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Sammanfattning    

Varje år vårdas runt 100 000 barn på sjukhus och gruppen barn mellan ett och fyra år är 

den största vårdsökande gruppen i landet. Sjuka barn behöver sina föräldrar, och 

vårdnadshavare har en skyldighet att tillgodose sitt barns behov av omvårdnad samt att 

tala för sitt barn. När ens barn insjuknar förändras hela föräldrarollen och familjens 

situation på sjukhus är mycket påfrestande. Syftet med denna litteraturstudie är att 

beskriva föräldrars upplevelser när deras barn behöver vårdas inneliggande på sjukhus. 

Examensarbetets metod är utformad enligt Axelssons kapitel om litteraturstudier (2012, 

s. 203). I resultatet presenteras två huvudteman och fem underteman. Det första 

huvudtemat behandlar de starka känslor som föräldrar till inlagda barn uttrycker. 

Känslor som var särskilt framträdande hos föräldrarna var chock, rädsla och hjälplöshet. 

De beskriver det som att hela deras värld rämnar, och föräldrarna kastas mellan hopp 

och hopplöshet när barnets tillstånd skiftar. Ett stort behov av att vara nära sitt barn 

återfinns hos föräldrarna och de känner stark ångest när de inte tillåts närvara i kritiska 

situationer. Det andra huvudtemat handlar om den vårdande relationen samt hur 

föräldrar ofta upplever kommunikationen med sjuksköterskan som otillräcklig. När 

sjuksköterskan inte förklarar vad som förväntas av föräldrarna skapas en osäkerhet där 

föräldrarna blir osäkra på sin roll. De upplever att sjukvårdpersonal inte ger den 

tillräcklig information och att de inte får tillräckligt med stöd av sjuksköterskan. 

Föräldrarna berättar även att de känner större trygghet och får en bättre relation till 

sjuksköterskan när denne intresserar sig för barnet. Diskussionen handlar inledande om 

föräldrarnas behov av support för att hantera känslorna som uppstår när deras barn blir 

sjukt. Vidare diskuteras hur kommunikationen mellan föräldrar och sjuksköterskor 

många gånger brister och hur detta skapar onödigt lidande för både barn och föräldrar.  
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INLEDNING 

Denna litteraturstudie handlar om föräldrars upplevelser när deras barn blir inlagt på 

sjukhus. När ett barn insjuknar omkullkastas hela familjens värld. När barnet blir sjukt 

är det sjuksköterskans uppgift att lindra och ge trygghet inte bara till barnet utan även 

till resten av familjen. Att stå bredvid sitt sjuka barn som föräldrar är en påfrestande 

upplevelse och sjuksköterskan bör underlätta denna utsatta situation så gott det går. De 

som har det yttersta ansvaret för barnets omvårdnad är vårdnadshavarna, en roll som 

oftast innehas av barnets föräldrar. För att föräldrarna ska kunna stödja sitt barn på bästa 

sätt behöver de själva stöd. För att kunna förankra detta i dagens sjukvård behöver det 

utredas hur föräldrar upplever vården av sitt sjuka barn. Genom att studera föräldrarnas 

perspektiv på sjukhustiden hoppas vi kunna stötta familjer i vården på bästa sätt i 

framtiden.  

 

 

BAKGRUND 

Pediatrikens historia och utveckling 

De första barnsjukhusen byggdes i början på 1800-talet. Miljön påminde om hemmet 

och mödrar uppmanades att vara med sitt barn under sjukhusvistelsen eftersom det 

ansågs naturligt att modern skulle vårda barnet i möjligaste mån. Dessutom var det ont 

om utbildad sjukvårdspersonal. Det skedde en drastisk förändring i slutet av 1800-talet 

och föräldrar förbjöds att vara hos sina barn under sjukhusvistelsen. Barnet under tidigt 

1900-tal var många gånger undernärt och hade ofta löss eller annan ohyra vid 

inläggning på sjukhus. De vanligaste åkommorna bland barn var infektioner i mag-

tarmkanalen eller luftvägarna. Diagnos ställdes och läkarna fokuserade i synnerhet på 

det sjuka organet. Eftersom den moderna medicinen inte hade utvecklats fanns ofta 

inget botemedel och barndödligheten i infektionssjukdomar var därför stor. Barnet 

skulle vårdas på ett mekaniskt sätt med fasta rutiner, renlighet och minsta möjliga 

kontakt med vårdpersonalen. Personalen hade även dålig kontakt med föräldrarna. Detta 

sätt att vårda ansågs vara det bästa sättet att anpassa barnet till sjukhusmiljön. På 1940-

talet började man komma till insikt om att detta tillvägagångssätt inte var gynnsamt för 

barnets välbefinnande (Edwinson Månsson & Enskär, 2008 ss. 23-29).  

 

Anknytningsteorin  

John Bowlby utvecklade anknytningsteorin på 1950-talet och visade att barnet redan vid 

födseln är redo att delta i social interaktion. Barnet har en biologisk benägenhet att 

knyta an till personen som tar hand om det och ser denna person som en trygg bas. Den 

så kallade trygga basen ska barnet ha som utgångspunkt i utforskandet av sig själv och 

sin omgivning. Det är hos denna anknytningsperson barnet söker stöd, tröst, bekräftelse 

och uppmuntran. Om barnet inte har någon trygg bas eller om den inte är tillförlitlig kan 

barnets verklighetsuppfattning och bild av sig själv bli präglad av detta. Om 

anknytningspersonen sviker barnet genom att hota, kränka eller överge det kommer 

detta ge konsekvenser senare i barnets vuxna liv. Det kan leda till en svårighet att lita på 

människor, samt en ångest och rädsla för att åter bli övergiven. Detta kan medföra en 

blockering för att visa känslor och svårigheter av att vara nära, trösta och ge kärlek i 
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nära relationer. Bowlby menar att en tidig anknytning mellan mor och barn är 

avgörande för om barnet senare kommer få problem i sin utveckling. Barn med otrygga 

anknytningsmönster stänger av sin närhetslängtan som ett försvar mot smärtan att bli 

avvisad och övergiven. Det tar därför lång tid för personen att förändra sitt beteende 

även om den möter människor som behandlar hen väl. Som vårdpersonal krävs det ett 

öppet och ärligt bemötande av dessa patienter för att skapa förutsättningar för tillit. Det 

är även viktigt att respektera patientens längtan efter ömhet och tillgivenhet samt att inte 

lova mer än vad som kan uppfyllas. Relationen till vårdgivaren måste utvecklas i 

patientens egen takt och ska inte påskyndas (Bowlby 1994, ss. 77-78). 

 

Barns rättigheter och föräldrars skyldigheter  

Varje år vårdas runt 100 000 barn på sjukhus och gruppen barn mellan ett och fyra år är 

den största vårdsökande gruppen i landet (Söderbäck 2014, ss. 15-16). Det fastslås i 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) att vården som ges ska vara av god kvalitet 

och se till den sökandes behov av trygghet. Människor som mottar vård är alltid i 

underläge och eftersom ålder har stor inverkan på en persons förmåga att kommunicera 

är barn extra utsatta. Hur barn bemöts när de behöver sjukvård inverkar på deras 

fortsatta utveckling till självständiga individer i samhället (Söderbäck 2014, ss. 15-16). 

