
EXAMENSARBETE-MAGISTERNIVÅ 

 

VÅRDVETENSKAP  

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH HÄLSA 

2015:53 

 

 

 

Planeringsbok för föräldrar med barn som vårdas på en 

barnintensivvårdsavdelning  
En pilotstudie inom svensk barnintensivvård 

 

 

 

 

Daniel Lindahl 

Viktoria Kortangsakul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Uppsatsens titel: Planeringsbok för föräldrar med barn som vårdas på en 

barnintensivvårdsavdelning - En pilotstudie inom svensk barnintensivvård 

 

Författare:   Viktoria Kortangsakul 

         Daniel Lindahl 

Huvudområde:  Vårdvetenskap  

Nivå och poäng:  Magisternivå, 15 högskolepoäng  

Utbildning:   Examensarbete med inriktning mot intensivvård  

Handledare:   Sepideh Olausson 

Examinator:   Johan Herlitz 

 

Nyckelord: Kommunikation, familjecentrerad vård, barnintensivvård, kommunikationsverktyg 

 

SAMMANFATTNING 

 

En väl fungerande kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar till barn som vårdas på 

barnintensivvårdavdelningar, är en viktig faktor för upplevelsen av vården. Kommunikationen är 

även viktig för patientsäkerheten samt för att öka tryggheten för föräldrar genom att vara mer 

delaktiga i sina barns vård. Denna studie syftar till att undersöka upplevelsen hos föräldrar till 

barn vårdade inom svensk intensivvård med avseende på kommunikation och information och 

hur en planeringsbok kan påverka denna upplevlse. En planeringbok utformades med stöd från 

tidigare erfarenheter från en liknande studie genomförd i USA. Planeringsboken gavs ut till 7 

familjer och sedan djupintervjuades föräldrarna som deltog i studien. Föräldrarna fick frågor om 

deras upplevelser  kring kommunikationen mellan dem och vårdpersonalen på en 

barnintensivvårdsavdelning (BIVA) i Sverige. De fick även frågor om vad de hade för 

upplevelser kring planeringsboken som de fått gå igenom eller använt. En kvalitativ 

innehållsanalys användes för att analysera innehållet. Analysen resulterade i 3 kategorier och 9 
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subkategorier. Resultatet visar att det i överlag finns en god tillfredställelse hos föräldrarna vad 

gäller kommunikationen med vårdpersonalen på barnintensivvårdsavdelningen. Det finns dock en 

en önskan om ett mer strukturerat sätt att kommunicera och att det skall ske mer regelbundet. D 

et är genomgående för samtliga föräldrar att det finns ett stort informationsbehov. Behovet av 

information förändras med tiden, ju längre föräldrarna varit på sjukhuset eller BIVA  desto mer 

detaljerad  information ville de ha. När information gavs på ett tydligt  och strukturerat sätt så 

skapade det trygghet och förtroende men om det uppstod en känsla av att informationen 

sorterades  

och att ingen gav sig tid att förklara eller ge information så kunde det skapa en känsla av 

frustration och maktlöshet hos föräldrarna. Resultatet pekar även på att ett mer strukturerat 

kommunikationsverktyg som till exempel en planeringsbok skulle vara till god nytta för 

föräldrarna. Planeringsboken skulle skapa en struktur i vardagen för föräldrarna. Den skulle även 

vara ett bra stöd för kommunikationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen samt vara till bra 

hjälp genom att skapa mer trygghet och utrymme för föräldrarna att vara mer delaktiga i deras 

barns omvårdnad.  
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INLEDNING 

 

Som förälder till barn som vårdas på sjukhus, är man i en påfrestande och utsatt situation 

(Bakken, 1996,;Carnevale 1990). Upplevelsen av denna svåra tid som barnet befinner sig på 

sjukhuset, påverkas av olika faktorer. Studier visar att kommunikation och information är en 

viktig faktor för att föräldrarna skall ha en bättre upplevelse av vården (Latour, van Goudoever, 

Schuurman, Albers, van Dam, Dullaart, van Heerde, Verlaat, van Vught & Hazelzet 2011, ss. 

319-325). Att ha ett familjecentrerat arbetssätt i vården kan även det förbättra upplevelsen och 

patientens välmående och återhämtning kan också förbättras (Wong, Liamputtong, Koch, 

Rawson 2014, ss 51-63). För föräldrar så betyder det mycket att få vara delaktig i sitt barns vård 

och detta är nödvändigt för att anknytningsprocessen skall främjas (Wigert 2008). Denna studie 

syftar till att belysa föräldrarnas upplevelse av ett verktyg för att strukturera upp 

kommunikationen med vårdpersonal på barnintensivvårdsavdelning. 

 

BAKGRUND 

 

Synen på familjens roll inom vården har skiftat mycket genom historien. Inom dagens 

intensivvård har dock familj och närstående en given plats. Det är väldokumenterat i studier att 

patientens familj är en resurs, som bidrar till förbättrad återhämtning och välmående hos 

patienten (Wong, Liamputtong, Koch, Rawson 2014, ss. 51-63). Inom barnintensivvården har det 

under lång tid förespråkats för familjecentrerad vård och vikten av delaktighet av föräldrar i 

vården. Föräldrarnas närvaro och delaktighet i vården har positiva effekter både för det vårdade 

barnet, och även för föräldrarna (Aldridge 2005, ss. 40-50). En viktig faktor till en bra vård, där 
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vårdpersonal involverar föräldrar och närstående i vården, är en väl fungerande kommunikation. 

Med detta menas att vårdpersonal ser hela familjen och att hela familjen  ses som en resurs. Det 

betyder också att familjen behöver stöd och får vara delaktig i barnets vård. Detta ger en ökad 

tillfredställesle av vården för familjen (Jackson & Wigert 2013). 

 

Föräldrar till barn på sjukhus 

 

Föräldrarnas roll i vården av sjuka barn är viktig och oavsett hur gammal barnet är så är det ändå 

föräldrarna som känner barnet bäst och vet vad deras barn bl.a. har för känslomässiga behov 

(Edwinson-Månsson & Enskär 2008, ss. 34-35). Vidare skriver författarna att föräldrar ibland kan 

känna sig vilsna i sin roll på sjukhuset. De kan till exempel känna sig skyldiga att vara delaktiga i 

vårdarbetet med barnet. När föräldrarna trots det upplever att de inte får tillräckligt med 

information eller om det finns en otydlig kommunikation från vårdgivarna så leder detta till en 

osäkerhet hos föräldrarna. Att känna en osäkerhet över sin roll och ha oro över sitt barns 

hälsotillstånd är vanligt förekommande hos föräldrar till barn på sjukhus (ibid). 

