föräldrarollen rubbas på grund av separation, brist på kunskap eller förmåga att vara 

med sina barn. Dessa känslor leder till att föräldrarna upplever att föräldrarollen inte 

känns bekväm och därmed otillräcklig. Föräldrar i studien av Kars, et al. (2008) koncen-

trerar sig på att tillfredställa barnets behov, önskningar, förväntningar. De gör allt i sin 

makt för att skydda de och ständigt vara tillhands. Detta är deras sätt att hantera barnets 

sjukdom och den stressfyllda situationen de hamnade i. I en studie av Roden (2005) 

kände sig en mamma mycket maktlös och nästan fientligt inställd mot sjuksköterskor:  

 
They don’t ask the parents . . . I’m only the mother . . . they don’t take any notice of me 

(Roden, 2005, s. 228).   
 

Att vara i en känslomässig turbulent situation bidrar till att föräldrarnas förväntningar på 

vården blir tydligare. Om barnet är svårt sjukt kommer föräldrarnas förväntningar att 

vara mycket stora (Blower & Morgan, 2000; Canam & Espezel, 2003; Ygge & Arnetz, 

2004; Hallström & Elander, 2003; Harbaugh, et al. 2004; Roden, 2005; Stratton, 2004; 

Simons, et al. 2001; Lee & Weiss, 2009; Kars, et al. 2008 ).  Studien av Harbaugh, et al. 

(2004) visar att föräldrarna förväntar sig att sjuksköterskor skall behandla deras barn 

med värme och tillgivenhet. Det är då de upplevs som bra sjuksköterskor. De som inte 

visar värme och tillgivenhet i samma grad bidrar till föräldrarnas känslomässiga turbu-

lens, då deras minimala krav av vården endast blir uppfyllda. En del av föräldrarna har 

däremot varit glada och upplever att den egna sinnestämning är i balans när sjukhusvis-

telsen är över, eftersom de då kunnat lägga obehagliga upplevelser bakom sig och blicka 

framåt (Simons, et al. 2000; Roden, 2005). 

 

”Man vill vara med” 

Det framkommer i studierna av Canam och Espezel, (2003), Hallström och Elander 

(2003), Simons, et al. (2001), Roden (2005), Ygge och Arnetz (2004), Harbaugh, et al. 

2004, Lee och Weiss (2009), Kars, et al. (2008) och Blower och Morgan (2000)  att 

föräldrar vill delta i barnets vård. Men ute i praktiken menar föräldrar att det finns in-

vändningar mot att de får vara med.  

 

Föräldrar i studien av Lee och Weiss (2009) utrycker en önskan att få vara mer delakti-

ga i sina sjuka barns vård. Dock upplever föräldrarna att de saknar tillräckligt med själv-

förtroende för att kunna vara med. Föräldrarna har ett behov av att få vara med i plane-

ringen av vården för att på så sätt kunna känna sig säkra. Föräldrarnas förmåga att kun-

na utveckla ett samarbete med sjuksköterskor leder till att de på så sätt kan hantera situ-



 9 

ationen, våga fråga eller ge åsikter kring vårdandet av deras barn (Canam & Espezel, 

2003; Stratton, 2004; Ygge & Arnetz, 2004; Kars, et al. 2008). 

 
Parents cannot bear all the responsibility; they need the staff’s help in limiting parental 

involvement (Ygge & Arnetz, 2004, s. 219). 
 

De flesta av föräldrarna uppger att de behöver stöd av sjuksköterskor för att kunna ha 

kvar meningsfullhet i tillvaron, begripa och förstå sin situation, samt uppleva att de kan 

påverka och hantera sin nuvarande situation och möta de krav som ställs på dem som 

föräldrar (Blower & Morgan, 2000; Simons, et al. 2001; Ygge & Arnetz, 2004; Stratton, 

2004; Kars, et al. 2008 ). 

 

Föräldrarna berättar i Blower och Morgan (2000) studie att de blir missnöjda om de inte 

finner stöd och engagemang från sjuksköterskornas sida. En förälder skriver:  

   
They seemed to be short staffed, no-one made any comments about being involved in my 

child’s care – I just had to get on with it (Blower & Morgan, 2000, s. 63). 
 

Föräldrarna märker i studierna av Blower och Morgan (2000), Lee & Weiss, 2009 att 

sjuksköterskorna är mycket upptagna med sina arbetsuppgifter. I praktiken innebär det 

att föräldrar känner att sjuksköterskorna behöver ha hjälp med arbetsuppgifter som 

gränsar till föräldrarollen när de vårdar deras sjuka barn. Vid denna typ av arbetsuppgif-

ter kan föräldrarna uppleva att det krävs av dem att de deltar, men att de inte får detta 

bekräftat av sjuksköterskorna. 

 
I don’t  want to upset the doctors and nurses….. To maintain a harmonious relationship, 

I always say “No question” when they ask me if I have any questions. (Lee & Weiss, 

2009 s. 272 

 

Studierna av Hallström och Elanders (2003), Blower och Morgan (2000) visar hur be-

slutsprocessen fungerar i praktiken. Resultaten visar att det är väldigt få beslut som tas 

av föräldrar. Föräldrarna upplever att majoriteten av besluten tas av sjuksköterskorna. 

Det framkommer också att föräldrarna upplever att de nästan inte har någon talan gent-

emot sjuksköterskorna och att de tar liten hänsyn till deras protester. Föräldrarna hävdar 

att de gånger sjuksköterskorna tar hänsyn till protester är i de fall då dessa kommer ifrån 

barnen. 

  
I didn’t get the chance; I think the nurse probably felt it was their duty to do the tempera-

ture, pulse and respiration (Blower & Morgan, 2000, s. 63). 
 

Stratton (2004) och Harbaugh, et al. (2004) studier visar att föräldrarna upplever en 

känsla av hjälplöshet när sjuksköterskor inte tillåter dem att vara med i den utsträckning 

som föräldrarna vill.  Denna känsla kan speciellt uppstå i situationer när deras barn går 

genom medicinska ingrepp. Då föräldrarna är känslomässigt bundna till sina barn oroar 

de sig för att ingreppen skall skada eller traumatisera barnet och att de som föräldrar 

inte kan göra något. En liknande känsla skildrar föräldrarna i Kars, et al. (2008) studie 

och tycker att det är mycket stressande att vara med vid besvärliga behandlingar, prov-

tagningar och undersökningar. Då de kunde känna att barnet är rädd eller pressad, öns-

kade de oftast att proceduren skulle avbrytas samtidigt som de visste att det är nödvän-

digt att genomföra ingreppet för att kunna hjälpa barnet.  
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She’s very fearful of being in the hospital, so some nurses have been very good and ob-

servant and trying to be soft-spoken, or let me do the things for her like, help, like I would 

put on, you know, the blood pressure thing  (Stratton, 2004, s. 9)  
 

Genom att sjuksköterskor ger föräldrarna möjlighet att bevaka barnets vård, fokusera 

allt på barnet och se till att de känner sig säkra och trygga i att var med. Hjälper det dem 

att hantera sin egen stress och maklöshet samt öka sin egen förmåga till engagemang i 

barnets vård (Kars, et al. 2008). Hur mycket föräldrarna får delta i barnets vård beror på 

sjuksköterskornas inställning till samarbete (Canam & Espezel, 2003). När föräldrarna 

hamnar i den situationen att deras barn ligger på sjukhus, kan det upplevas att all foku-

sering kretsar kring det sjuka barnet. De flesta av föräldrarna vill vara med i sitt barns 

vårdande och utgår ifrån att sjuksköterskorna har samma syn som dem. Samtidigt fram-

kommer det i studien av Simons, et al. (2001) att föräldrarna är medvetna om sitt eget 

passiva deltagande. Trots att de vill delta i barnets vård, tar inte föräldrarna initiativ till 

att försöka närma sig sjuksköterskorna eller någon annan i vårdkedjan. Föräldrarna för-

klarar sitt handlande med att de inte vågar ifrågasätta sjuksköterskornas omdöme oav-

sett vad de tycker om vården av deras barn. En annan förklaring till hur föräldrarna upp-

fattar sitt deltagande i vården beskrivs i studierna av Canam och Espezel (2003), Harba-

ugh, et al. (2004), Kars, et al. (2008) och Stratton (2004) som visar att föräldrarna kän-

ner sig säkra i sin roll när de är mer benägna att stödja, trösta och delta i sitt barns vård. 