 

Synen på barn i Sverige präglas av FN:s barnkonvention upprättad år 1989, som fastslår 

medlemsstaternas skyldighet att se till barns mänskliga rättigheter samt värna om barns 

bästa. Konventionen klargör även barns rätt till delaktighet gällande beslut som direkt 

påverkar deras vardag. Vidare fastslås att alla barn ska kunna uttrycka sin åsikt fritt och 

blir hörda i lägen där det gäller deras egen person. När det gäller barn i sjukvården 

innebär konventionen att de ska tas på allvar när de uttrycker en åsikt och ges möjlighet 

att få information för att bli delaktiga i sin vård (Barnombudsmannen 2015). 

 

Enligt 6 kap. i föräldrabalken (FB) är huvudregeln att vårdnadshavarna har ansvar för 

barnet. Den som är vårdnadshavare för barnet har därmed ansvar för att barnet får sina 

behov tillgodosedda som, rätt till omvårdnad, god fostran och trygghet. De får inte 

utsättas för kränkande behandling och ska bemötas med respekt för sin person och 

egenart. I föräldrabalken står också att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att 

bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i 

takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets 

synpunkter och behov. Barnet ska alltså ha ett medinflytande som med tiden gränsar till, 

eller under vissa omständigheter övergår i, ett självbestämmande (SFS 1949:381). 

 

Hälso- och sjukvårdpersonal har en skyldighet att gå emot föräldrars eventuella nekande 

till vård av barn, om risken bedöms vara påtaglig för att barnets hälsa skadas. Barnets 

rätt till hälso- och sjukvård har företräde framför vårdnadshavarnas åsikter.  I situationer 

som denna kan det, förutsatt att barnet inte kan anses vara beslutskompetent, bli aktuellt 

att göra ett ingripande med stöd av lagen (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga. Socialnämnden tar då över bestämmanderätten från vårdnadshavarna. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen har dessutom en skyldighet att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sitt arbete får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 
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Vad är familjecentrerad vård? 

Att arbeta utifrån ett familjecentrerat förhållningssätt innebär att se till vilken betydelse 

familjen har för patientens upplevelse av sin sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening 

2015). Detta kan kopplas till att sjuksköterskan bör utforma vårdandet individuellt efter 

varje patients livsvärld. Livsvärlden beskrivs som varje människas erfarenheter av 

världen, den är alltså högst personlig och unik och inbegriper både närstående och 

vårdare (Dahlberg & Segesten 2011, s. 128). Det varje person bär med sig i form av sin 

livsvärld påverkar våra tankar, känslor och vårt handlande i situationer (Wiklund 2003, 

s. 52). 

 

Familjen bör ses som en enhet och när en medlem blir sjuk påverkas samtligas liv och 

hälsa. Vilka som ingår i en familj bestäms inom familjecentrerad vård inte 

nödvändigtvis av blodsband utan på de känslomässiga band som finns mellan 

människor. Denna definition möjliggör för många typer av grupper att kalla sig familj, 

exempelvis samkönade familjer eller utvidgade familjer där mor- och farföräldrar ingår. 

Det innebär även att en eller flera personer kan väljas bort och inte ses som en del i 

familjen trots att de enligt samhällets normer borde ingå i gruppen (Svensk 

sjuksköterskeförening 2015).  

 

Familjecentrerad vård av barn innefattar två principer: (1) att omvårdnaden för ett barn 

på sjukhus kan ges av föräldrar med stöd och utbildning från sjuksköterska; och (2) 

föräldrarnas omsorg kan ges av sjuksköterskan om familjen är frånvarande. Den roll 

som föräldrar har innebär att ansvara för den dagliga omvårdnaden av barnet, medan 

sjuksköterskan bör undervisa och stödja familjen. De viktigaste delarna för att 

säkerställa goda relationer mellan familj och sjuksköterskor är att ge information och ha 

en öppen kommunikation (Jolley & Shields 2009, s. 168). 

 

Nyare forskning om barn i sjukvården har kommit fram till att den familjecentrerade 

vården behöver omdirigeras till en mer barncentrerad vårdstrategi. Barncentrerad vård 

innebär att barnets rättigheter att delta i sin hälso- och sjukvård integreras i samband 

med behovet av sin familj (Söderbäck, Coyne & Harder 2011, s. 104).   

 

Sjuksköterskeprofessionen och barnperspektiv 

I sjuksköterskans profession ingår att utföra god klinisk omvårdnad på basis av 

yrkeskunskaper och moraliska aspekter, samt att anpassa vården individuellt till varje 

enskild patient och situation. Genom observation ska sjuksköterskan göra en klinisk 

bedömning och fatta beslut därefter. Besluten baseras på relevant och tillförlitlig data 

som lagar, regler och riktlinjer för omvårdnad (Nortvedt & Grønseth 2011, s. 21). 

Sjuksköterskan bör behärska både metoder och tekniker utifrån evidensbaserad 

kunskap. Begreppet evidensbaserad vård utgår från vårdvetenskapliga teorier och 

forskningsresultat, vilket innebär att vårdaren handlar på ett medvetet sätt baserad på 

vetenskaplig kunskap (Wiklund 2003, ss. 32-33). 

 

För att kunna stödja och förbättra patientens hälsa är det viktigt att sjuksköterskan har 

ett patientperspektiv. Detta perspektiv innebär att patienten ses som expert på sin 

upplevelse och sjukdom, vilket vårdandet sedan utgår ifrån. Sjuksköterskan har 

professionell kunskap om den kliniska delen av sjukdomen men upplevelsen av vad 
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sjukdomen innebär för den enskilde kan bara den drabbade redogöra för. 

Patientperspektivet kan användas av sjuksköterskan för att stödja patienten till en bättre 

hälsa. (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104)  

 

Sjuksköterskor som arbetar med barn ska ha ett barnperspektiv. Att arbeta efter ett 

barnperspektiv handlar om att ge plats för varje barn och se till barnets bästa före 

verksamhetens. Arbetssättet innebär en medvetenhet om hur barnet uppfattar miljön och 

varje situation hen ställs inför. Varje barn måste ses i sitt sammanhang och personalen 

bör så långt som möjligt försöka möta barnets perspektiv (Söderbäck 2014, s. 18). 

Enligt Darcys (2015, s. 72) undersökning om barn som drabbats av cancer behöver barn 

en strukturerad plan både under och efter sin behandling. Att fokusera mer på 

barncentrerad vård skulle främja barns hälsa och välbefinnande. Det innebär att ta 

hänsyn till barnets autonomi samt att se och höra vad patienten tycker. På det sättet blir 

barnet en medaktör i planering och utförande av sin vård. 

 

Föräldrarnas reaktion när barnet insjuknar 

När ett barn blir svårt sjukt och behöver inneliggande vård på sjukhus skapas en 

stressfull situation för föräldrarna som påverkar den normala rollen och ansvaret. Flera 

källor till stress i sjukhusmiljön kan identifieras, exempelvis okända maskiner och oljud. 