 

Redan i äldre studier belyses föräldrarnas situation och roll i vården av sjuka barn. Föräldrar till 

barn vårdande på sjukhus befinner sig i en utsatt och påfrestande situation och upplever både 

chock, rädsla och ångest (Bakken 1996). Som vårdpersonal är det viktigt att att ha ett holistiskt 

synsätt och en förståelse för föräldrarna och det behandlade barnets hela situation. I Carnevales 

studie (1990) på en intensivvårdsavdelning för barn undersöks stressfaktorer och copingstrategier 

hos föräldrarna. Där beskrivs fem huvudkategorier av stressfaktorer hos föräldrarna. Dessa är 1) 

upplevd konflikt av föräldrarollen, en upplevelse av att inte till 100% vara en förälder och vårda 

sitt barn i en intesivvårdsmiljö. De andra faktorerna var  2)oro för barnets hälsa,  3) stressande 

miljö på sjukhuset och i den kategorin ingick även senare förflyttning till vårdavdelning, 4) 

föräldrarnas vänner och deras svårighet att förhålla sig till situationen och 5) oro för syskon och 

deras reaktion på att ha en allvarligt sjukt syskon (Carnevale 1990, ss. 4-11). I en senare studie 

utförd 2010 beskrivs ett liknande resultat. Även den studien syftar till att utforska upplevelser hos 
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föräldrar till barn vårdade inom intensivvård. I studien beskrivs ett antal teman, som påverkade 

upplevelsen av att vara förälder till ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning (Latour et 

al 2011, ss. 319-325). De teman författarna fann betydelsefulla var, attityden hos vårdpersonalen, 

som medvetenhet om föräldrarnas behov, förtroende för patientsäkerhet och lyhördhet för 

föräldrarnas åsikter. Även koordinationen mellan olika vårdavdelningar, som till exempel en 

förflyttning från intensivvårdsavdelningen till en vårdavdelning var betydelsefull för fortroendet 

hos föräldrarna. Detta på grund av att det fanns skillnader i vårdnivå och kunskap hos personalen. 

Det var av betydelse, för föräldrarnas upplevelse, hur välfungerande samarbetet mellan olika 

yrkeskategorier var och att få ha en ansvarig sjuksköterska. Ett annat tema var den känslomässiga 

intensiteten som i nästan alla intervjuer beskrevs av föräldrarna. De berättade om upplevelsen av 

att ens barn var kritiskt sjuk, och även att se andra svårt sjuka barn. Informationshantering var 

också ett ämne som flertalet deltagare i studien upplevde som starkt påverkande på deras 

upplevelse av situationen. Ärlighet, tidpunkt för när information gavs och på vilket sätt, visade 

sig vara viktigt för upplevelsen av vården. Det visade sig även att informationen i samband med 

utskrivning från intensivvårdsavdelningen var viktig. Det fanns även miljöfaktorer som var 

viktiga för en positiv upplevelse. Föräldrarna beskrev att viktiga aspekter var möjlighet till 

enkelrum men även påverkan av ljud och ljus var återkommande. Även deltagande i vården av 

sitt barn och i besluten rörande behandling var viktigt för föräldrarna. Där ingick även 

möjligheten att vara tillsammans med barnet under undersökningar och behandlingar av olika 

slag (Latour et al 2011, ss. 319-325). 

 

I en deskriptiv studie som gjordes med sturkturerade intervjuer av 67 föräldrar, till barn som 

vårdades på neonatalintensivvårdsavdelning, belyses även den vikten av föräldrars delaktighet i 

vården. Studien undersökte hur lång tid som föräldrarna befann sig på avdelningen, med sina 

barn. De föräldrar som hade ett föräldrarrum på avdelningen hade längre tid med sina barn 

(Wigert, Berg & Hellström 2009, ss. 139-144). Att vara nära sina barn främjar  

anknytningsprocessen mellan barnet och föräldrarna. Föräldrarna lär sig att läsa sitt barns signaler 

och barnet kan finna trygghet i sina föräldrar (Jackson & Wigert 2013, ss. 47-49). 
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Familjecentrerad vård 

 

En utgångspunkt i vårdvetenskapen är att sjuksköterskan har ett patientcentrerat vårdande men 

detta utesluter inte på något sätt de närstående Tvärtom inkluderas deras perspektiv i ett 

patientcentrerat vårdande. Närstående är för patienten de/den närmaste, den eller de personer som 

utpekas av patienten som närstående och som själv/själva ser sig som närstående till 

patienten(Dahlberg & Segesten 2010, s. 119). 

 

Fenomenet familjecentrerad vård har diskuterats och utvecklats under lång tid. Redan under 

1950-talet utformades olika strategier för att främja vården kring barnet. Bland annat hade 

vårdpersonal ett tänk kring barnets utveckling och behov av anpassad information, en rättighet 

för föräldrar att kunna besöka sina barn dygnet runt och att vårdpersonal såg föräldrar och syskon 

som en central del av patientens vård och som en viktig resurs. Att erkänna familjens expertis i 

inte bara barnets sjukdom men även barnet när det befann sig utanför sjukhuset. Sjuksköterskan 

skulle i största möjlighet fortsätta med samma rutiner, som redan var etablerade i hemmet, även 

under vårdtiden på sjukhuset. Föräldrarna är trots allt de viktigaste i barnets stöd och vet bäst i 

hur barnet fungerar och vet också vad det behöver för att må bra (Newton 2000). 

I en annan tvärsnittsstudie där de lämnade ut frågeformulär till informanterna, undersökte 

författarna hur fenomenet familjecentrerad vård upplevdes, och hur den var implementerad i 

praktiken, hos sjuksköterskor och föräldrar inom barnsjukvård. Resultatet visade att en majoritet 

av sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt med familjecentrerad vård men att det var svårt att 

implementera den i praktiken. Det som sjuksköterskorna tyckte kunde vara hinder för en mer 

optimal familjecentrerad vård skiljde sig mycket ifrån vad föräldrarna och familjerna tyckte. 

Sjuksköterskorna trodde att miljön försämrade möjligheten till att kunna arbeta med ett 

familjecentrarat fokus medan föräldrarna var väl tillfredsställda med miljön. Däremot var 

föräldrarna mer fokuserade på att få vara en del av patientens vård, att de till exempel inte kände 

att någon frågade dem om deras upplevelse av barnets smärta. De var också oroliga över att det 

inte var samma personal som vårdade barnet flera dagar i rad utan att vårdpersonal byttes ut för 

ofta (Neal et al 2007, ss.1-5). 
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Vad vårdpersonal uppfattar som brist eller resurs kan skilja sig från vad patienten och familjen, 

uppfattar. Det är då viktigt att personal reflekterar över sin förförståelse. Såsom patienterna kan 

ha en förförståelse om vårdpersonal, att de skall vara på ett visst sätt och kunna patienternas 

sjukdomshistoria genom att ha läst journaler osv. så har vårdpersonal en förförståelse om 

patienten. Vårdpersonal bildar sig en uppfattning av patienten och i detta fall familjen, genom att 

få läsa journaler eller höra muntliga rapporter om hur annan vårdpersonal har upplevt familjen. 

Det kan både vara till fördel men också vid vissa tillfällen försvåra kontakten. Vårdpersonal som  

är nya i vården kring patienten, har ofta redan bildat sig en uppfattning om eller kan allt om deras 

historia. Det är då viktigt att vårdpersonal visar att de läst men gärna vill höra information direkt 

från familjen själva (Andersson 2013, s. 131). 