 
It makes you feel sad. You know it has to be done and as his parent you try to calm him 

down, to take away his panic (Kars, et al. 2008, s. 1558). 
 

 

Enligt Stratton (2004) studie har föräldrar tendens att vänta tills sjuksköterskorna bjuder 

in dem till att bli delaktiga i barnets vård. Föräldrarna kan omvänt uppleva att sjukskö-

terskorna väntar på att de ska ta eget initiativ till att delta i barnets vård. I sådana situa-

tioner upplever föräldrarna att det oftast leder till att sjuksköterskorna beslutar vad som 

skall göras. Detta bidrar till att dialogen inte uppstår mellan parterna. 

 

I studierna av Blower och Morgan (2000), Roden (2005), Ygge och Arnetz (2004), 

Harbaugh, et al. (2004), Hallström och Elander (2003), Simons, et al. (2001), Kars, et 

al. (2008) och Stratton (2004) visar att föräldrarna lägger stor vikt vid att sjuksköterskor 

lyssnar både på deras och barnens åsikter innan de planerar vården. Föräldrarna upple-

ver det som en nödvändighet att det finns en känsla av sammanhang i beslutsprocessen. 

Föräldrarna anser att sjuksköterskorna både kan informera och utbilda dem på ett integ-

rerat sätt genom att lyssna och lära av föräldrarna. De uppger att kommunikationen med 

sjuksköterskor måste individanpassas för att de skall känna sig mer säkra och delaktiga i 

vården. Föräldrarna anser att sjuksköterskor inte borde glömma bort att något som är 

rätt för en förälder kan vara helt fel för en annan. 

 

”Att få veta är nödvändigt”  

Föräldrarna upplever i studierna av Blower och Morgan (2000), Harbaugh, et al. (2004) 

och Roden (2005) att en stor del av vården handlar om att ge information och samsprå-

ka. Informationen är nödvändigt för dem så att de kan vara delaktiga och kunna ta beslut 

som handlar om deras sjuka barn. Då föräldrarna befinner sig i en sårbar situation är det 
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viktigt att informationen framförs flera gånger både skriftligt och muntliga och den skall 

vara enkelt att förstå. Detta poängteras också stark i studien av Kars, et al. (2008) och 

beskrivs som till exempel att konflikter oftast hade sin grund i olämplig information. 

Det vill säga för mycket information på en gång eller att de inte har fått tillräcklig med 

information för att förstå olika procedurer i sammanhanget. 

 
  You always worry and you’re concerned about your sick child (Roden, 2005, s. 230). 
 

I studien av Roden (2005) erfar föräldrarna att de inte får adekvat information av sjuk-

sköterskorna, de känns i stället okänsliga och osympatiska. Vidare i Ygge och Arnetz 

(2004) studie framkommer det att föräldrarna upplever att de får för lite information, 

särskilt tiden innan barnets diagnos ställts. Föräldrarna menar att om de fick ta del av 

information kring en möjlig diagnos eller en preliminär diagnos tidigare, så skulle detta 

stödja och förbereda dem för att kunna hantera vårdsituationen bättre. Studien visar 

också att informationen är det viktigaste för föräldrarna. I Simons, et al. (2001) studie 

anses det att när god information ges till föräldrarna leder det till en ökad möjlighet att 

förhålla sig till situationen samt det är då de kan erhålla det bästa möjliga stödet till sitt 

barn.  

 
I knew nothing, only I was trying to figure out the machine (Simons, et al. 2001, s. 595). 

 

 

Det framkommer i studierna av Simons, et al. (2001), Roden (2005) att föräldrar kan 

uppleva att de får för lite förklaring om sitt barns hälsotillstånd och behandlig. 

 
 I was a little bit expecting…It didn’t actually happen…I think they expected me to come 

in and say “Look, I’m the mother… I’m taking over from my husband”…And I expected 

them to come in with me and sort of…or at least tell me out there about everything that’s 

happened…but that didn’t happen… So, I asked them. (Roden, 2005, s. 228). 
 

I Blower och Morgan (2000) studie uppfattar föräldrarna att sjuksköterskorna inte dis-

kuterar med dem kring vilken vård barnet ska få och majoriteten av föräldrar upplever 

att det inte finns någon dialog mellan dem och sjuksköterskorna.  I arbetet som har 

gjorts av Simmons, et al. (2001) framkommer det att föräldrarna upplever att de måste 

se sig själva som experter i vårdinsatser så att de tillsammans med sjuksköterskorna 

skall kunna utveckla ett gemensamt samarbete och på så sätt skapa ett optimalt samspel 

mellan parterna. 

 

I studierna av Blower och Morgan (2000), Roden (2005), Ygge och Arnetz (2004), 

Harbaugh, et al. (2004), Hallström och Elander (2003), Simons, et al. (2001), Kars, et 

al. (2008) och Stratton (2004) framkommer det att föräldrarna begär en ömsesidig dia-

log vid möten med sjuksköterskor. Föräldrarna hävdar att det är väsentligt för dem att 

uppnå en optimal delaktighet och samarbete mellan sjuksköterskor för att få en positiv 

upplevelse av sjukhusvistelsen. Föräldrarna tycker att sjuksköterskor måste vara med-

vetna om hur de uppför sig och vilka värderingar de förmedlar.  

 

Enligt Harbaugh, et al. (2004)  när tillfredställande information ges till föräldrarna om 

barnets tillstånd lindrar deras oro. En förälder berättar: 
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After they brought him out of sedation, one of the nurses, after I had left, told me he was 

sitting up and smiling, and she said she didn’t know why, he’d  just had surgery.  It was 

nice that she noticed and took time to tell me these things, because I had been waiting for 

him to smile at me. It was nice that he was happy for a while with her, so the nurses were 

real good (Harbaugh et al. 2004, s. 171). 

 

I studien av Lee och Weiss (2009) framkommer det att föräldrar kan uppleva att det 

finns olika hinder och svårigheter som försämrar informationsöverföringen mellan de 

och sjuksköterskor. Ett hinder som de beskriver är språkbarriären som kan leda till att 

det påverkar samspelet mellan föräldrar och sjuksköterskor samt att nödvändig informa-

tion inte når fram. Liknande erfarenheter uppger föräldrarna i studien av Kars, et al. 