Den främsta orsaken till stressen som föräldrarna upplever är hur föräldrarollen 

förändras av situationen. Det sjuka barnets behov av sina föräldrar ökar under vårdtiden, 

men detta är inte alltid möjligt att tillgodose då föräldrarna själva har svåra känslor att 

hantera (Young Seideman, Watson, Corff, Odle, Haase, & Bowerman 1997, ss. 169-

170). 

 

Wiklund (2003, ss. 97-98) beskriver Katie Erikssons teori som handlar om lidande. 

Lidandet som uppstår av en närståendes insjuknande hindrar människan och kan ses av 

familjen som ett straff. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa och stödja familjen i 

upprätthållandet av hälsa trots sjukdom. Familjens hela existens hotas av sjukdomen 

och existentiella frågor uppstår. Sjuksköterskan bör inte enbart betrakta lidandet som ett 

symtom utan även som en inre process. Därför är det lämpligt att möta patienten ur ett 

helhetsperspektiv där lidande och existentiella tankar synliggörs. 

 

Att tillgodose behoven hos föräldrar till barn som är inlagda på sjukhus är en erkänt 

viktig faktor när det gäller såväl deras framtida föräldraskap som barnets tillfrisknande 

(Young Seideman et al. 1997, ss. 169-170). Om sjuksköterskan inte erbjuder föräldrarna 

tillräckligt mycket stöd kan vårdlidande uppstå. Wiklund (2003, s. 104) skriver att 

vårdlidande är ett lidande som uppstår till följd av bristande eller utebliven vård. Även 

subtilt vårdlidande kan uppstå, vilket beskrivs som ett förnekande av den lidande 

människan (Dahlberg & Segesten 2011, ss. 216-219). Detta innebär exempelvis att 

sjuksköterskan inte ser till anhörigas känslor och upplevelser. 

 

 

 



 5 

PROBLEMFORMULERING 

Föräldrar påverkas när ett barn blir inlagt på sjukhus och för att främja barnets hälsa bör 

sjuksköterskan även uppmärksamma föräldrarnas välmående. Med barnets livsvärld i 

fokus blir det tydligt att sjuka barn behöver sina föräldrar. Om föräldrarna inte mår väl 

leder det till lidande även för deras barn. För att kunna utveckla sjukvården inom detta 

område behövs det kunskap om vilka brister föräldrar finner i vården av deras barn. 

Genom detta kan det klargöras vilka behov föräldrarna har under barnets vårdtid. Detta 

är viktig kunskap för att sjuksköterskan ska kunna erbjuda föräldrar en god och 

evidensbaserad omvårdnad.  

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn vårdas inneliggande på 

sjukhus.  

 

 

METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie där artiklar granskats och analyserats som handlar om 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdas på sjukhus. Axelsson (2012, s. 205) 

skriver att genom att göra en litteraturstudie kan studenter dels lära sig söka och bedöma 

ny kunskap samt att föra samman och kategorisera kunskapen. Det är även en viktig 

källa för att utvecklas som sjuksköterska och att arbeta efter evidensbaserad vård. 

 

Datainsamling 

Databaserna Cinahl, Medline, SweMed och Scopus har använts då de alla innehåller 

vetenskapliga artiklar inom ämnena omvårdnad och medicin. För att få fram en bra 

översättning på svenska söktermer användes Karolinska institutets sökverktyg ”Swedish 

MeSH”.  Det resulterade i sökorden: children, hospitalization, parents, experience och 

family-centred care. Studier som var äldre än 15 år exkluderades. Även studier utförda i 

länder med stor skillnad i sjukhusstandard och kultur valdes bort. Känslor och 

erfarenheter efterfrågades varpå resultatet enbart baserats på kvalitativa artiklar då det 

redovisas bäst genom kvalitativ analys. 

 

För att underlätta urvalet är det effektivt att begränsa sin sökning genom 

inklusionskriterier (Axelsson 2012, s. 209). Inklusionskriterier som användes var;  

 

 artiklar skrivna på engelska 

 relevanta för syftet med studien 

 artiklar med tillgängligt abstract 

 vetenskapligt granskade artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter  

 

 



 6 

Vid fem olika tillfällen gjordes sökningar i de olika databaserna. Vid varje sökning 

lästes samtliga artiklars titlar och de undersökningar som handlade om föräldrars 

upplevelser valdes ut. Dessa artiklars abstract lästes för att få en bild av artiklarnas 

innehåll. De som hade använt sig av en kvalitativ analysmetod gick vidare till ett första 

urval. I detta urval uteslöts de undersökningar som inte besvarade syftet. Detta 

resulterade i åtta artiklar. En sekundärsökning gjordes i referenslistorna på artiklarna 

vilket ledde till att ännu en artikel valdes ut. Sammanlagt baseras resultatet på nio 

artiklar. Se tabell bilaga 1. 

 

Dataanalys  

Axelsson beskriver hur en dataanalys handlar om att separera en helhet till delar för att 

sedan återskapa en ny helhet (Axelsson 2008, ss. 180-181). Artiklarna som valdes till 

resultat lästes upprepade gånger för att kunna få en bra bild av innehållet och 

presenteras i bilaga 2. En sådan sammanfattning i en översiktstabell ger en överblick av 

artiklarnas resultat (Axelsson 2008, ss. 180-181). Utifrån syftet markerades relevant 

data med färgpennor och meningsbärande enheter identifierades. För att underlätta 

processen ritades tankekartor upp för varje artikel och likheter och skillnader 

eftersöktes. Ur de meningsbärande begreppen skapades sedan två huvudteman och fem 

underteman. Dessa presenteras i en tabell i resultatet. 
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RESULTAT  

 

Huvudtema Undertema 

Föräldrarnas känslor När världen rämnar 

 Behovet av att vara nära 

Den vårdande relationen Vem bär ansvar för barnets vård 

 Behovet av information 

 Relationen med sjuksköterskan 

 

 

Föräldrarnas känslor 

Föräldrarna hade många blandade känslor under sin tid på sjukhuset tillsammans med 

det sjuka barnet. Detta fick bilda ett huvudtema då en stor del av artiklarnas resultat 

behandlar ämnet.  

 

När världen rämnar 

När ens barn behöver avancerad sjukvård reagerar föräldrarna med chock och upplever 

overklighetskänslor. Föräldrarna känner det som att de är hjälplösa åskådare till sitt eget 

liv när kritiska situationer uppstår och beskriver känslan som att världen rämnar under 

fötterna på dem. Föräldrarna har tydliga, levande berättelser om tiden deras barn var 

sjukt och flera månader senare kan de fortfarande berätta om små detaljer från 

vårdtiden. De beskriver även tydligt hur de kastas mellan hopp och hopplöshet under 

barnets tid på sjukhus. En känsla av ovisshet finns hos föräldrarna gällande hur snabbt 

barnet kommer få sin behandling eller om de kommer få den hjälp de behöver. 