 

Ygge och Arnetz (2004) gjorde en kvalitativ studie på ett svenskt sjukhus, med syftet att hitta en 

djupare förståelse för faktorer som påverkar föräldrarnas syn på deras egen medverkan inom 

barnsjukvården. Författarna intervjuade föräldrar med kroniskt sjuka barn, varav flera hade 

många års erfarenheter av att vara föräldrar till barn vårdade på sjukhus. Studien kunde bland 

annat visa att bland de föräldrar som hade en längre tids erfarenhet som föräldrar till sjuka barn, 

uttryckte många att det är en tydlig utveckling i synen på föräldrarnas medverkan från vårdens 

sida. Den tydligaste skillnad var att nu var de inte bara välkomna att vara tillsammans med sitt 

barn i vården. De senaste åren hade det dessutom förväntats av dem att som föräldrar närvara och 

medverka i vårdandet. Författarna skriver vidare att föräldrarna som individer uttryckte olika 

behov av hjälp från vården, men majoriteten av deltagarna uttryckte en önskan om en mer öppen 

kommunikation med vårdpersonalen. De uttryckte ett behov av stöd, och samtidigt hade de en 

förståelse för att vårdpersonalen ibland hade en stressig arbetssituation, och de kunde förstå att de 

då inte kunde få det behovet tillgodosett. Författarna argumenterar för att studien påvisar ett 

behov av att utveckla rutiner och guidelines för vårdpersonalen för att underlätta föräldrarnas 

medverkan inom barnsjukvården (Ygge & Arnetz  2004, ss. 217-223). 
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Kommunikation 

 

Kommunikation som kommer ifrån latinets communicaʹtio innebär ömsesidigt utbyte, göra 

gemensamt, låta få del i,  få del av eller meddela.  Ett annat latinskt ord commuʹnis som innebär 

gemensam, allmän eller offentlig bidrar till tolkningen av ordet kommunikation.. I dagligt tal har 

kommunikation vanligtvis betydelsen överföring av information mellan människor 

(Nationalencyklopedin 2015). Enligt Svenska Akademins Ordlista beskrivs kommunikation i den 

här kontexten som kontakt mellan människor; överföring av information (Svenska Akademin 

2006) 

 

Men inom vårdvetenskapen och för intensivvårdssjuksköterskan har kommunikation en djupare 

betydelse, och i vårdandet, en annan mening och ett annat syfte. Fredriksson (2012, s. 322) 

beskriver ur ett vårdvetenskapligt kontext att vårdande kommunikation är synligt på tre olika sätt. 

Först den relationella kommunikation, som skapar en relation eller gemenskap i förbindelsen 

mellan vårdaren och patienten. Sen den narrativa kommunikationen, där patienten genom 

berättelsen, kan uttrycka sitt lidande och kommunicerar den livsvärld, hen lever i ,till vårdaren. 

Sist skriver författaren om den etiska kommunikationen. Denna kan genom en ömsesidig respekt 

bidra till att patienten kan återupprätta sin självaktning, autonomi och ansvar. Därifrån kan 

patienten skapa möjligheter för återupprättande av ett hälsosamt liv (Fredriksson 2012, ss. 322-

329).      

 

Vårdande samtalet 

 

Att samtala och kommunicera är något vi gör till vardags utan att egentligen reflektera över det. 

Dagligen kommuncierar vi med familj, vänner, kollegor och även ibland främlingar. Det är dock 

inte självklart att samtala om lidande men det är inte desto mindre nödvändigt. Det är särskilt 

nödvändigt att det öppnas upp en möjlighet för patienten att få tala och berätta om sitt lidande för 

sin vårdare. Att kunna sätta ord på det som patienten känner och det lidande som upplevs 

http://h
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meningslöst kan i samtalet finna sin mening (Fredriksson 2003, ss. 15-16). Författaren menar att 

det vårdande samtalet skall lindra lidandet hos patienten och att kommunikation mellan vårdare 

och patient är en av de viktigaste variablerna för patientens tillfredsställelse med vården.  

I en sammanläggningsavhandling bekräftar forskaren att begreppet kommunikation och 

begreppet beröring har ett samband. Med kommunikation menar författaren inte bara 

kommunikation via talet, men även beröring. En vårdande beröring, en hand på axeln eller att 

lägga sin hand på patientens hand, visar att sjuksköterskan finns där och lyssnar på patienten 

(Fredriksson 2003, ss. 25-27) 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver också om skillnaderna mellan det vårdande samtalet och 

det vardagliga samtalet. Skillnaden ligger i att i det vårdande samtalet ligger ansvaret på vårdaren 

även om det är viktigt att vara medveten om att båda parter bidrar till samtalets utveckling, 

liksom i den vårdande relationen. Författarna beskriver vidare även svårigheterna med att lyckas i 

det vårdande samtalet genom bland annat användandet av ett svårtillgängligt medicinskt betonat 

och fackligt språk. Rutiner och traditioner i vården kan bidra till en envägskommunikation genom 

att vårdaren utnyttjar större delen av samtalstiden och då inte ger tillräckligt utrymme åt 

patientens eller föräldrarnas berättelse om sin livsvärld. Livsvärld är ett essentiellt begrepp inom 

vårdvetenskapen. För att lyckas med ett vårdande samtal är det enligt Dahlberg och Segersten 

viktigt att utgå från patientens livsvärld. Livsvärldsbegreppet är en teori om att vi inte kan 

beskriva världen på ett objektivt sätt utan livsvärlden formas av hur vi uppfattar världen. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver det som att livsvärlden förstås som världen så som den 

erfares, och att den är unik för varje individ. För att lyckas i det vårdande samtalet måste vi kunna 

dela eller se hela patienten, eller den närstående livsvärld. Genom ett kommunikationsverktyg 

kan vårdpersonal ha möjlighet att lära känna närstående bättre och därmed även få en förståelse 

för deras livsvärld. 
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Kommunikation mellan vårdare och närstående inom intensivvården 

 

På en barnintensivvårdsavdelning är familjen ofta närvarande tillsammans med patienten. I 

flertalet studier visas det att kommunikationen, med föräldrar till barn som vårdas på 

barnintensivvården, är en central del av vården. God kommunikation kan öka föräldrarnas 

delaktighet och förbättra vården av barnet, och på samma sätt kan en sämre fungerande 

kommunikation bidra till sämre upplevelser av vården. Foster et al (2013) gjorde en översikt av 

tillgänglig forskning kring ämnet. Detta är en systematisk översikt och en metasyntes av aktuell 

kvalitativ forskning kring familjecentrerad vård inom barnintensivvården. Två av de synteser som 

valdes ut och beskrevs i arbetet var kommunikationen och relationen mellan barn, föräldrar och 

vårdpersonal. Båda dessa synteser visar sig i den här översikten ha mycket stor betydelse för hur 

främst föräldrarna upplever vården. Detta exemplifieras bland annat med en förälder som 

misstänker att hennes barn har felbehandlats, baserat på förälderns tolkning av läkarens 

kroppsspråk. Det lyfts även positiva exempel på föräldrar som beskriver upplevelser av 

medkänsla och tröst. Detta var beroende på var och hur deras kommunikation med vårdande 

personal hade sett ut. Studien lyfter att föräldrarnas tillfredsställelse med vården har en tydlig 

koppling till kommunikation, information och relation till vårdande personal (Foster, et al 2013, 

ss. 431-468).  