(2008). Då de är redan frustrerade på långa väntetider, många besvärliga provtagningar, 

egna personliga problem eller att barnet behandlas på vuxna avdelningar leder till att de 

upplevde att de blev bemöta utan respekt och vänlighet. Att bli ignorerande och en dis-

kriminerande attityd från sjuksköterskor upplevs av många föräldrar, som tycker att det 

borde inte finns utrymmet för sådana känslor och beteende när ens barn är så allvarligt 

sjukt.  Vidare belyser föräldrarna att de direkt efter när diagnosen ställdes bara kunde se 

att barnet skulle dö. Det är bara genom att de fick en noggrann information började de 

finna kraft och hopp för att kunna stötta barnet i den stressfyllda situationen. 
 

You feel powerless and at the same time you hope that by being there you can give him 

the power and strength to this. After all you just want to see him get better. (Kars, et al. 

2008, s. 1558) 

 

“Finna styrkan att inte förlora hoppet” 

När föräldrarna känner förtvivlan, hopplösheten och sorg, samt när de inte kan klarar av 

att hantera sina känslor längre, är det av stor betydelse att sjuksköterskorna finns där för 

dem och kan skänka en gnista tröst, stöd, hopp och kärlek. Att inte förlora hoppet är 

mycket viktigt enligt föräldrarna i studierna av Canam och Espezel (2003), Stratton 

(2004), Blower och Morgan (2000), Simons, et al. (2001). I Canam och Espezel (2003), 

Ygge och Arnetz (2004), Kars, et al. (2008), Lee och Weiss (2009) och Harbaugh, et al. 

(2004) studier beskriver några föräldrar att de lade all sin fokus på barnet, vilka under-

sökningar som skulle göras och de tillstånd barnet befann sig i. De tillät inte sig själva 

att ta upp till diskussion sina känslor och upplevelser, vilket ledde till att de glömde bort 

sig själva. 

 
On the phone, she’d (nurse) say personal things…like he’s sleeping, or had a bath… and 

they actually took time to nurture…to love him (Harbaugh, et al. 2004, s.171).  
 

Harbaugh, et al. (2004) och Lee och Weiss (2009) visar hur viktigt det är för föräldrarna 

att sjuksköterskor uppträder positivt i deras närvaro. Detta ger dem styrka att behålla sitt 

lugn och finna inre frihet även om det är för stunden. Samtidigt som föräldrarna upple-

ver att deras sjuka barn är omgiven av kärlek och professionell bemötande samt om-

vårdnad. När föräldrarna känner förtroende till varandra och sjuksköterskorna kan detta 

hjälpa dem att lämna över ansvaret till andra och kunna ta hand om övriga medlemmar i 

familjen (Kars, et al. 2008). Canam och Espezel (2003) belyser att föräldrarna uppskat-

tar när sjuksköterskorna delar med sig av sin egen erfarenhet och förklarar för föräldrar 

vad som sker runt omkring deras barn. När sjuksköterskorna förmedlar oroande eller 

negativa besked upplever föräldrarna att de försöker balansera det negativa beskedet 
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med ett positivt handlingssätt. Detta sätt hjälper föräldrarna att kunna möta och hantera 

negativa situationer och samtidigt känna att de får stöd och hjälp. 

 
That’s what I liked about them (the nurses,) that they were always very positive….They 

would share with me their experiences that this is what happens. They would give me 

something that wasn’t really that positive, but they would back it up with something that 

was a little bit more positive just to try and reassure me and make me feel better (Canam 

& Espezel, 2003, s. 38). 
 

Föräldrarna upplever en skillnad i sjuksköterskors beteende när deras barn är svårt sjuka 

och när barnen tillfrisknar. När barnen är svårt sjuka intar sjuksköterskorna en mer neu-

tral position och lutar mot sin profession. När föräldrarna känner att deras barn blir 

friskare så märker de att sjuksköterskorna ändrar sin inställning och blir mer mjuka i sitt 

kroppsspråk (Canam & Espezel, 2003). Det är precis lika viktigt enligt föräldrarna att 

sjuksköterskorna inte bara koncentrerar sig på att förmedla information verbalt utan det 

är lika viktigt med beröring, uttryck, gester och kroppsspråket. Föräldrarna summerar 

och tolkar alla intryck de upplever att sjuksköterskorna signalerar både medvetet och 

omedvetet Harbaugh, et al. (2004). 

 
…one of the nurses was sitting there watching him, and she´d pat him on the head (pat-

ting motion) and give him a kiss and talk to him (speaking in a falsetto tone). That really 

meant a lot to me because he was sleeping but it was nice that she was giving him affec-

tion, not just looking at the monitors and watching… that really made me feel good that 

that they cared enough to do that. And she didn’t t even know I was watching from the 

door (Harbaugh, et al. 2004, s.171). 
 

Slutligen visar studierna av Blower och Morgan (2000), Roden (2005), Ygge och Ar-

netz (2004), Harbaugh, et al. (2004), Hallström och Elander (2003), Simons, et al. 

(2001) och Stratton (2004) att föräldrarna värderar stöd i alla former och de framhåller 

att det inte har någon betydelse hur stort det är, bara det fanns där. I studien av Lee och 

Weiss (2009) uttrycker föräldrarna att det sociala stödet är viktigt för dem. Det kan dock 

variera i uppfattning varifrån det sociala stödet kommer ifrån. Sjuksköterskor ses inte 

alltid som det primära alternativ utan det kan komma ifrån föräldrarnas sociala nätverk.  

Föräldrarna kan också uppleva hoppet utifrån hur sjuksköterskorna kommunicerar med 

dem. De positiva intrycken från sjuksköterskornas sida gör det möjligt många gånger att 

inte förlora hoppet. Sjuksköterskornas sätt att förmedla de medmänskliga ger stöd och 

hopp (Blower & Morgan (2000); Roden (2005); Ygge & Arnetz (2004), Harbaugh, et 

al. (2004; Hallström & Elander (2003); Lee och Weiss (2009); Kars, et al. (2008); Si-

mons, et al. (2001); Stratton, (2004)). 
 

 

DISKUSSION 

Diskussion presenteras i fyra delar, metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser och 

praktiska implikationer. Vi tar upp fördelar, nackdelar, styrkor, svagheter och kritiska 

reflektioner över examensarbetet, samt ger råd och vägledning för framtida praktiska 

vårdhandlingar och visioner. 
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Metoddiskussion 

Vår arbetsätt är baserat utifrån en utarbetat arbetsplan som gjordes innan uppsatsen på-

börjades (se bilaga 1). Datainsamlingen och dataanalysen som gjordes för arbetet, ut-

gick ifrån den strukturerade arbetsplanen för att kunna få en så hög kvalité på artiklarna 

som möjligt. Det här sättet har hjälpt oss att finna artiklar som belyser föräldrars upple-

velser när deras barn vårdas på sjukhus. 

 

Den kvalitativa metod som vi valde att arbeta utifrån, passar bäst till vår undersökning 

för att den ger en ökad förståelse till för det som studeras - fenomenet. Friberg (2006)  

anser också att kvalitativa studier ökar förståelse och bidrar till evidensbaserad omvård-

nad. Detta menar vi är en av de viktigaste förtjänsterna med studier samt tycker att detta 

styrker valet av metoden för just sådant sammanställande forskning. 