Föräldrarna är konstant rädda och oroliga, känner hopp när barnet mår bättre och kastas 

tillbaka när barnet försämras (Colville, Darkins, Hesketh, Bennett, Alcock, & Noyes 

2009, ss. 74-76; Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel & Garralda 2005, ss. 50-52; Hall 

2005, s. 182; Roden 2005, s. 229). Vissa använder sig av strategier för att slippa hantera 

dessa känslor, vilket kan yttra sig genom ett undvikande av kontakt med sitt barn eller 

med sjukvårdpersonalen. Detta för att slippa dåliga nyheter (Colville et al. 2009, ss. 74-

76; Diaz-Caneja et al. 2005, ss. 50-52). 

 

Den avancerade vården innebär många maskiner, slangar och massa personal, något 

som inger blandade känslor. Föräldrarna känner oro inför den okända miljön men det är 

samtidigt en källa till tillförsikt (Colville et al. 2009, ss. 74-76; Diaz-Caneja et al. 2005, 



 8 

ss. 50-52). Föräldrarna lär sig snabbt att läsa av skärmar på den tekniska apparaturen 

som barnet är uppkopplat till. De kan registrera tecken på försämring hos sitt barn och 

är ibland den första som märker att något är fel. I flera studier berättar föräldrar om hur 

deras åsikt inte tas på allvar av personalen förrän barnets tillstånd blir kraftigt försämrat 

(Colville et al. 2009, ss. 74-76; Hall 2005, s. 182). 

 

Behovet av att vara nära 

Föräldrar upplever ett behov av att vara nära sitt barn och få en förståelse för vad som 

händer. De sover på sjukhuset, stannar från tidig morgon till sen kväll eller besöker 

barnet många gånger om dagen. Att vara med sitt barn betyder allt för föräldrarna, 

ingenting annat känns viktigt längre. En mamma uppger att känslan av kontroll över 

situationen ökar när hon sitter vid barnets sängkant och när det finns möjlighet att ställa 

frågor till personalen. När barnets tillstånd blir kritiskt och någon form av ingrepp 

behöver genomföras får föräldrarna inte vara med, vilket upplevs som väldigt 

traumatiskt. Föräldrarna vill förstå varför saker görs med barnet och få en realistisk bild 

av läget (Hall 2005, s. 181). 

 

Föräldrar beskriver hur de kände sig både hjälplösa och förvirrade när barnet togs ifrån 

dem när hen blev akut sjuk. När detta händer behöver barnet ofta förflyttas och 

föräldrarna får själva ta sig till sjukhuset, eller möjligtvis ta sig från en allmän avdelning 

till intensivvårdsavdelningen. Det är svårt att i detta stadie vara ifrån sitt barn och 

föräldrarna känner stark ångest och fruktar för barnets liv (Colville et al. 2009, ss. 74-

75; Diaz-Caneja et al. 2005, ss. 50-52). Även om föräldrarna senare är tillåtna att vistas 

hos sitt barn har de fortfarande känslor av både ett fysiskt och känslomässigt avstånd. 

Den fysiska separationen kvarstår på grund av maskiner och slangar som gör det svårt 

att komma nära barnet. Det känslomässiga avståndet känns fortsatt stort för att 

föräldrarna inte kan trösta sitt barn på samma sätt som de vanligtvis skulle gjort (Diaz-

Caneja et al. 2005, ss. 50-52). Föräldrarna har övervägande positiva upplevelser av 

intensivvårdspersonalens sätt att vara och ta hand om dem som närstående. Föräldrarna 

vittnar bland annat om hur sjuksköterskorna är lyhörda och märker när de inte vill 

samtala och att de respekterar detta (Colville et al. 2009, ss. 74-76; Diaz-Caneja et al. 

2005, ss. 50-52; Hall 2005 ss. 181-182). 

 

 

Den vårdande relationen 

Något som återgavs i samtliga artiklar som det största problemet var kommunikation 

mellan sjuksköterskor och föräldrar. Detta formade det andra huvudtemat och låg till 

grund för den första underkategorin angående om vem som tar hand om det sjuka 

barnet. De sista två underkategorierna handlar om informationsbehov och föräldrarnas 

relation till sjuksköterskan. 

 

Vem bär ansvar för barnets vård 

Föräldrar på sjukhus berättar att ett vanligt problem är att de inte vet vem som ska 

utföra vad med barnet, eller vad de själva får lov att utföra. Föräldrar vittnar om 

sjuksköterskor som inte ger några instruktioner eller förklarar vad som förväntas av 



 9 

dem. Detta leder till villrådighet där föräldrarna blir osäkra på sin roll. De känner oro då 

de inte vill glömma något viktigt som förväntas av dem och är rädda för att väcka 

sjuksköterskornas ogillande genom att göra något som inte är tillåtet. För att föräldrarna 

inte ska känna stress och osäkerhet kring sin roll i barnets vård behöver de veta vad som 

förväntas av dem (Coyne & Cowley 2006, s. 898). Bristande kommunikation med 

vårdpersonal är det vanligaste problemet föräldrar stöter på under tiden deras barn 

vårdas på sjukhus (Coyne & Cowley 2006, s. 898; Fisher & Broome 2011, ss. 63-64; 

Roden 2005, s. 230; Ygge & Arnetz 2004, s. 219). Ygge och Arnetz (2004, ss. 219-220) 

beskriver hur alla föräldrar i deras studie någon gång under sitt barns vårdtid upplever 

att de inte blir informerade om vad som ska hända, och att personal tar för givet att de 

vet. 

 

Roden (2005, ss. 228, 234) har undersökt vilka förväntningar och attityder föräldrar har 

jämtemot föräldradeltagande i vården av barn. Sjuksköterskor får kritik för att de ger 

föräldrarna ett för stort ansvar i barnets omvårdnad. En del föräldrar upplever att de 

förväntas jobba eftersom de ändå är där för att stödja sitt barn. Sjuksköterskor frågar om 

barnet har ätit eller druckit och om barnet har varit på toaletten, vilket kan göra att 

föräldrar uppfattar det som att de är tvungna att hjälpa till och ha koll på barnet. Flera 

författare (Roden 2005, s. 228; Ygge & Arnetz 2004, ss. 219-220) beskriver hur 

föräldrar anser att de tar hand om barnet medan sjuksköterskan endast fokuserar på det 

medicinska. Vidare upplever många föräldrar att de måste vara med barnet hela tiden 

för att de inte litar på att personalen tar hand om barnet på bästa sätt (Coyne & Cowley 

2006, s. 896; Roden, 2005, s. 232; Ygge & Arnetz 2004, ss. 219-220). Oro uttrycks för 

vad som skulle kunna hända deras barn om de inte är närvarande, eller vad som skulle 

kunna missas. Föräldrarna upplever sjuksköterskor som stressade och att de saknar tid 

för att utföra mer än det kliniska arbetet. De lämnar därför åt föräldrarna att hantera de 

känslomässiga problem som kan uppstå. Det finns även en del föräldrar som åläggs 

medicinska uppgifter som en vårdutbildad personal borde utföra, exempelvis 

såromläggningar. 