 

I en kvalitativ studie använde sig författarna av djupintervjuer för att belysa vikten av 

kommunikation mellan personal och föräldrar till sjuka barn inom intensivvård. Även denna 

studie ger exempel på hur upplevelsen av kommunikationen påverkat föräldarnas hela upplevelse 

av situationen. Studien lyfter flera konkreta exempel på faktorer som påverkar 

information/kommunikation mellan föräldrar och vårdande personal. Exempelvis när information 

ges, på vilket sätt  eller om vårdpersonalen upplevs som ärliga (Latour et al 2011, ss. 319-325). 

Ytterligar en studie visar att tillfredställelsen av vården påverkas starkt av kommunikation och 

information. De viktigaste faktorer som påverkade om föräldrarna kände sig tillfreds med 

vårdtiden var bland annat  

behandlingen som gavs till patienten, att den var lindrande och eller botande, att vårdgivarna var 

snabba med att agera om patienten blev försämrad eller hade ont. Den andra faktorn som var 
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högst prioriterad var informationen  om de olika behandlingarna och undersökningarna, och att 

föräldrarna blev mer delaktiga och fick ta del av det som skedde kring deras barn. Det var även 

viktigt att det fanns en kommunikation mellan vårdgivarna och att deras teamwork var bra. 

(Duivenvoorden, Hazelzet, van Goudoever & Latour 2009, ss. 255-266). När en god 

kommunikation mellan föräldrar och vårdgivarna finns och  kommunikationen mellan 

vårdgivarna själva är bra, ger detta en upplevelse av proffessionalitet, samt att vårdgivarna 

arbetar patientsäkert.  

 

Kommunikationsstöd 

 

Genom att använda olika sätt att strukturera kommunikationen mellan föräldrar och vårdpersonal 

kan  tillfredsställelsen med vården öka, och även bidra till att effektivisera vårdens resurser 

(Medland, Jacqueline, Ferrans & Estwing 1998, ss. 24-29). En enkätstudie som stöjder detta, har 

undersökt om kommunikationen mellan vårdgivare och föräldrar till patienter som vårdas inom 

barnintensivvård, skulle förbättras med hjälp av ett olika typer av instrument för att strukturera 

upp kommunikationen. Personalen fick svara på om de var medvetna om patientens 

behandlingmål och vilka som var ansvariga över patienten. De fick även frågan om de var 

bekväma med att ge information om patientens tillstånd och behandlingsmål till patientens 

föräldrar. Detta skulle svaras på utan att den som fyllde i formuläret  (sjuksköterska som läkare) 

tittade på patientjournalen. Studien visar att detta gav en ökad förståelse för betydelsen av en bra 

kommunikation, och att vårdgivarna upplevde att det var lättare att ge information och 

kommunicera med föräldrarna till patienterna, samt förbättrade kommunikationen kollegorna 

emellan. Att använda ett instrument för att förbättra kommunikationen kan hjälpa sjuksköterskor 

att alltid veta vem som är patientansvarig läkare samt förbättra patientvården då sjuksköterskan 

har en tydlig bild av vad behandlingsmålet för patienten är (Agarwal, Frankel, McMillan, Sharek 

& Tourner, 2008, ss. 227-235). 

 

Champgne et al (2012) genomförde en interventionsstudie där en dagbok användes som stöd för 

kommunikationen mellan föräldrar och vårdpersonal. Föräldrarna kunde till exempel skriva 
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frågor om behandling eller undersökningar, samt skriva in specifika omvårdnadsåtgärder som de 

vet om fungerar bra på just deras barn. Vårdgivarna kunde även fylla i planer och om nya 

undersökningar planerats för patienten. Det gjordes en enkätstudie med dagboken för att se hur 

vårdgivare och föräldrar upplevde dagboken. Resultatet visade ett betydande positiv gensvar. 

Vårdgivarna upplevde en förbättrad kommunikation kollegor emellan och att det var lättare att 

kommunicera med föräldrarna med boken som stöd. De kunde då till exempel prata om de frågor 

som föräldrarna hade skrivit ner. De tyckte också att dagboken var lätt att använda och att den 

inte tog mer av arbetstiden än vad som förväntats. De tyckte även att dagboken underlättade i det 

dagliga arbetet. Föräldrarna upplevde mer känsla av kontroll och kände att de var mer delaktiga i 

deras barns vård (Champagne et al 2012, s. 257). 

 

Vårdrelation 

 

Med ett bra kommunikationsstöd kan sjuksköterskan främja till ett vårdande samtal och detta kan 

i slutändan leda till en god vård relation mellan intensivvårdssjuksköterskan och familjen inom 

barnintensivvården. Enligt Wiklund (2003, ss. 155-158) är “vårdrelation” av stor betydelse. Det 

måste finnas en god vårdande relation mellan vårdaren och patienten. Vårdaren måste reflektera 

över den maktposition som hen befinner sig i och endast använda sig av den för att främja 

patientens bästa. Att ha makten innebär också att vårdaren kan ge makten till patienten och 

möjliggöra för patienten att växa och tillvarata sina egna resurser. På så sätt kan vårdaren ge 

tillbaka makten till familjen, föräldrarna. Den vårdande relationen präglas av det förhållande som 

vårdaren och patienten har tillvarandra. Det är viktigt att det finns en ömsesidig tillit och respekt 

mellan vårdaren och patienten, att patienten blir väl bemött och att patienten bekräftas och 

uppmärksammas. Det är viktigt att vårdaren inte forcerar en sådan relation utan att det kommer 

från patienten och att patienten bjuder in vårdaren. Då måste vårdaren vara lyhörd för detta då 

annars vårdaren riskerar att “invadera” patienten.  

 

Genom att ge patienten/familjen möjlighet att använda sig av ett kommunikationsverktyg kan de 

själva bestämma vilka frågor eller ämnen som de vill beröra. De kan skriva ner de frågor och 
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funderingar som rör sig i deras tankar. Vårdare eller i detta fall, intensivvårdssjuksköterskan, kan 

ta del av dessa först genom skrift och sedan genom att sitta ner och ge möjlighet för familjen att 

berätta själva. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Föräldrarollen utmanas när föräldrarnas barn vårdas i en miljö där professionella vårdare lätt kan 

ta över. Det är viktigt för anknytningsprocessen att föräldrar bemöts med respekt och att 

vårdpersonal främjar föräldrardelaktigheten. Det är bland annat viktigt att kommunikationen 

mellan vårdpersonal och föräldrar är optimal för att detta skall vara möjligt (Wigert, 2008). 

Detsamma gäller föräldrars känsla av kontroll,  kompetens och stabilitet, allt detta hotas om 

barnet kanske läggs in på barnintensiven akut. Det är därför viktigt för vårdpersonal att inte 

glömma detta i vården av ett barn som är för litet och kanske har det svårt eller inte kan 

kommunicera med personalen. Det är här som föräldrarnas roll är viktig då de ofta känner sitt 

barn bäst, vet hur barnet ter sig och vad de olika signaler det lilla barnet visar, betyder. Tydlig 

information, tillgång till barnet och delaktighet i omvårdnaden av deras barn är av 

betydelse(Meyer, Snelling & Myren-Manbeck 1998, ss. 64-74). Studien visar att den största 

stressorn hos föräldrar med barn som vårdas på barnintensiven är känslan av separation från 

barnet, att de inte längre har en tydlig roll som föräldrar, de kan inte skydda, trösta hjälpa barnet, 

osv. Det är av betydelse att vårdpersonal hjälper föräldrar i denna process samt hittar verktyg, 

modeller att hantera vården av föräldrarna, familjen (ibid). 