 

Friberg (2006) poängterar även att en kvalitativ litteraturstudie innebär både för och 

nackdelar. Nackdelarna med att göra en litteraturstudie baserad på tidigare forskning är 

att feltolkning kan göras på grund av att andra har analyserat och tolkat data och utifrån 

resultatet gjort egna tolkningar. Fördelen är att det redan finns studier där befintlig kun-

skap kan sammanställas. 

 

Vi har valt att granska och undersöka alla artiklar utifrån föräldrarperspektivet. Ur mate-

rialet som hittades, valdes tio artiklar ut som uppfyller bedömningsgrunderna för studi-

ens syfte.  En utvald artikel innehåller en kvantitativ del, dock använder vi bara den 

kvalitativa delen för att den motsvarar våra kriterier. Men det är viktigt att poängtera att 

genom kvantitativ forskning är det möjligt fastsälla mätningar och jämförelser om en 

vårdhandling har större fördel än annan. Detta kan användas sedan i kvalitativ forskning 

för att det är mer smidigt att utvärdera en viss intervention (Segesten, 2006). Även om 

vi inte använde oss av kvantitativ ansats, tycker vi att det är styrka att kunna veta att det 

kvalitativa materialet i en av vår studie har sin utgångspunkt i mätbara värden som se-

dan relateras och diskuteras. På så sätt kan flera infallsvinklar förankras och förstås på 

ett logiskt sätt.   

 

Artiklar som valdes ut kommer från olika länder, Sverige, USA, Nederländerna, Eng-

land, Columbien och Australien. Värderingar och perspektiv kan avvika från dessa län-

der emellan. Dock tycker vi att styrkan är att de artiklarna som kommer från europeiska 

länder kan eventuellt ha likartade värderingar som tänkbart kan öka jämförbarheten i det 

nya resultatet. Vi tycker också att det är styrkan att artiklarna kommer från olika länder 

och visar en bild hur det kan se ut där, det vill säga skillnader och likheter. Trots att det 

finns spridning i våra artiklar mellan olika länder tycker vi att det är mycket väsentligt 

att framhäva att föräldrar i rund i värden upplever sjukhusvistelsen på ett liknade sätt. 

Att lyfta fram föräldrarperspektiv är viktig för oss och en viktig del i vårdsammanhang-

et. När föräldrar känner att deras barn mår så bra som möjligt i vårdsituationer bidrar det 

till mindre lidande för alla parter. Detta anser vi är mycket väsentligt och styrkan att ta 

med i mellanmänskliga möten i vård och omsorg för att främja och inte hindra ett posi-

tivt resultat av ett vårdtillfälle när vi kommer att möta föräldrar från olika länder på våra 

svenska sjukhus. Det som också är intressant att poängtera, är att trots att artiklarnas 

årtal i studien sträcker sig från 2000 till 2009 finner vi inte att föräldrarna uppvisar att 

deras känslor och upplevelser är annorlunda genom åren. Det anser vi är en styrka i stu-

dien. Vi har reflekterat över detta och har även funnit i Dahlberg, Segesten, Nyström, 
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Suserud och Fagerberg (2008) som anser att människors upplevelser är som livsvärd, 

direkt given i erfarenhet och handling. Som sådan uppvisar den sig i varje konkret situa-

tion, har olika dimensioner och djup där tiden har ingen betydelse.  

Vi är också medvetna om att vårt syfte är ganska brett. Upplevelser är ett stort och ett 

komplex område och därför vårt syfte är ur ett brett perspektiv men samtidig har vi lagt 

fokus på föräldrars upplevelser när deras barn vårdas i en stressfylld situation på sjuk-

hus och inte hemma, institution eller vårcentral. Vi tycker att det är mycket väsentligt att 

studera tilltro till en mänsklig utveckling och växt genom en inre kraftkälla som vi tyck-

er föräldrars upplevelser är. Detta kan vi styrka genom Eriksson (2002) som säger att 

vördnad och respekt för individer är tongivande i mellanmänskliga relationer och kan 

utvecklas med hjälp av sina egna resurser och andras engagemang. 

 

Styrkan i studien är också att alla artiklar är publicerade i den vetenskapliga databasen 

Cinahl eftersom de har blivit publicerade betyder de att innehållet kan bidrar till pediat-

riska omvårdnaden och kan belysas internationellt.  

 

Vi är medvetna om att svagheten kan vara att artiklarna kommer från olika länder, vilket 

kan vara avgörande för hur användbart resultatet är i Sverige, då det kan vara skillnader 

i organisation och utbildningar dessa länder emellan. Men å andra sida kan vi inte heller 

hävda det för att om vi tänker att människan är en odelbar enhet av, kropp, själ och ande 

(Eriksson, 2002), så skulle det vara motstridigt mot att vi människors med våra upple-

velser är så annorlunda i olika länder. Vi har inte kunnat uppvisa det och därför vill vi 

bara väcka en tanke om att det kan vara så, men ändå lämna detta öppet.    

 

Utifrån detta ovannämnda anser vi att vi efter bästa förmåga har uppnått syftet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns olika faktorer som är betydelsefulla för föräldrarnas upple-

velser när deras barn vistas på sjukhus. Svensk barnsjukvård har utvecklats genom ti-

den. En stor förändring som framförallt har skett är att barnen aldrig blir lämnad en-

samma utan har sina föräldrar med i vården. Det som föräldrarna beskriver i vårt resul-

tat, är att det finns flera betydande faktorer som belyser hur viktigt det är med kommu-

nikation mellan sjuksköterskor, föräldrar och barn. Allt detta för att vårdupplevelsen 

skall bli positiv och för att lidandet skall minimeras. 

  

Vår reflektion över resultatets kategori ”Att få veta är nödvändigt” är att kommunika-

tionen spelar en betydande roll när ett barn blir inlagt på sjukhus, där sjuksköterskor 

spelar en central roll i kommunikationen. Blir det brister i denna faktor blir bemötandet 

en negativ upplevelse. Föräldrarna i vår studie fäster sin uppmärksamhet på sjukskö-

terskors tidsbrist, stress och bristande koncentration i helhetstänkandet. Dessa faktorer 

tillsammans bidrar starkt till en undermålig kommunikation med föräldrarna. Detta 

framkommer även i studien av Hopia, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) som till och 

med lämnar förslag på hur sjuksköterskor skall gå till väga i sådana situationer.  Att 

sätter sig ner, prata, fråga och lyssna på föräldrarna och inte bara komma in för att ge 

medicin, bidrar till att föräldrarna upplever att de får bra information. På detta sätt kan 

föräldrar känna att de är trygga i sin roll och överföra sin trygghet till barnet. 
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Vårt resultat visar också att föräldrarna önskar att sjuksköterskor tar det första steget 

och på så sätt skapar den goda kommunikationen och samspelet mellan dem. Detta an-

ser också föräldrarna i studien av Lam, Chang och Morrissey (2006) att sjuksköterskor 

borde ta mer initiativ för att informera om barnets tillstånd. Bland annat tar föräldrarna 

upp olika exempel så som undersökningsresultat, behandling och sjukdomsförlopp.  