 

I undersökningarna av Coyne och Cowley (2006, ss. 896-899) och Ygge och Arnetz 

(2004, ss. 219-220) deltar föräldrar till kroniskt sjuka barn. De har genom sitt barn fått 

många års erfarenhet av vården och jämför dagens sjukvård med den som erbjöds för tio 

år sedan. De berättar att de trots bristande delaktighet förr i tiden, visste vilken roll de 

hade samt att sjuksköterskan hade huvudansvaret för omvårdnadsarbetet. Detta skiljer 

sig från nutid när föräldrarna inte vågar lämna sitt barn på sjukhuset då stressade 

sjuksköterskor inte har tid att ta hand om barnet. Roden (2005, s. 232) beskriver hur 

fyra föräldrapar noterar hur ett barn i fyraårsåldern, vars föräldrar bara var på besök en 

halvtimma varje dag, sitter ensam i ett mörkt rum i flera timmar utan att få hjälp med 

maten. Föräldrar berättar även hur de hört barn skrika i uppemot en timme efter att 

föräldrar lämnat sitt barn ensamt på sjukhuset.  
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Behovet av information 

Det är viktigt att ge föräldrarna information kring allt som rör deras barn. Många vill 

veta allt om barnets sjukdom och dess behandling under den första dagen av 

sjukhustiden och för dem är information en viktig tillgång i den nya stressfyllda 

situationen (Fisher & Broome 2011, ss. 63-64; Hopia, Tomlinson, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki 2004, s. 218). Det finns även en del föräldrar som inte vill ta till sig 

information om barnets sjukdom utan avvisar allvarliga samtal och inte förrän längre 

fram vill lära sig om tillståndet. De undviker att prata med den medicinska personalen 

om barnets tillstånd eftersom de inte vill tänka på möjligheten att deras barn faktiskt kan 

dö (Diaz-Caneja et al. 2005, ss. 50-52; Hopia et al. 2004, s. 218). 

 

Vidare upplever föräldrar ibland att sjukvårdspersonalen håller inne med information 

om allvarlighetsgraden av barnets sjukdom. En mamma beskriver att hon känner sig 

utanför och inte får ta del av information om barnets tillstånd. Detta skapar en känsla av 

att personalen inte vill att hon skulle veta vad som pågår (Diaz-Caneja et al. 2005, s. 52; 

Hall 2005, s. 182). Liknande scenarion beskrivs av Ygge och Arnetz (2004, s. 219) 

gällande tiden före barnet får en diagnos. Föräldrarna känner sällan att de får den 

information och det stöd de är i behov av. De vill veta mer om möjliga diagnoser, 

prognoser och få klara instruktioner om hur de ska hantera allt som händer. De berättar 

att de behöver ett besked då ovetskap är det värsta, att det är bättre att motta en dålig 

diagnos än att inte veta alls.  

 

Ett annat problem som kan försvåra kommunikationen med vårdgivare är när 

föräldrarna får olika besked från olika vårdgivare, exempelvis läkare och sjuksköterska. 

När information går från en person till en annan tenderar den att förändras, något som 

riskerar att minska kontinuiteten i barnets vårdplan och även förstör föräldrarnas tillit 

till personalen (Fisher & Broome 2011, ss. 63-66; Hall 2005, s. 182). 

 

Relationen med sjuksköterskan 

Föräldrar uttrycker att en viktig aspekt under deras barns vårdtid är relationen mellan 

sjuksköterskorna och familjen (Coyne & Cowley 2006, ss. 896-899; Espezel & Canam 

2003, ss. 36-37; Fisher & Broome 2011, ss. 63-66). Föräldrarna anser att sjuksköterskan 

bör visa intresse för att lära känna barnet som person för att föräldrarna ska kunna känna 

trygghet med vårdandet. Genom att sjuksköterskan delar med sig av information som 

rör barnet kan de lättare samarbeta med föräldrarna, vilket resulterar i en mer 

individanpassad vård. Detta utbyte gör att föräldrar lär känna sjuksköterskorna som 

vårdar deras barn, vilket är positivt enligt föräldrarna. Ju mer kontakt och tid de får 

tillsammans desto bättre blir förhållandet mellan sjuksköterskor och familjen (Coyne & 

Cowley 2006, ss. 896-899; Espezel & Canam 2003, ss. 36-37; Hopia et al. 2004, s. 

217). Detta är tyvärr svårt att uppfylla i praktiken då föräldrar berättar hur 

sjuksköterskornas skiftarbete medför en hög personalomsättning. Detta skapar en 

förvirring hos föräldrarna som blir osäkra på vem som har omvårdnadsansvaret för 

deras barn. Stress bland personalen medför att samtal med föräldrar blir lidande och 

fokus inriktas enbart på den medicinska vården av barnet (Coyne & Cowley 2006, ss. 

896-899; Espezel & Canam 2003, ss. 36-37). 
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Föräldrarna beskriver även hur sjuksköterskans samverkan med dem är beroende av 

barnets tillstånd. När barnet är allvarligt sjukt upplever föräldrarna att sjuksköterskor är 

mer neutrala till sättet än när barnets tillstånd är förbättrat. Föräldrar berättar hur 

sjuksköterskor vid högsta koncentration inte pratar med föräldrarna utan fokuserar mer 

på det tekniska (Espezel & Canam 2003, s. 38). Däremot är sjuksköterskorna bra på att 

hålla hoppet vid liv hos föräldrarna genom att bekräfta när barnets tillstånd är helt 

normalt. Föräldrar beskriver att när barnets tillstånd, efter en allvarlig episod, åter har 

stabiliserats delar sjuksköterskor gärna med sig av tidigare erfarenheter om barn i 

liknande situationer. Detta är lugnande för föräldrar och får dem att må bättre (Espezel 

& Canam 2003, s. 38; Hall 2005, s. 182). I den omkullkastande situationen då ett barn 

får en allvarlig diagnos behöver föräldrar mycket stöd av sjuksköterskan. För att de ska 

kunna vara bra föräldrar och kunna stödja sitt barn genom sjukdomen på bästa sätt 

behöver de själva support. Stress och ångest hos föräldrar till mycket sjuka barn kan 

lindras av stödjande omvårdnadspersonal (Roden 2005, s. 230; Ygge & Arnetz 2004, s. 

219). 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Detta examensarbete är genomfört utifrån Axelssons beskrivning av hur en 

litteraturstudie utförs. Anledningen till valet av Axelssons tillvägagångssätt är att hon 

beskriver metoden på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  Enligt Axelsson (2012, s. 205) 

är litteraturstudie en användbar metod för att få hjälp att söka ny kunskap inom den 

egna professionen. Enbart kvalitativa artiklar har valts att granskas då de tar upp känslor 

och upplevelser på ett beskrivande sätt. Av den orsaken ser vi valet av ansats som en 

styrka för detta arbete. Resultatet kan ha påverkats av att vissa föräldrar kan ha avstått 

att medverka i intervjustudier. På grund av att det kan kännas för ansträngande i den 

utsatta situationen som de befinner sig i på sjukhus. I situationer som dessa kan det vara 

lättare att fylla i en enkät och deltagandet känns inte lika personligt och påtagligt. 