 

Med de studier som presenterats i bakgrunden, visar  att det finns ett stort värde i att arbeta 

tillsammans med familjen inom intensivvården av barn. Vi kan även tydligt se att detta är en stor 

utmaning för intensivvårdssjuksköterskan. På en intensivvårdsavdelning är det mycket personal 

kring patient och föräldrar. I detta föreligger en risk för att kommunikationen mellan föräldrar 
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och personal ibland kan bli lidande. Vi kan också se i studier att hjälpmedel som exempelvis 

dagböcker kan var ett sätt att underlätta kommunikationen (Champagne et al. 2012, ss. 257-264). 

Studien lyfter även fram hur delaktighet från närstående och patienten själv ökar 

patientsäkerheten. För att kunna göra närstående och patienten mer delaktig i vården krävs det en 

god kommunikation från sjuksköterskan och övrig vårdpersonal (Hovey et al 2010, ss. 3-4). 

 

Interventionsstudier, där det föreligger ett tydligt verktyg för att förbättra kommunikation och för 

att föräldrarna skall kunna ha större kontroll över situationen genom att skriva ner och ha 

information samlat i en bok, finns det få av. Därför vill vi göra en pilotstudie med ett 

kommunikationsstöd som vi valt att kalla “planeringsbok”. Skulle detta kunna vara ett instrument 

som går att använda även inom svensk barnintensivvård och hur skulle den upplevas av 

föräldrarna?  

SYFTE 

Syftet är att undersöka föräldrar till barn vårdade inom svensk intensivvårds upplevelse, av 

kommunikation och information och hur en planeringsbok kan påverka detta. 

 

METOD 

Ansats 

För att kunna svara på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

forskningsmetod. Detta gjordes för att de svar vi önskar få rör själva upplevelsen hos föräldrarna. 

Vi valde att genomföra en mindre interventionsstudie, inspirirerad av Champagne et. als tidigare 

studie (Champagne 2012). Att det är en interventionsstudie innebär att vi önskade utveckla, 

implementera och utvärdera, i detta fallet vår planeringsbok. Polit och Beck (2012) skriver om 
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sjuksköterskans interventionsstudie som, antingen ifrågasätter rådande praxis inom vårdandet, 

eller prövar innovationer inom vården. Dessa innovationer skall vara formade av 

vårdvetenskapliga värderingar och mål, vila på en stabil teoretisk grund och aktuell forskning. 

Studien skall vara utformad för att utveckla vården av individen, familjen, gruppen och för 

samhället (Polit & Beck 2012, ss. 631).        

 

Deltagare 

Vi planerade sedan att kontakta  en svensk intensivvårdsavdelning för barn och lämna ut 

planeringsdagboken till max 10 föräldrapar/familjer under två veckors tid. Sedan tänkte vi att 

använda en uppföljande intervju av föräldrarna för att få svar på våra forskningsfrågor. Även 

innehållet i planeringsboken planerades att analyseras. Så data från både intervjuer samt 

planeringsböckerna, planerades att analyseras.   

Utformandet av planeringsboken i vår studie baserades på utformandet av Josie King Care 

Journal (Champagne 2012). Den har huvudsakligen samma utformande, men är översatt till 

svenska och även något förändrad för att passa under svenska förhållanden, (bilaga 1). Vi har 

försökt att hålla oss till utformandet av Josie King Care Jornal, för att resultaten i den första 

studien skall kunna jämföras med resultaten i vår planerade pilotstudie.  

Urvalet av deltagare i studien planerades vara föräldrar eller vårdnadshavare till barn som vårdats 

inom svensk intensivvård, och där vårdats under minst ett dygn. Deltagarna skulle vara föräldrar 

eller vårdnadshavare till barn som vid tillfället ur ett intensivvårdsperpektiv bedöms vara i ett 

stabilt skede. För att säkerställa att inga språkförbistringar eller översättningar skulle påverka 

analysen och sedan  resultatet i vår studie, så beslutade vi att genomföra studien med 

svensktalande deltagare utan tolkbehov.   
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Datainsamling 

Den kvalitativa forskningsintevjun syftar till att försöka förstå världen utifrån informantens 

synvinkel, genom att utgå ifrån deras livserfarenheter och deras levda värld. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa livsvärldsintervjun, som en intervju med målet att 

erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna 

fenomenen  Därför bör intervjun iscensättas så att informanten uppmuntras till att ge synpunkter 

på sitt liv och sin värld(Kvale & Brinkmann 2014, ss. 44-47).  Detta planerade vi att åstadkomma 

genom intevjuer med öppna frågor. En halvstrukturerad intervju innebär att vi hade ett antal 

frågor som är samma i samtliga intervjuer, men det lämnas utrymme för öppna svar. Vi planerade  

att i våra intervjuer använda oss av en intervjuguide för att ställa samma frågor till deltagarna för 

att senare kunna jämföra svaren i analysarbetet. 

Kvale och Brinkmann skriver om hur intervjuaren leder den intervjuade till vissa teman, men inte 

till bestämda uppfattningar om dessa teman. Detta genom öppna frågor som styr informanten mot 

fenomenet som skall undersökas, men inte styr svaren (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 48).  Detta 

ställer höga krav på intervjuaren. Det krävdes en följsamhet och framförallt ett aktivt lyssnande 

från intervjuaren för att höra vad vi får för svar, och för att kunna följa upp med följdfrågor som 

kunde behövas för att få fram upplevelserna av fenomenet vi önskade undersöka.  

 

Vi bestämde att intervjuerna skulle spelas in då det enligt Polit och Beck (2012) är viktigt, 

eftersom forskarnas egna anteckningar under intervjuerna kan vara påverkade av forskarnas egna 

tolkningar, samt att minnen av anteckningarna kan vara felaktiga. Dessutom är det bättre att göra 

anteckningar efter intervjun, då intervjuaren lätt kan bli distraherad av att behöva skriva samtidigt 

som intervjuaren noga skall lyssna på informanten (Polit & Beck 2012, ss. 534).  

Dataanalys 

Analysen av insamlad data gjordes som en kvalitativ innehållsanalys. Elo och Kyngäs beskriver 

det som en forskningsmetod som är objektiv och systematisk i beskrivandet av ett fenomen (Elo 

& Kyngäs 2008, ss. 108). De beskriver vidare hur det finns två ansatser i den kvalitativa 
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innehållsanalysen, som skall styras av studiens syfte. Dels är det den induktiva ansatsen som 

rekomenderas då forskaren undersöker ett fenomen om vilket det inte finns så mycket eller 

fragmenterad kunskap om. Där lyfts specifika data till en större helhet eller ett generellt 

påstående genom analysprocessen. I en deduktiv ansats som rekomenderas om syftet är att testa 

en teori eller modell  vid ett välkänt fenomen, går forskaren istället från en generell bild ner till 

specifika data (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109). Elo och Kyngäs skriver även om vikten av att 

analysprocessen beskrivs detaljerat så att läsaren skall kunna förstå processen, dess styrkor och 

begränsningar (Elo & Kyngäs 2008, ss. 112). Vi valde att använda oss av en induktiv ansats i vår 

studie då vi ville undersöka upplevelserna hos de föräldrar till barn vårdade inom intensivvården. 

meningsbärande enheter i vilka informanterna beskrev fenomenet vi ville undersöka. Dessa 

meningsbärande enheter kodades och sorterades upp i kategorier och underkategorier. 