 

Föräldrarna tycker att information bör ges så snart som möjligt efter diagnos, den ska 

vara tydlig, upprepande och lätt tillgänglig. Det ska finnas möjlighet till att ställa frågor 

under sjukhusvistelsen, då föräldrar ofta blir påverkade av den stressfyllda miljön på 

sjukhuset och glömmer väsentlig information när de kommer hem. Varför detta är så 

betydelsefullt framkommer i en studie av Smith och Daughtrey (2000)  för att eftervår-

den i hemmet påverkas av hur kommunikationen har fungerat på sjukhuset. En del för-

äldrar beskriver att det finns brister i den skrivna och den verbala informationen. De är i 

behov av både muntlig och skriftlig information om barnets tillstånd och behandling.  

 

En sjukhusvistelse kan i sig innebära att många känslor kommer upp till ytan hos den 

enskilda individen. Att hamna i en vårdsituation och inneha rollen att vara de ansvariga 

föräldrarna till ett sjukt barn kan leda till en mycket turbulent upplevelse hos den en-

skilda individen i form av olika känslor och uttryck. För att kunna hantera situationen 

blir det viktigt med en personlig och kärleksfull omvårdnad. Wiklund (2003) vidareut-

vecklar detta och menar att sjuksköterskor måste se till individens värden, samhörighet 

och värdighet. Vi menar det är viktigt att sjuksköterskor finns där och lyssnar på föräld-

rarna, för att de inte ska förlora hoppet. Wiklund (2003) beskriver också genom att lyss-

na, bekräfta och visa kärlek skapas förutsättningar för god mellanmänsklig relation.  

 

När sjuksköterskor ger stöd genom att tillåta föräldrarna visar sina känslor som tillex-

empel att gråta, men även ge utrymme till skratt, leder det till att de negativa känslor 

som föräldrar kan ha, släpper greppet och försvinner. Detta resultat kommer även fram i 

studien av Hopia, et al. (2005) som visar att sjuksköterskor som uppmuntrar föräldrar att 

ge utlopp för sina känslor och inbjuder dem samtidigt till det känslomässiga rummet. 

Här kan föräldrar utan hämningar ge utlopp för både negativa och positiva upplevelser. 

Med detta vill vi framhålla att det är ett bra tillfälle för sjuksköterskor att mötas i det 

känslomässiga rummet så att de kan fånga upp de signaler som föräldrarna skickar ut. 

När föräldrarnas känslor kan fångas upp av sjuksköterskor blir inte föräldrarna utmatta-

de av att inte våga lämna barnet under sjukhusvistelsen.  

 

Om sjuksköterskor tar reda på familjens sätt att leva före sjukhusvistelsen samt när de 

visar intresse att ta reda på barnets personlighet och vanor, så uppfattas vården positivt 

av föräldrarna. Upplever föräldrar sjuksköterskor som personliga och att vara personlig i 

vården uppfattas det som kärleksfullt av föräldrarna. Detta synsätt beskriver även för-

äldrarna i studien av Hopia, et al. (2005). Vi instämmer i denna uppfattning att det är 

viktigt att vara kärleksfull och personlig i den svåra situation som föräldrar befinner sig 

på sjukhuset med sitt sjuka barn. För att det bidrar till att skapa en bra relation och ge 

föräldrar förutsättningar att känna hopp och kärlek. 

 

Då föräldrar har förväntningar och funderingar över den medicinska behandlingen kan 

dessa känslor försöka lindras av sjuksköterskor. Vi tycker att det är viktigt att framhäva 

här att sjuksköterskor bör tänka på att förklara för de oroliga föräldrarna i förväg, att 
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barnet kan bete sig annorlunda. Framför allt då de befinner sig i en okänd miljö med 

olika medicintekniska ingrepp som kan göra ont eller kännas obehagliga. Smith och 

Daughtrey (2000) betonar vikten av upprepande information och säger att den är viktig 

för att föräldrarna skall kunna tillgodogöra sig information under påfrestande situationer 

och stödja sitt barn på bästa sätt.  

Vårt resultat visar på att det är oerhört viktigt för sjuksköterskor att inte endast se till 

den medicinska omvårdnaden utan även att se till helheten. Föräldrarna i resultatet har 

mängder med förväntningar, förhoppningar och upplevelser. Dessa kommer inte bara 

ifrån individen som förälder utan också från omvärlden i form av de signaler sjukskö-

terskor förmedlar både verbalt och icke verbalt. Det framkommer på liknande sätt i stu-

dien av Smith och Daughtrey (2000)  som framhåller att föräldrarna tror att sjuksköters-

korna inte hinner tala med dem. Därför väljer att inte fråga någonting alls som i fortsätt-

ningen bidrar till deras negativa erfarenheter. 

 

Detta kan leda till ett förväntningsgap mellan föräldrar och sjuksköterskor. Därför blir 

det viktigt att sjuksköterskor är ärliga och håller föräldrarna uppdaterade, så att de själva 

inte börjar bilda egna förklaringar till situationen. Detta belyser även Hopia, et al. 

(2005) i sin studie och säger att det är en viktig del i sjuksköterskornas yrkesroll. För att 

föräldrarna inte börjar bilda sina egna uppfattningar eller förknippa aktuell situation 

med tidigare erfarenheter som oftast inte överensstämmer med verkligheten. 

 

Arbetet har skett utifrån föräldrarperspektivet som beskriver hur föräldrarna upplever att 

sjuksköterskor bör vara och bete sig. Sjuksköterskor som kan vara öppna för hur föräld-

rar upplever saker och ting kan hjälpa, samt stödja föräldrar på ett mer effektivt sätt. Om 

de bygger ett förråd av erfarenhet och lyhördhet, kan detta användas i samband med 

vård av sjuka barn i närvaron av föräldrar. Med detta i bagaget kan sjuksköterskor möta 

de förväntningsgap som kan finnas mellan föräldrar och dem. De kan även fånga upp de 

negativa känslor som kan finnas i omlopp och lösa dessa på bästa möjliga sätt. Hopia, et 

al. (2005) talar om hur betydelsefullt det är för föräldrarna att sjuksköterskorna förhåller 

sig på ett stödjande sätt, för minimera deras oro och stress och förebygga eventuella 

negativa upplevelser. 

 

Slutsatser 

Föräldrarna har en betydande roll i vården. Därför är det viktigt att vården förstår för-

äldrarnas olika känslor som uppkommer när deras barn är på sjukhus. Även att vården 

möter föräldrarna på ett stödjande och professionellt sätt som är individuellt anpassat. 

Det som övergripande framkom i de olika kategorierna var kommunikationens betydel-

se. När den brast blev bemötandet och delaktigheten bristande och gav föräldrarna en 

negativ upplevelse av vården. 

 

Vi anser att det är viktigt med framtida forskning och att se från andra perspektiv, så 

som sjuksköterskornas perspektiv, för att kunna förstärka föräldrarnas upplevelser till 

det positiva, samt kommunikationens betydelse i vården. 
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Praktiska implikationer 

För att skapa en positiv upplevelse i vården för föräldrarna, förbered dem genom: 

 

• Gör föräldrarna delaktiga i vårdandet genom bra och kontur-

nerlig kommunikation och information. 

 • Stöd och uppmuntra föräldrarna individuellt. 

 • Visa närvaro 
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Bilaga 1 Arbetsplan 
Examensarbetets arbetstitel 

 

”Att söka och finna hoppet” 

Föräldrars upplevelser när deras barn vårdas på sjukhus  

Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa föräldrars upplevelser när deras barn vårdas i en 

stressfylld situation på sjukhus. 