Däremot är det oftast de som är missnöjda med sin vårdtid som är angelägna om att 

göra sin röst hörd, vilket kan ha gjort att resultatet av artiklarna fokuserats på det som 

varit negativt och det positiva har kommit i skymundan. Detta kan vara en svaghet med 

tanke på det negativa resultatet. 

 

Gällande databaser valdes att lägga tid på att lära sig hantera flera olika för att få 

möjlighet till ett så brett resultat som möjligt. De valda databaserna behandlar artiklar 

inom omvårdnad och medicin, vilket är en styrka för att finna relevant data utifrån vårt 

syfte. Då engelskspråkiga artiklar var ett inklusionskriterie kan relevanta artiklar på 

exempelvis svenska eller norska har missats. Däremot anser vi att området har täckts av 

bra med tanke på att flera dubbletter av artiklar har framkommit under sökningarna i de 

olika databaserna.  

 

Granskning från flera länder som skiljer sig åt, både vad det gäller seder och kultur, kan 

ses som en svaghet då det kan leda till ett spretigt resultat där det är svårt att dra någon 

slutsats. Undersökningar som utfördes i länder med allt för stora skillnader jämtemot 

västvärlden exkluderades. Detta för att dessa länder inte alltid har möjlighet att erbjuda 

samma typ av föräldradeltagande i vården som ges i västvärlden. Kulturen i andra 

länder kan även innebära en annan typ av familjesammanhållning där hela släkten är 

mer delaktig vilket försvårar sökandet efter ett resultat där enbart föräldrarnas 

upplevelse tas med. Trots detta anser vi att artiklarna som valdes har tillräckligt stort 

spann, med flera länder med liknande vårdstandard. Det kan konstateras att resultatet 

inte skiljer sig nämnvärt oavsett land i västvärlden. Att vara förälder till ett sjukt barn är 

lika påfrestande känslomässigt i Spanien som i Finland. Däremot kan ett gott stöd från 

släkt och vänner underlätta för föräldrarna.  

 

En begränsning som gjordes i artikelsökningarna var att endast ta med de studier som 

har ett abstract då detta gav det en snabb överblick och synliggjorde om artikeln kunde 

besvara syftet eller inte. Vidare valdes att utesluta artiklar publicerade för över femton 

år sedan. Detta kan ha gjort att tidigare publicerad forskning har missats, vilket kan ha 

påverkat resultatet och kan därför ses som en svaghet.  

 

Många artiklar utöver de nio utvalda har läst, men inte valts ut, där resultatet har varit 

likvärdigt. Då inriktningen inte har varit någon särskild diagnos hos barnen valdes att 
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exkludera artiklar som exempelvis handlade om habilitering eller psykisk ohälsa. Vidare 

hade ett stort antal artiklar med blandad eller enbart kvantitativ ansats liknande resultat 

men de uteslöts från litteraturstudien på grund av sin metod. Flera artiklar som fanns 

med från början valdes sedan bort eftersom de inte svarade på syftet i vår studie. Den 

mängd artiklar som valts ut kändes tillräcklig för att få fram ett tillförlitligt resultat.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer föräldrars starka känslor av frustration och ångest under tiden 

deras barn varit allvarligt sjuka. De beskriver situationen som en pendling mellan hopp 

och förtvivlan. Föräldrarna känner även frustration över att inte kunna vara nära sitt 

barn och att inte ha kontroll över vad som kommer hända (Colville et al. 2009, ss. 74-

75; Diaz-Caneja et al. 2005, ss. 50-52; Hall 2005, s. 182; Roden 2005, s. 229). 

Resultatet visade att det råder obalans mellan föräldrars och sjuksköterskors 

förväntningar på deltagande i vården. Brist på kommunikation gör föräldrarna osäkra på 

hur stort ansvar de ska ta och de vågar inte lämna barnet ensamt i sjuksköterskornas 

vård av rädsla för att de ska försummas (Coyne & Cowley 2006, s.898; Espezel & 

Canam 2003, ss. 36-37; Fisher & Broome 2011, ss. 63-66; Hopia et al. 2004, s. 217; 

Ygge och Arnetz 2004, ss. 219-220). 

 

De diskussionsfrågor som kommer lyftas här är hur sjuksköterskor kan stödja 

föräldrarna i deras svåra känslor, den bristfälliga kommunikationen mellan föräldrar och 

sjuksköterskor samt föräldradeltagandet i vården.  

 

Hur sjuksköterskor kan stödja föräldrar 

Det är viktigt i dagens sjukvård att föräldrarna finns hos sina barn när de vårdas på 

sjukhus. I resultatet av detta arbete visade det sig att föräldrar vill ha sjuksköterskan 

som stöd och support. Den ständiga stress och ångest som föräldrarna uppger kan 

lindras av sjuksköterskan (Roden 2005, s. 230; Ygge & Arnetz 2004, s. 219).  

 

I en studie av Fisher (2001, s. 600) sammanställs vad föräldrar till barn med kroniska 

sjukdomar har för behov. När ett barn får en kronisk sjukdom skapar detta en 

känslomässig kris som innefattar hela familjen. Föräldrar berättar att upplevelsen av att 

leva med sjukdomen innebär en konstant osäkerhet och stress. Efter att barnen fått en 

diagnos följer en period av anpassning till ett nytt sätt att leva som involverar många 

fysiska anpassningar, exempelvis att utföra tidskrävande behandlingar. Med tanke på de 

påfrestningar en kronisk sjukdom medför uttrycker föräldrarna att de är i behov av stöd 

från sjukvården för att minska stressen.  

 

Hopia et al. (2004, ss. 216-217) uttrycker att det är sjuksköterskan som ska ta initiativet 

att tillfälligt ta över från föräldrarna när de saknar resurser att klara sig på egen hand. 

Detta är avgörande för att främja hälsan av hela familjen, eftersom barnets 

välbefinnande påverkas av hur föräldrarna mår. Föräldrar som är nöjda med sig själva 

och sin situation kommer också kunna stödja sina sjuka barn och andra 

familjemedlemmar. De kommer därmed inte ta ut sin känsla av otillräcklighet och sin 

ångest på familjen. Många föräldrar är aktiva, visar initiativ och känner tillfredsställelse 

av att hjälpa sina barn. Trots detta kan de känna sig isolerade och ensamma, eftersom de 
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har spenderat större delen av dagen ensam med sitt barn på sjukhuset. Vårdpersonalen 

kan vara benägen att tro att passiva och tysta föräldrar alltid är nöjda och glada. Det är 

viktigt att sjuksköterskor fortsätter att övervaka och utvärdera hela familjens situation 

även om föräldrarna har anpassat sig till sin roll och verkar belåtna. 

 

Vi anser att sjukvårdspersonal idag har god kunskap inom medicin och omvårdnad. 