 

“Jag skulle känna att jag hade alla 

eventualiteter i beredskap. Det är 

viktigt för mig.” 

“Jätteviktigt med information - man 

vill veta allt” 

“Man vill veta allt som händer” 

“Allt, betyder kommunikationen. 

Tydlighet. Ett sätt så att föräldrar 

kan ta till det. Man är skärrad, rädd, 

stressad..” 

INFORMATION 
Informationsbehov 

Kategori 

Subkategori 

Meningsbärande enheter 

Tabell 1. Exempel på 

analysprocessen 
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Förförståelse 

 

Förförståelse skriver Malterud (2009) är den ryggsäck vi bär med oss in i forskninsgprojektet.  

Innehållet i denna ryggsäcken påverkar oss hela tiden i vårt sätt att samla in och analysera data. 

Ryggsäcken består av erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv och den teoretiska 

referensram som vi har vid studiens början. För att kunna tolka insamlad data är det viktigt att 

vara medveten om vår förförståelse kring fenomenet som vi skall undersöka. Därför var det 

viktigt att redan tidigt i arbetet lyfta och reflektera över vårt perspektiv och de kunskaper vi har i 

ämnet. 

Risken med att inte medvetandegöra sin förförståelse är att vi endast ser det vi redan har med oss, 

och inte är uppmärksamma på det vi ser längs vägen (Malterud 2009, ss.48-50). För att hantera 

vår förförståelse har denna fortlöpande diskuterats av författarna till studien och även 

tillsammans med studiens handledare. 

Etiska överväganden 

 

Vi hade inför och under vår studie gjort en etisk analys utifrån de tre etiska principer först 

utformade i Belmontrapporten.  Sandman och Kjellström (2013) skriver om Belmontrapportens 

etiska principer, på vilka forkningsetiken vilar. Dessa tre grundprinciper är autonomiprincipen, 

göra-gott-principen och rättviseprincipen. Varje princip innehåller flera etiska överväganden som 

syftar till att ge vägledning under forskningens gång eller då etiska problem uppstår. Under 

autonomiprincipen finns respekten för att varje individ har rätt att bestämma över sitt eget liv, 

och respekten för privatlivet. Det innebär exempelvis att deltagaren i en studie själv skall få ta 

ställning till om de önskar medverka eller ej och rätten till att få tillräckligt mycket information 

för att kunna ta ställning till medverkan i studien. Författarna skriver även om att forskarna måste 

repektera skyddet för de individer med begränsad autonomi genom t ex sjukdom, psykiska 

funktionshinder eller andra omständigheter.  Göra-gott-principen  tar fasta på individens 

välbefinnande och innebär att studien inte får skada deltagarna, maximera fördelar och minimera 
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skada.  Även om en studie förväntas ge ett stort kunskapsvärde, så måste det värdet vägas mot de 

eventuella risker eller skada studien kan tänkas orsaka. Det inbegriper också vikten av att skydda 

deltagarnas konfidentialitet. Rättviseprincipen syftar till principen om att lika fall skall behandlas 

lika, och forskarna måste bedöma vilka skillnader mellan individer som kan motivera en 

särbehandling. Hänsyn måste tas gentemot de individer med en påtaglig oförmåga att skydda sina 

egna intressen, exempelvis oförmåga att ge informerat samtycke eller avsaknad av ekonomiska 

medel etc.  Rättviseprincipen används vid rättfärdiga val av deltagare inom forskningen 

(Sandman & Kjellström 2013, ss. 317-319).        

Ett informerat samtycke från deltagarna krävdes innan inkludering i studien. Deltagarna i studien 

planerades få både skriftlig information (bilga 3) samt ett informationssamtal inför ett eventuellt 

deltagande i studien. Där informerades om studiens bakrund, syfte, hantering av insamlad data 

samt att deltagande är helt frivilligt. Deltagarna informerades även om att deltagandet i studien 

kunde avslutas när som helst, om de så önskade. Detta skedde utifrån respekten för individens 

privatliv och enligt autonomiprincipen.  

Vi bestämde i urvalskriterierna att deltagarna i studien skulle vara förälder till barn som 

medicinskt bedömdes vara i ett stabilt skede. Detta beslutades därför att vår studie skulle kunna 

vara en extra stressor, och eventuellt öka lidandet för föräldrar till barn som befinner sig i ett mer 

instabilt medicinskt tillstånd. Det skulle även kunna vara så att dessa föräldrar befinner sig i ett 

sådant tillstånd att det är svårare för dem att värdera och ta ställning till om de vill vara delaktiga 

i studien eller inte.      

Polit och Beck (2012) beskriver ett flertal etiska dilemma som kan uppstå i samband med 

vårdvetenskapliga studier.  Forskningsfrågorna kan stå i konflikt med etiska principer, och  

forskarna måste verkligen överväga hur studien skall genomföras för att inte fånga dessa etiska 

principer. Ett exempel som lyfts är om man exempelvis vill undersöka copingstrategier hos 

föräldrar till svårt sjuka barn. För att kunna svara på detta kan det vara så att forskarna ställer 

frågor som kan skapa obehag eller psykiska trauman till föräldrar i en mycket utsatt och känslig 
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situation. Samtidigt så är det viktiga frågor att få svar på för att vårdpersonalen skall kunna bli 

bättre på att hantera föräldrars och närståendes sorg och stress (Polit & Beck 2012, ss.152). Då  

studien planerades att göras på föräldrar till svårt sjuka barn, så är det av största vikt att tänka på 

att de är i en svår situation då vi möter dem. Enligt göra-gott-principen vägde vi vinster med vår 

studie mot eventuella skador som den kan orsaka. Därför har vi i vårt urval valt att endast fråga 

föräldrar till barn som av personalen på avdelningen bedöms som medicinskt stabila. Innan en 

närstående skulle kontaktas med förfrågan om deltagande i studien planerades först en 

bedömning av ansvarig sjuksköterska, om de föräldrar bedömdes vara i ett sådant skede att vi inte 

störde eller skadade då vi tar kontakt.  

 Enligt göra-gott-principen skall individens konfidentalitet skyddas. Den information som 

samlades in var av den art, som gör att någon individ kommer att kunna identifieras utifrån 

denna. Vi ställde inga frågor rörande exempelvis sjukdomshistoria, boendeort eller annat kan 

peka ut en individ. Planeringsböckerna var avidentifierade och kodade istället. Den data vi 

behövde använda i vår studie samlades upp i intervjusvaren samt planeringsböckerna.  

Resultatet nedan beskriver föräldrars upplevelse och behov av information och kommunikation 

på en barnintentensivvårdsavdelning. Analysen av data genererade tre huvudkategorier och tio 

subkategorier.  
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RESULTAT 

 

Tabell 2. 

Kategorier Subkategorier 

Information Informationsbehov 

Sätt att kommunicera för att ge information 

Fråga för att få information 

Interaktion Bemötande från vårdarna 

 

Frustration och maktlöshet 

 

Förtoende och trygghet 

Upplevelse av 

planeringsboken 

Struktur för att hitta en rytm i vardagen 

 

Stöd för kommunikationen 

 

Skapar utrymme och trygghet till mer 

delaktighet 
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Information 

 

Föräldrarna upplevde att information var mycket viktigt för dem. En övervägande del av 

föräldrarna önskade få information om allt från små detaljer i omvårdnaden till mer övergripande 

frågor som information om sjukdomstillståndet i stort och framtida planering.  