 

Tänkbara sökord 

  

föräldrar, upplevelser, barn, sjuksköterskor, delaktighet, bemötande, kommunikation,  

möte, livsvärldsperspektiv, vårdlidande, vårdsituation. 

 

participation, involvement, nursing, nurse, experience, emergency, accident, care, situ-

ation, relation, interaction, pediatric, child, parents, caring,  family, communication, 

factor, acute, care, satisfaction, life experience, reflection 

 

Typer av information vi kan behöva använda oss av: 

bakgrundsmaterial, vetenskapligt material (artiklar), statistik, definitioner, etc. 

 

Fördjupa oss i yrkeskunskap lagar, Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL), vad säger FN:s 

barnkonvention, NOBAB (nordisk förening för sjuka barns behöv), sjukskoterskans 

erfarenheter, förklaringar och fördjupningar för: delaktighet, bemötande, hopp, tro kär-

lek, lidande, kommunikation, samspel, barn i vården, samtal med barn, akut sjuk barn, 

barns behov, föräldrar med akut sjuka barn på sjukhus, föräldrars upplevelser, känslor, 

förväntningar och roll  

 

Tänkbara informationskällor 

Databaser till exempel: Chinal, PubMed, Vård i Norden, relevanta böcker för studie, 

Friberg (2008), Granskär och Höglund-Nilsen (2008), Riktlinjer för examensarbete för 

Högskolan i Borås, Institution för Vårdvetenskap, Manuella sökning i referenslistor 

från utvald litteratur för ämnet och sekundärsökningar i artiklars referenslistor som 

påträffas under processen och överstämmer mot syftet, Borås Högskolans bibliotek. 
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Bilaga 2. Artikelsökning med resultat. 
Sök datum 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Antal 

träffar 

 

Antal 

valda 

artik-

lar 

 

2010- 05-08 

 

Cinahl 

 

parent*and paren-

tal participation 

and hospitalized 

child* 

Optimal sökning, Pree 

reviewed, linked full 

text, boolesk söklogik, 

trunkering, search histo-

ry/alerts  

79 3 

2009-08-08 

 

Cinahl 

 

parent*and invol-

ment and hospita-

lized child* 

Optimal sökning, Pree 

reviewed, boolesk 

söklogik, trunkering, 

search history/alerts 

70 3 

2009-08-08 

 

Cinahl 

 

tomlinson and 

parents 

Sökning i author,  

title 

2  1 

  

2009-08-08 Cinahl 

 

(parent*and inte-

ractions and hospi-

talized child) and 

nurs* and care* 

Pree reviewed, booleans 

söklogik, trunkering, 

search history/alerts 

används i TX All 

16 1 

2009-08-09 Cinahl 

 

stratton and par-

ents 

Sökning i author, title 2 1 

2009-08-09 Cinahl 

 

carr and dudley Sökning i author,title 1 1 

2009-08-09 

 

Cinahl 

 

 

blower 

 

Sökning author 

 

17 1 

 

2009-08-06 

 

 

Cinahl hopia and child Sökning I author, optim-

al 

 

3 1 

2010-04-27 

 

 

Cinahl (parents* and ex-

perience* and 

child*) and rela-

tion* and care*  

Limiters - Linked Full 

Text; Published Date 

from: 20080101-

20100431; Peer Re-

viewed  

Search modes - Find all 

my search terms 

51 2 
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Bilaga 3. Granskning av artiklars kvalitet 
 

Vi ställde till oss själva följande frågor enligt riktlinjer för Borås högskola. 

 

1. Är det ett tydligt problem formulerat? 

2.  Hur är detta i så fall formulerat?  

3. Är det rimligt avgränsat? 

4. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

5. Är de relevanta (vårdvetenskaplig förankring, övriga teorier, tidigare forskning)? 

6. Vad är syfte? 

7. Är syftet klart formulerat? 

8. Är metoden beskriven?  

9. Är metoden lämplig i förhållande till syftet? 

10. Är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 

11. Hur avgränsningar hanterats? 

12. Hur analyserades data? 

13. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

14. Vad visar resultatet?  

15. Är resultatet relevant? 

16. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

17.  Hur argumenterar författarna? 

18. Finns det en metoddiskussion? 

19. Hur diskuteras metoder i så fall? 

20. Finns det återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

21. Sker en återkoppling till dt praktiska vårdande? 
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Bilaga 4.  

 

Helhet 
 

 

 

 

 

 

Studiernas resultat läses likheter och skillnader identifieras. 

Delar 

 

                                                       Organiserar studierna. 

 

      

      

  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Diskussion 

Slutsatser 

Praktiska implikationer 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av de olika faserna i arbetsgången vid artikelanalys 

 

Tio artiklar för analys 
 

 

 

Ny helhet skapas 
”Man vill vara med” 

 

“Finna styrkan att 

inte förlora hoppet” 

 

 

”Det är känslomäs-

sigt turbulent” 

 

Meningsbärandeenheter, 

koder; Fyra kategorier 

formuleras 
”Att få veta är nöd-

vändigt” 
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Bilaga 5. Översikt av analyserade artiklar 

 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

Föräldrar och 

sjuksköterskor 

delade många  

förväntningar, 

dock fanns det 

tillfällen  

när föräldrar för-

väntade sig att i 

högre grad delta i 

vården. Missnöjet 

hade grund i bris-

ten på kommuni-

kation mellan 

parterna. Situa-

tionen kunde bli 

bättre med pro-

fessionell hand-

ledning och stöd 

från sjuksköters-

kors sida.  

 

Det resulterade i 

att föräldrarna 

upplevde att de 

kunde medverka 

Det användes ett struk-

turerat frågeformulär 

för att jämföra föräld-

rars och sjuksköterskors  

åsikter samt deras för-

väntningar på 

deltagande i vården. I 

studien ingick 80 delta-

gare, hälften var föräld-

rar, hälften sjuksköters-

kor.  

 

Den kvalitativa delen 

analyserades med hjälp 

innehållsanalys. Den 

kvantitativa delen med 

chi Square test. 

 

Forskare ville  

undersöka sjukskö-

terskornas och för-

äldrarnas  

förväntningar på 

deltagande i vården 

och jämföra deras 

åsikter. 

Föräldrar och sjuk-

sköterskor har för-

väntningar på delta-

gande i vården. Dessa 

förväntningar ses 

dock utifrån deras 

egna perspektiv.  

 

Bristande förhand-

lingar mellan dessa 

parter, med avseende 

på förväntade roller 

kan stätta dessa grup-

per i kaotiska situa-

tioner.  

Vårdvetenskap 

 

Föräldra- och 

sjuksköterske- 

perspektiv 

 

England 

Titel: Great expectations? 

Parental participation in 

care.   

 

Författare: Blower, B., K. 

& Morgan E.  

 

Tidskrift: Journal of Child 

Health Care  

 

Årtal: 2000 
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på mer adekvat 

sätt i vården av 

sina barn. 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

Fyra teman iden-

tifierades: stöd,  

professionalism, 

arbetsmiljö och 

ansvar. Dessa 

teman visar erfa-

renheter och upp-

fattningar från 

föräldrar som  

regelbundet till-

bringat tid på 

sjukhuset med 

sina barn. 

 

Slutsatser: Kli-

nisk praxis när 

det gäller föräld-

rarnas engage-

mang behöver 

upprättas för att 

optimera sjuk-

husvården för 

kroniskt sjuka 

barn. 