Vårdpersonalen bör även beakta föräldrarnas expertis på sina barn för att underlätta 

samarbetet. Wiklund (2003, s. 156) belyser att vårdrelationen är asymmetrisk, vilket 

innebär att vårdaren har en maktposition gentemot patient och anhöriga i och med sin 

kunskap i yrket. Det är viktigt att vårdaren är medveten om sin makt för att på bästa sätt 

främja patientens hälsa och inte för att dominera. Som Bowlby (1994, s. 77) beskriver i 

sin anknytningsteori kan vårdaren skapa tillit genom att se patienten, lyssna och 

bekräfta. På den vägen kan sjuksköterskan fungera som den trygga bas Bowlby 

beskriver. Vi menar att sjuksköterskan bör finnas där på samma sätt för föräldrarna till 

det sjuka barnet. Genom att bemöta föräldrar med respekt och ge dem sin 

uppmärksamhet kan tillit skapas, vilket är avgörande för hur vårdrelationen slutligen 

blir.  

 

Vad leder bristande kommunikation till 

I resultatet framkom att föräldrar känner sig utanför, eftersom de får olika information 

ifrån personalen. Brist i kommunikation skapar onödigt lidande och oro för föräldrarna. 

Ovetskapen beskrivs av föräldrar som värre än att få information om hur barnets 

tillstånd är (Diaz-Caneja et al. 2005, s. 52; Hall 2005, s. 182; Ygge & Arnetz 2004, s. 

219). 

 

Fisher (2001, ss. 605-606) uttrycker att sjuksköterskor som arbetar med barn har en 

viktig roll när det gäller information samt att de ska se till varje förälders individuella 

behov. De bör sträva efter att ge omfattande, begriplig information som uppfyller 

behoven hos familjen. Detta kan åstadkommas genom att föräldrar och sjuksköterskor 

samarbetar. Sjuksköterskor bör också vara medvetna om att även små bitar av 

information är viktiga för föräldrar. 

 

Interaktioner sker inte bara mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Pena & Rojas (2014, 

ss. 248-253) berättar om hur barn upplever kommunikationen med sjuksköterskor som 

bristande. Barn uttrycker en önskan om att blir bättre informerade, och om att få riktiga 

svar och förklaringar kring oron de har om sin sjukdom. Vidare upplever barnen att 

majoriteten av sjuksköterskorna inte ger dem rätt till självbestämmande och att de inte 

söker barnens samtycke. 

 

Söderbäck, Coyne och Harder (2011, s. 103) redogör för det komplexa i barnens rätt till 

att göra sin röst hörd. Ett verkligt barncentrerat synsätt omfattar nämligen 

barnperspektiv om barnens bästa i form av vård, och barnets perspektiv med avseende 

på hans eller hennes rättigheter. Vem vet barnets bästa? Eftersom situationer i hälso- 

och sjukvårds ofta är komplexa, kan sjuksköterskors och föräldrars perspektiv på vad 

som finns i barnets bästa ibland skilja sig åt och inte harmonisera med barnets eget 

perspektiv på vad som finns i hens bästa. Skillnaden i barns åldrar och auktoritet samt 

deras beroendeställning, bidrar också till en ojämn maktrelation. Söderbäck, Coyne och 



 15 

Harder (2011, s. 103) poängterar även vikten av att som sjuksköterska vara medveten 

om sin maktposition gentemot patienter och anhöriga, för att kunna underlätta för både 

barn och föräldrar vid beslutsfattande. Runeson, Hallström, Elander och Hermerén 

(2002, s.596) och Pena och Rojas (2014, s. 249) har granskat barnens delaktighet i 

beslut som rör deras egen vård. En grundläggande förutsättning för att barn ska kunna 

delta är att de har kunskap om vad som kommer att hända och varför. I de flesta fall, 

oavsett ålder, får barn kortfattad information om vad som planeras. Det skulle vara 

lämpligt om informationen anpassas mer för barns behov och att det ges möjlighet att 

tänka och ställa frågor i lugn och ro. Barn skulle även vilja få frågan om deras 

synpunkter på vad som planeras för dem i vården. 

 

Enligt resultatet finns det föräldrar som, förutom bristande kommunikation, även 

upplever att sjuksköterskors bemötande är dåligt och att vårdpersonalen inte alltid finns 

som stöd (Coyne & Cowley 2006, s. 896; Diaz-Caneja et al. 2005, s. 52; Fisher & 

Broome 2011, ss. 63-64; Hall 2005, s. 182; Roden, 2005, s. 232; Ygge & Arnetz 2004, 

s. 219). Här kan likheter konstateras mellan barn och föräldrar alltså mellan patient och 

anhörig. Majoriteten av dem vill ha tydlig information och belyser vikten av en bra 

kommunikation.  

 

Vid brister i kommunikationen uppstår olika typer av vårdlidande. Dahlberg och 

Segesten (2011, s. 216) beskriver vad vårdlidande innebär. En typ av vårdlidande som 

visat sig i vårt resultat är att inte förstå vad som sker. Att personalen agerar utan att 

förklara vad de gör eller varför. Ordet vårdlidande beskrivs utifrån ett patientperspektiv, 

men kan givetvis skapa ett lidande även för anhöriga. Som en del föräldrar beskriver är 

akuta situationer särskilt tydligt förknippat med ett vårdlidande. I resultatet visar sig 

föräldrarnas berättelser även som ett subtilt vårdlidande. Detta begrepp innebär 

exempelvis olämpligt bemötande eller kommentarer från vårdpersonal som ger patient 

eller anhörig känslor av att vara i vägen. Dahlberg och Segesten (2011, ss. 218-219) 

förklarar subtilt vårdlidande som ett förnekande av den lidande människan. Även brist 

på personal som vill lyssna när patienten eller de anhöriga påpekar att något verkar vara 

fel kan kopplas till detta.  

 

Föräldradeltagandet i vården 

Det framkommer även i resultatet av detta arbete att föräldrars ansvar i vården av barnet 

inte alltid klargörs av sjuksköterskorna. Det beskrivs hur föräldrar inte vill vara i vägen, 

utan hellre tar på sig omvårdnadsansvaret för barnet för att därmed kunna vara säkra på 

att barnet får den omsorg som behövs (Coyne & Cowley 2006, s. 898; Fisher & Broome 

2011, ss. 63-64; Roden 2005, s. 230; Ygge & Arnetz 2004, s. 219). Det visade sig även i 

undersökningen av Espezel och Canam (2003, s. 37) att föräldrar som hade bra 

kommunikation med sjuksköterskorna var mer nöjda med samarbetet om de visste vem 

som skulle göra vad runt omkring det sjuka barnet. 

 

Coyne (2007, s. 3155) beskriver hur sjuksköterskor har förståelse för föräldrar som 

kritiserar deras sätt att arbeta. De accepterar att en del föräldrar är arga på grund av 

kommunikationsbrist eller upplever att deras barn försummas. De anser att föräldrars 

beteende inte är avsiktligt riktat mot personalen utan att deras aggressivitet reflekterar 

ångesten och oron för sitt barn. De betonar vikten av att inte döma föräldrar för deras 
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reaktioner utan istället försöka förstå orsaken bakom ilskan. Strategier som kan hjälpa 

dessa föräldrar är att tillbringa tid med dem, lyssna på deras oro, ge information och att 

ha kontinuerlig återkoppling. God kommunikation är avgörande färdigheter för att 

förbättra relationerna mellan föräldrar och vårdpersonal. 