 

Informationsbehov 

 

Föräldrarna beskrev hur de genom att få mycket information upplevde större kontroll och 

trygghet i en skrämmande och stressfull situation. Det hjälpte dem att känna större kontroll i sin 

situation. Genom att få information och förståelse för  vad exempelvis olika medicinsk teknisk 

utrsutning på intensivvårdsavdelningen fyllde för funktion, upplevde föräldrarna en större 

kontroll över vad som skedde med deras barn. De beskrev också hur de tittade på olika 

mätutrustningar och övervakningsparametrar, och upplevde trygghet i att ha kunskap om vad de 

olika mätvärdena representerade. Genom att få god information beskrevs också av en 

övervägande del av de intevjuade föräldrarna hur de kunde förbereda sig mentalt på olika 

scenarier och eventuella komplikationer i vårdandet av deras barn. En förälder beskrev dock att 

hen helst undvek information om de eventuella risker som fanns för att detta skulle vara för svårt 

att hantera i den redan stressade och mycket påfrestande situationen.  

“Jag blir mer trygg om jag vet vad som gäller och jag kollar liksom alltid mätarna när jag 

kommer.” 

 

Tillgång till information beskrevs också som bidragande till en ökad känsla av hopp. Föräldrarna 

beskrev att de när de blev informerade om mer långsiktig planering av vården, kunde  känna 

hoppfullhet i detta. På samma sätt berättade de om hur de i perioder när de inte visste riktigt vad 

som planerades så kunde de istället känna en hopplöshet. Att tiden på intensivvårdsavdelningen 

blev en väntan på något som de inte visste vad det var.  

“Men om man aldrig har några tydliga mål så är det överlag ganska hopplöst.” 
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Sätt att kommunicera för att ge information 

 

Samtliga intervjuade tyckte att de hade fått information kommunicerad på ett för dem bra sätt 

under vårdtiden. De intervjuade föräldrarna hade samtliga erfarenhet av att informationen de fick 

gavs verbalt. De uttryckte ett behov av att både få fortlöpande information inne på vårdrummet 

men även att ibland få tillfälle att sitta ner med framförallt läkare för att få reda på de mer 

övergripande målen och de olika scenarier de kunde fövänta sig. Det framkom att dessa tillfällen 

var mer frekventa i samband med att barnet som vårdades var i ett mer instabilt skede. Det 

uttrycktes av de föräldrar vars barn hade haft en längre vårdtid att dessa samtal då inte hölls lika 

ofta. Följande önskades dock av dessa föräldrar. Att inte i första hand få reda på i detalj vad som 

hände deras barn, utan att få en mer långsiktig bild av hur planen för vården av deras barn såg ut. 

Det beskrevs att de tyckte att det var skönt om dessa samtal planerades i förväg så de visste när 

de skulle kunna sitta ner och få besked.   

“Vi känner behov av att sitta ner oftare och ha läkarsamtal, regelbundet. En rekaputilation på 

vad som har gjorts och hur läget är och vad som skall göras. Vilka mål man har.” 

 

 I intevjuerna framkom det mycket tydligt att det fanns ett stort behov hos föräldrarna att få 

upprepad information. De beskrev hur det var svårt att tillgodogöra sig informationen i den 

stressfulla och känslosamma situation de befann sig i. Då var det viktigt att få samma information 

vid flertalet tillfällen för att kunna ta den till sig, och förstå den. Ibland dök även följdfrågor upp 

efter själva samtalet och det var då viktigt att kunna få samma information på nytt. Det beskrevs  

hur de först kunde få information under avskilda samtal med exempelvis ansvarig läkare och 

sedan få informationen upprepad av annan vårdpersonal vid senare tillfällen under vårdtiden.  

“Det måste förklaras, flera gånger om” 

 

Fråga för att få information 

 

Föräldrarna uttryckte ett behov av att själva ställa frågor allt eftersom dessa dök upp. Frågor 

gällande den dagliga omvårdnaden eller medicinska detaljer såsom medicinjusteringar, ställdes 
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efterhand som de kom.  Föräldrarna fick stor del av informationen genom att ställa frågor 

efterhand som de kom när de var hos sitt barn på intensivvårdsavdelningen. I intervjuerna 

berättade föräldrarna hur de upplevde att de kunde få tillgång till den information som de 

behövde genom att fråga personalen. Samtliga intevjuade upplevde att de hade en god möjlighet 

att få information genom att helt enkelt fråga vårdpersonalen som vårdade deras barn, och att de 

då fick den information som de önskade. De beskrev ett stort behov av att fråga för att få en 

sammanfattning av vad som hänt sedan de senast var på avdelningen hos sitt barn. Flertalet 

påpekade också att genom att välja vad de frågade om, kunde de styra hur mycket och vad för 

information de fick. Om de inte orkade att ta emot informationen just då, avstod de helt enkelt 

från att fråga.  

“Jag kanske har känt att jag har behövt fråga om informationen, jag tycker om när jag kan ta 

reda på det själv.” 

 

Interaktion 

 

De intevjuade föräldrarna gav en tydlig bild av hur viktig interaktionen med vårdpersonalen var, 

för en god och fungerande kommunikation. Mötet med vårdarna och bemötandet från dessa 

påverkade hur föräldrarna upplevde kommunikationen och även till viss del hur de tolkade 

informationen.  

 

Bemötande från vårdarna 

 

De intevjuade föräldrarna uttryckte tydligt hur upplevelsen av bemötande från vårdaren 

påverkade kommunikationen. De berättade om vikten av det personliga mötet för att 

kommunikationen skulle fungera väl och för att de skulle känna en trygghet och förtroende för 

den information som vårdarna gav. Flera av de föräldrarna berättade om hur upplevelsen av 

bemötandet förändrades när de hade varit en längre tid på intensivvårdsavdelningen. Flera 

intevjuade beskrev att de i  början av vårdtiden hade  upplevt att de fått lite information om 
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detaljer som exempelvis, specifika mediciner eller mätvärden på övervakningsutrustning. De 

berättade att de först efter lite längre vårdtid trodde att detta var en strategi av vårdpersonalen för 

att föräldrarna skulle fokusera på sitt barn i största möjliga mån,  och inte bli för fokuserade på 

medicinteknisk utrustning i intensivvårdsmiljön. I intervjuerna beskrevs detta som något som de 

först upplevde som negativt, men senare i vårdskedet som något positivt.   

“Frustrerande i början när man frågade vad tidalvolymerna betydde på respiratorn, och en del 

sköterskor sade “det där behöver ni inte bry er om, det skall ni inte kunna Då blev det 

frustrerande.”  

 

Flertalet intervjuade beskriver också hur de upplever bemötandet som något väldigt personligt. 

Detta innebär att upplevelsen av den mottagna informationen påverkades av på vilket sätt som 

denna gavs. Detta blev speciellt tydligt då föräldrarna beskrev hur de var i en mycket utsatt 

situation känslomässigt.   