 

Kvalitativ metod. 

 

Fjorton semistrukture-

rade intervjuer med 

föräldrar till kroniskt 

sjuka barn analyserades 

med hjälp av Strauss  

och Corbins (1998), 

”Grounded theory 

method.”  

 

Att få en djupare 

förståelse om vilka 

faktorer som påver-

kar föräldrarnas en-

gagemang och för-

äldrarnas roll i sam-

band med pediat-

riskvård. 

Trots att det har blivit 

vanligt att föräldrarna 

är med sina sjuka 

barn i samband med 

sjukhusvistelsen, 

finns det brister eller 

det saknas rutiner och 

riktlinjer för persona-

len för att kunna en-

gagera föräldrar i 

vårdprocesser och 

beslut. 
 

 

Vårdvetenskap 

 

Föräldra- per-

spektiv 

 

Sverige 

 

 Titel: A Study of Parental 

Involvement in Pediatric 

Hospital Care: Implica-

tions for Clinical Practice. 

 

Författare: Ygge, B., M. 

& Arnetz, J., E.  

 

Tidskrift: Journal of Pe-

diatric Nursing 

 

Årtal: 2004 

 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  
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Minst en av för-

äldrarna medver-

kade och var när-

varande med sitt 

barn i de flesta 

beslut som oftast 

var av medicinsk 

art.  

 

De flesta beslut 

togs i samråd 

med berörda 

partner.  

 

Trots protester i 

cirka en tredjedel 

av de beskrivna 

fallen ompröva-

des sällan beslu-

ten. 

Observationer 

 

Latent och manifest 

innehållanalys 

 

24 barn och deras för-

äldrar. 

Att utforska vilka 

typer av beslut som 

tas av föräldrar och 

deras barn under 

sjukhusvistelsen, 

samt föräldrars och 

barns delaktighet i 

vården 

Att ha en röst i be-

slutsfattandet hjälper 

och ger föräldrarna en 

känsla att de ingår i 

ett team som kan ge 

deras barn bästa möj-

liga omvårdnad under 

sjukhusvistelse. Det 

är en av vårdpersona-

lens etiska uppgifter 

och skyldigheter att 

öka föräldrarnas 

kompetens och för-

måga att delta i detta. 

 
 
 

Vårdvetenskap 

 

Föräldrar och 

barnperspektiv 

 

Sverige 

Titel: Decision-making 

during hospitalization: 

parents and children’s in-

volvement. 

 

Författare: Hallström, I., 

& Elander, G.  

 

Tidskrift: Journal of Clin-

ical Nursing   

 

Årtal: 2003 

 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

Sjukhusvistelse är 

stressande upple-

velser för barn 

och deras föräld-

rar.  

 

Vad föräldrar och 

barn behöver 

samt förväntar 

Kvalitativ metod. 

 

Inspelade intervjuer 

med åtta föräldrar och 

sju barn med kronisk 

sjukdom.  

 

Intervjuerna baserades 

på öppna - stängda frå-

Att belysa olika  

aspekter av föräld-

rarnas medverkan i 

pediatrisk vård, för 

att förbättra denna 

vård. 

Föräldrar – sjukskö-

terskors relation anses 

vara en hörnsten i 

pediatriskvård. Sjuk-

sköterskornas möjlig-

het att uppfylla för-

äldrarnas förvänt-

ningar är ännu osäkra. 

Särskilt inom den 

Vårdvetenskap 

 

Föräldra- och 

barnperspektiv 

 

Columbien 

Titel:  

Parent-nurse interactions: 

Care of hospitalized child-

ren. 

 

Författare:  

Canam, C.J., & Espezel, H. 

 

Tidskrift: Journal of ad-
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sig, är den nöd-

vändiga kunska-

pen i jakten på 

lämpliga, syste-

matiska och ef-

fektiva rutiner för 

att optimera vår-

den för alla barn.  

 

Föräldrar, barn 

och hälso- och 

sjukvård, är bero-

ende av effektiva 

rutiner  

mellan alla parter. 

gor. 

 

nuvarande vården, 

som har otillräckliga 

personalstyrkor och 

fokus på kostnadsef-

fektivitet. 

 

vanced nursing 

 

Årtal: 2003 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

Föräldrar lägger 

stor vikt på hur 

sjuksköterskor 

arbetar med deras 

barn.  

 

Föräldrars för-

väntningar på 

professionellt 

bemötande skapar 

trygghet i föräld-

rarollen som i sin 

tur stärker famil-

jens integritet 

Kvalitativ 

metod. 

 

Semistrukturerade in-

tervjuer analyserades 

enligt Miles och Hu-

berman (1984). Inne-

hållsanalys:  

Deltagare: 10 mödrar 9 

fäder och 10 barn har 

deltagit i studien  

 

Att hjälpa sjukskö-

terskorna att förstå 

hur föräldrarnas 

åsikter och förvänt-

ningar uppfattas i 

samband med inten-

siv vård och omsorg. 

Föräldrarnas unika 

erfarenheter är till 

stor hjälp för sjuk-

sköterskor och gör 

det möjligt att bemö-

ta deras förväntning-

ar på ett humant sätt. 

Sjuksköterskornas 

profession ingår i ett 

beteendevetenskapligt 

yrke, där i de flesta 

fall identifieras, ob-

serveras och läggs 

stor vikt på positivt 

och negativa beteen-

den av föräldrar.  

Vårdvetenskap 

 

Föräldrar per-

spektiv 

 

USA 

Titel: Parents’ perceptions 

of nurses’ care giving be-

haviors in the pediatric 

intensive care unit. 

 

Författare: Harbaugh, B., 

L., Tomlinson P., S. & 

Kirschbaum, M.   

 

Tidskrift:  Comprehensive 

Pediatric Nursing 

 

Årtal: 2004 



 30 

under en tid av 

turbulens  

och osäkerhet. 

Sådan kunskap 

bidrar till ömsesi-

dig  

förståelse mellan 

parter och främjar 

familjecentrerad 

vård. 

 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

I resultatet om-

nämns föräldrars 

upplevelser och 

förväntningar i 

vården av deras 

sjuka barn. 

 

Föräldrarnas del-

aktighet i vårdan-

det beror på 

sjuksköterskornas 

åsikt över hur 

föräldrarna fun-

gerat i vården: 

även trivsam till-

varo påverkar.  

 

Dessa faktorer 

påverkar föräld-

Kvalitativ metod. 

 

”Grounded theory me-

thod.”  

Föräldrar intervjuades 

och sjuksköterskor 

kommenterade deras 

svar som vidare sam-

manställdes till ett slut-

resultat. 

Fjorton föräldrar ingick 

i studien, samt tio sjuk-

sköterskor vilka delades 

i två grupper. 

Undersöka föräld-

rarnas och sjukskö-

terskornas förvänt-

ningar och attityder i 

samband med vård 

av sjukt barn. 

 

Klargöra vilka fakto-

rer som har påver-

kan på föräldrarnas 

och sjuksköterskor-

nas uppfattningar i 

vården av dessa 

barn.   

Sjuksköterskorna och 

föräldrarna har olika 

uppfattningar om 

deras roller i sjukvår-

den. Föräldrarna vill 

vara delaktiga när 

deras barn vårdas på 

sjukhus.  