 

Utifrån resultatet kan det konstateras att det är vanligt förekommande med oklarheter 

kring vem som ska göra vad i barnets omvårdnad. Detta kan bero på tidigare 

sjukhusupplevelser. Föräldrar med tidigare erfarenheter har automatiskt en bild av hur 

vårdandet ska vara eller inte vara. Det kallas för förförståelse vilket Wiklund (2003, s. 

52) förklarar som att människor aldrig kan vara helt objektiva i tillvaron. Genom 

tidigare erfarenheter och upplevelser grundas våra förväntningar hur saker ska vara. Det 

varje individ bär med sig i bagaget får alltså betydelse för hur människor tänker, känner 

och handlar i situationer (Wiklund 2003, s. 52). Fördomar kan enligt oss, vara en 

förklaring till att föräldrar och sjuksköterskor tycks missförstå varandra. Anledningen 

som vi kan se till detta är att kommunikationen är bristfällig mellan de inblandade 

parterna.  

 

Coyne, O’Neill, Murphy, Costello och O’Shea (2011, s. 2564) har granskat vad 

sjuksköterskor på Irland tycker om familjecentrerad vård. Egenskaper som ansågs 

viktiga var att vara öppen, inte döma, lyssna och förstå föräldrarnas och barnets 

perspektiv. Att respektera familjernas önskemål om exempelvis deltagande ansågs 

också som viktigt i vården. Familjens medverkan sågs av sjuksköterskorna som 

avgörande för barnets vård och välfärd i form av minskad stress, minskad ångest och 

minskad effekt av sjukhusvistelsen för barnet. Sjuksköterskor identifierade många 

fördelar bland annat: att främja barns hälsa och komfort, bättre återhämtning, förbättra 

barns övergripande utveckling, stillar rädsla för barn, gör sjukhusmiljön mindre 

skrämmande, utbildning för barn och förälder, stöd till familjer, ökar kliniska resultat 

för barn och garanterar en högre grad av omsorg. Dessutom ansågs att familjecentrerad 

vård förbättrar kliniska utfall för barn med komplexa behov och ger mer stöd till 

familjer som tar sig an utmaningar och känner glädje i omvårdnaden av deras barn. 

Vidare berättade sjuksköterskorna att den familjecentrerade vården blir lidande på grund 

av personalbrist, eftersom det finns mindre tid tillgänglig för föräldrars åsikter, 

kommunikation och utveckling av ett förtroende för personalen (Coyne et al. 2011, ss. 

2566, 2570). 

 

Vi anser att personalbrist kan påverka vårdkvaliteten för barnet och familjen. Det kan 

leda till att sjuksköterskor blir alltför beroende av föräldrar för att utföra vården. Den 

stora omsättningen av personal har en betydande inverkan på familjecentrerarad vård. 

Med tanke på att sträva efter en hållbar utveckling är det inte gynnsamt att dagens 

sjukvård arbetar med begränsade resurser och faciliteter. Brist på personal kan innebära 

att familjecentrerad- och barncentrerad vård inte alltid prioriteras som det borde. För att 

kunna ge god vård behöver sjukvården tillräckligt med resurser, lämplig utbildning, stöd 

från chefer och politiker.  
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SLUTSATSER 

Denna litteraturstudie beskriver den svåra situation som föräldrar ställs inför när deras 

barn läggs in på sjukhus. Föräldrarna upplever tvära kast mellan hopp och förtvivlan 

och den nya upplevelsen medför mycket stress och ångest. Känslorna som uppkommer 

av att förlora kontrollen över livet är viktig kunskap när sjuksköterskan ska erbjuda 

föräldrar stöd. En slutsats som kan dras genom resultatet är att denna stödjande funktion 

misslyckas då kommunikationen brister mellan sjuksköterskor och föräldrar. Relationen 

till sjuksköterskan blir då en ytterligare källa till stress för föräldrarna. Att inte få 

tillräcklig information om vad som pågår och vilket ansvar de har som föräldrar skapar 

en frustration och ett lidande. Om sjuksköterskan inte klargör föräldrarnas roll påverkas 

sjukhusvistelsens helhet för både föräldrar och barn. Genom att visa intresse för det 

enskilda barnet och ha ett patientperspektiv kan sjuksköterskan skapa tillit hos 

föräldrarna. Mer kontakt och tid med familjen kan skapa en bra grund för vårdandet och 

bör eftersträvas av sjuksköterskor när de möter barn inom vården. Med den 

personalomsättning och brist på sjuksköterskor som råder idag är det svårt att tillgodose 

anhörigas behov och det leder till vårdlidande för både barnet och familjen. Denna 

litteraturstudie kan vara till stöd för att förstå föräldrarnas utsatta situation och därmed 

bidra till en bättre vård för barn på sjukhus. Vidare forskning angående hur 

kommunikation mellan sjuksköterskor och föräldrar kan förbättras samt vilket stöd 

föräldrar behöver hade varit intressant. 
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grund av en svår kronisk 

sjukdom.  

Föräldrar känner sig 

ofta osäkra och 

hjälplösa på sjukhuset. 

Det är viktigt för 

sjuksköterskor att prata 

med föräldrar för att 

klargöra deras roll. 

Detta stärker deras 

föräldraskap under 

sjukhusvistelsen. 

 Artikel Syfte/Problem  Metod och Urval  Resultat  

8. 
Författare: Roden, J. 

Årtal: 2005 

Titel: The involvement of 

parents and nurses in the 

care of acutely-ill 

children in a non-

specialist pediatric 

setting 

Tidskrift: Journal of 

Child Health Care 

Land: Australien 

Att förstå uppfattningar 

om föräldrarnas 

medverkan hos deras 

barn. Och 

att identifiera faktorer 

som har påverkat 

föräldrarnas 

uppfattningar om sin 

medverkan i vården av 

barnet.  

Kvalitativ 

trianguleringsstudie med 

djupintervjuer av 14 

föräldrar. Två sessioner 

med fokusgrupp hölls 

med sjukvårdspersonal. 

Innehållsanalys visade 

att det fanns fyra 

huvudteman; kontroll, 

förväntningar, stöd och 

känslor. Forskarna 

kunde bekräfta att det 

finns brister i 

kommunikationen 

mellan sjuksköterskor 

och föräldrar. 

 Artikel Syfte/Problem  Metod och Urval  Resultat  

9.  
Författare: Ygge, B-M. 

& Arnetz E., J.  

Årtal: 2004 

Titel: A study of parental 

involvement in pediatric 

hospital care: 

implications for clinical 

practice 

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Nursing 

Land: Sverige  

Att få en djupare 

förståelse för vilka 

faktorer som påverkar 

föräldrar i deras syn på 

delaktighet i sitt barns 

sjukvård. 

Grounded theory med 

semi-strukturerade 

intervjuer av föräldrar till 

kroniskt sjuka barn. 

Fyra teman 

identifierades när 

föräldrarna hade 

beskrivit sin upplevelse 

av att vara på sjukhuset 

med sitt barn. Dessa 

teman var support, 

professionalism, 

arbetsmiljö och ansvar.   

 