 

Konsekvenser som 

uppstår i sjukvårds-

praxis påverkas av 

kommunikationen 

mellan föräldrarna 

och sjuksköterskorna. 
 
 

 

Vårdvetenskap 

 

Föräldra- och 

sjuksköterske- 

perspektiv. 

 

Australien 

Titel: The involvement of 

parents and nurses in the 

care of acutely ill children 

in a non-specialist pedia-

tric-setting. 

 

Författare: Roden, J. 

 

Tidskrift: Journal of Child 

Health Care   

 

Årtal: 2005 
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rarnas delaktighet 

och samverkan i 

den vårdande 

processen.  

 

Kommunikations- 

problem mellan 

föräldrar och 

sjuksköterskors 

bör beaktas i 

vårdmötet och 

bör ses som en 

viktig faktor i 

sjukvårdspraxis. 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

Föräldrarna be-

skriver att deras 

föräldraroll när 

det gäller deras 

barns smärtbe-

handling yttrar 

sig i frustration. 

 

Endast en minori-

tet av föräldrarna 

uttrycker att de 

var nöjda med 

deras barns 

smärtbehandling. 

 

Fenomenologisk metod  

 

Föräldrarna och sjuk-

sköterskorna har inter-

vjuats  

om yttrat sig om sina 

uppfattningar om smärt-

lindringsbehandlig efter 

kirurgiska ingrepp. 

Att undersöka för-

äldrarnas och sjuk-

sköterskornas delak-

tighet och åsikter om 

smärtlindring med ® 

rst 48 timmar efter 

kirurgiska ingrepp. 

Hantering av barnets 

smärta har visat sig 

vara problematiskt 

och behöver förbätt-

ras. Sjuksköterskorna 

är de viktigaste vård-

personal som ansvar 

för att hantera barnets 

smärta. Föräldrarna 

kan ge viktiga bidrag 

till bedömning och 

hantering av detta. 

 

Vårdvetenskap 

 

Föräldrar och 

sjuksköterske- 

perspektiv 

 

England 

 

Titel: Parent involvement 

in children's pain care: 

views of parents and 

nurses. 

 

Författare: Simons, J., 

Franck, L., & Robertson, 

E.  

 

Tidskrift: Journal of Ad-

vanced Nursing  

 

Årtal: 2001 
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Sjuksköterskorna 

uppfattade dock 

att föräldrarna var 

tillräckligt delak-

tiga samt att bar-

nen fick tillfreds-

ställande smärt-

behandling. 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

Studien samman-

ställer föräldrars 

upplevelser, för-

väntningar och 

erfarenheter av 

vård och omsorg 

för deras barn i 

fyra sammanlän-

kande, kategorier: 

att möta  

gränser, försöka 

att förstå, att han-

tera osäkerhet  

och att söka 

tryggheter hos 

personalen.  

 

Föräldrars upple-

velser och för-

väntningar är en 

viktig detalj i den 

Kvalitativ metod 

Grounded theory, an-

passad för att undersöka 

föräldrars erfarenheter 

av vård och omsorg för 

deras barn i samband 

med sjukhusvistelse. 

 

Deltagare: 3 mödrar, 3 

fäder och 6 barn. 

Att utforska föräld-

rars förväntningar 

och på så sätt möta 

den objektiva verk-

ligheten, fastställa 

och bedöma kvalite-

ten på den vård som 

levereras till min-

deråriga patienter i 

syfte att utveckla 

den i framtiden. 

Hälsovårdgivare mås-

te objektivt fastställa 

och bedöma kvalite-

ten på den vård som 

levereras till patien-

terna.  

 

Förhållandena mellan 

sjuksköterskor och 

föräldrar är dåligt 

undersökta. Detta 

behöver utvärderas 

för att behålla vård 

med god kvalitet för 

barn. 

 

Vårdvetenskap 

 

Föräldrar per-

spektiv. 

 

USA 

Titel: Parents experiences 

of their child's care during 

hospitalization 

 

Författare: Stratton, K., 

M. 

 

Tidskrift: Journal of Cul-

tural Diversity 

 

Årtal: 2004 
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moderna pediat-

riska vården. 

 

Studien ger möj-

lighet till framtida 

förbättring och 

utveckling och 

gynnar framför 

allt barnet. 

  

 
  

  

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

I resultatet framkom-

mer det sju teman som 

speglar föräldrars upp-

levelser i samband när 

deras barn vårdas på 

IVA. 

 

Resultatet visar att 

föräldrar upplever oli-

ka känslor så som 

skuldkänslor och upp-

levd inkompetens. 

En fenomenologisk me-

tod med öppna frågor 

som uppmuntrade delta-

garna att beskriva hän-

delser som de uppfattas 

som viktiga. Den kvali-

tativa dataanalysen an-

vändes enligt van Ma-

nen.  

 

Ett urval på 25 individer 

gjordes ur den första 

Att undersöka upplevel-

ser hos de första genera-

tionernas kinesisk- ame-

rikansk föräldrar när 

deras barn vårdas på 

intensivvårdsavdelningar 

(IVA). 

Fokus i studien ligger 

i att förstå föräldrars 

upplevelser och be-

hov av stöd vid vis-

telse på IVA avdel-

ning i samband med 

vård av deras sjuka 

barn. 

Vårdvetenskap 

 

Föräldrar per-

spektiv 

 

USA 

Titel: When East 

Meets West: In-

tensive Care Unit 

Experiences 

Among First-

Generation Chi-

nese American 

Parents 

 

Författare: Lee 

S; Weiss SJ 
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Slutsatsen som dras i 

studien är att föräldrar 

behöver utbildning och 

stöd i samband med 

sjukhusvistelse. 

 

 

generationens kinesiska 

amerikanska familjer 

och deras barn på sjuk-

hus i intensivvårdsav-

delningar av tre under-

visnings sjukhus i San 

Francisco. 

 

Tidskrift: Jour-

nal of Nursing 

Scholarship 

 

Årtal: 2009 

Resultat Metod Syfte Problem Perspektiv  

En förtroendefull rela-

tion, deltagande, emo-

tionellt stöd, opinions-

bildning, praxis och 

rutiner samt skuld-

känslor är föräldrar 

perspektiv som identi-

fieras i studien. 

 

Att vara där för barnet, 

uppfattas som det mest 

centrala begreppet i 

studien. Och det för att 

få mening i att vara 

förälder och kunna 

stödja sitt sjuka barn 

på bästa sätt. 

Kvalitativ metod. 

 

”Grounded theory inter-

vjustudier.”  

 

Studie genomfördes på 

ett holländsk Universi-

tetssjukhuset. 

 

Tolv mödrar och elva 

fäder till 12 barn.  

Att få inblick i den levda 

erfarenheten hos föräld-

rar till ett barn som be-

handlas för akut lymfa-

tisk leukemi. 

Diagnos lymfatisk 

leukemi hos barn 

leder oftast till en 

existentiell kollaps 

för föräldrar vars barn 

har drabbats.  

Vårdvetenskap 

 

Föräldrar per-

spektiv 

 

 

Nederländerna 

Titel: Being the-

re: parenting the 

child with acute 

lymphoblastic 

leukaemia. 

 

Författare: Kars 

MC; Duijnstee 

MSH; Pool 

A; van Delden 

JJM; Grypdonck 

MHF 

 

Tidskrift: Jour-

nal of Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2008 
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