“Måste fråga rätt person för att ta reda på vad som skall hända. Det är oerhört viktigt med ett 

personliga mötet, när man har liksom har känslorna hängande i ett snöre runt halsen”  

Frustration och maktlöshet 

 

I mötet mellan vårdare och föräldrar så visade det sig att bemötandet hade stor betydelse för 

vilket förtroende föräldrarna kände för vårdarna. Föräldrarna beskrev förmågan hos vårdarna att 

lyssna på föräldrarna som mycket viktig. Flera intervjuade beskriver hur de tappade förtroende 

när de upplevde att de givit information till vårdpersonalen, som de upplevde att vårdarna inte 

lyssnat till eller inte rapporterat vidare till övrig vårdpersonal. Detta ledde till minskat förtroende 

för vårdarna, och upplevelse av frustration och ilska hos föräldrarna. Några föräldrar beskriver en 

maktlöshet i dessa situationer, då de kände att de inte fick det gehör som de önskade. Detta gällde 

framförallt i frågor där föräldrarna beskrev hur de hade kunskap om sitt barn, som vårdpersonalen 

saknade. Det kunde vara saker som exempelvis hur ett barn kunde regaera med kraftig ilska och 

oro vid hunger. Mamman i det exemplet beskrev hur hon informerat om detta, men upplevde att 

vårdpersonalen inte  hade tagit detta till sig, vilket resulterade i vad mamman upplevde som att 

hennes barn fick onödigt mycket sederande medicinering.  
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Flertalet föräldrar beskrev en förståelse för att det är väldigt många människor som arbetar på en 

intensivvårdsavdelning och att det är svårt att få med allt i överrapporteringen mellan olika 

vårdteam. De hade dock en önskan om att detta skulle fungera bättre, då det när det brast gav 

upphov till en stor frustration.  

 “Jag blir upprörd när jag gett information om en sak om mitt barn, men det inte förts fram. När 

man gett sövande medel som var onödig. Då det hade löst sig med den information som mamma 

gett, då mamma känner barnet bäst.” 

 

Flera av föräldrarna till barnen som vårdades på intensivvårdsavdelningen upplevde en 

maktlöshet i perioder av vårdtiden. I några intervjuer framgick hur, när de kände sig illa bemötta, 

denna känsla förstärktes. Föräldrarna beskriver både en ökad rädsla när de inte kände förtroende 

för vårdarna, och även att de befann sig i en situation där de saknade möjlighet att påverka detta. 

De kände att de inte var delaktiga i vårdandet av sitt barn. 

“Jag mådde dåligt. Man vad skulle jag göra? Jag hade ingen makt.”   

Förtroende och trygghet 

 

Samtliga intervjuade kunde uppge att när de kände sig väl bemötta och delaktiga så ökade även 

förtroendet och tryggheten. En övervägande del av föräldrarna upplevde detta då de kände att 

vårdarna lyssnade på dem och tog till sig av den information som de hade av att ge om sina barn. 

När de kunde se att informationen som de givit resulterade i exempelvis matning på ett visst sätt, 

eller att barnet sövdes innan det sattes perifera venkatetrar  inför en operation på en mycket 

stickrädd pojke. Detta uppgav föräldrarna var förtroendeskapande och proffesionellt av vårdarna. 

Det framgick även att upplevelsen hos föräldrarna av bemötandet påverkades av lyhördheten för 

föräldrarnas behov i olika situationer. Som exempel kan nämnas att vårdarna kände av hos 

föräldrarna när det fanns behov av exempelvis ett längre samtal, i en ett avskilt rum i en lugnare 

miljö. Flertalet föräldrar beskrev att detta fungerat mycket väl enligt dem. Bemötandet från 

vårdarna och lyhördheten för olika behov i olika situationer lyftes fram i flertalet intevjuer. 

Exempelvis beskrevs hur vårdarna ökade föräldrarnas delaktighet genom att aktivt involvera dem 
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i mobiliseringen postoperativt, och skapade därigenom även där ett större förtroende hos 

föräldrarna.  

 “Att bli påhejad så där tror jag är bra. Att personalen puschar på att man kan ta ett steg till. 

Liten spark i baken. Om man inte får det där stödet tror jag att det är lätt att bara bli sittande.” 

 

Genom ökad delaktighet beskrev några föräldrar även hur de kände en ökad känsla av 

hoppfullhet. Genom att vara mer delaktiga i vårdandet kunde de även tydligare se förbättringar 

hos sitt barn, och känna större hoppfullhet inför framtiden. 

 

Upplevelsen av planeringsboken 

 

Vid samtliga intervjuer har vi frågat om planeringsboken och vad föräldrarna tycker om den och 

hur deras upplevelser av boken varit. Analysen av dessa intervjuer har resulterat i tre 

subkategorier.  

Struktur för att hitta en rytm i vardagen 

 

Det är ingen tvekan om att det upplevs stressigt och kaotiskt för de flesta föräldrar att vistas på en 

barnintensivvårdsavdelning och att ha ett sjukt barn vårdat där. Tillvaron präglas av tusen tankar 

och funderingar. Att ha någonstans att skriva ner sina funderingar eller frågor och att strukturera 

upp sin vardag är något som de flesta föräldrar uttryckt ett behov av. De flesta föräldrar vill veta 

vad som är planerat för barnet. Det är nästan alltid något som skall hända eller göras på dagarna. 

Diverse undersökningar och behandlingar görs och föräldrarna vill gärna veta vad, hur och när 

dessa undersökningar eller behandlingar skall ske. 

“Att doktorn eller sjuksköterskan eller någon skriver upp det som är planerat är jättebra.” 
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Hon berättar vidare att hon upplevde en ovisshet i hur mycket och hur ofta hon fick vara där på 

avdelningen och när hon fick och inte fick hålla i sitt barn. Hon hade tyckt att  det vore bra om 

det fanns tider att hålla sig till. 

“Det kanske kunde stå lite om tider och så där. När man skall, eller kanske ehh får komma till sitt 

barn och sånt där.” 

 

Många föräldrar vill dessutom vara med på många av undersökningarna eller vara i närheten för 

att så snart som möjligt  kunna få svar eller få prata med läkare efteråt. Det skulle vara en 

trygghet och lugnande för föräldrarna att veta när något skall hända så att de kan planera sin 

vardag och vara där. 

“Det är lugnande för anhöriga. För jag menar då vet man ju vad som kommer att hända under 

dagen och då kanske man kan vara med då.”  

 

Även att sedan kunna skriva ner hur undersökningen gick, vilka behandlingmål som finns och 

vad som uppnåtts upplevs positivt för att strukturera upp vardagen. Många föräldrar uttrycker ett 

behov av att ha tydliga mål och att kunna se framstegen eller utvecklingen i deras barns 

behandling och mående. 

“Det är positivt att det står om mål för dagen. Det är lite bra att fått ha dem. För man behöver se 

de där små framstegen” 

 

Att kunna få hjälp med att samla ihop alla tankar och frågor är även det viktigt för att skapa en 

vardag för föräldrarna. Att ha ett stöd för minnet. Det är återkommande att föräldrarna upplever 

att de lätt glömmer bort vad som har sagts och vilka frågor de hade när väl läkaren eller 

sjuksköterskan är inne i rummet och samtalar med dem.  

“Men det är nog det där att man tänkte så mycket att, då kunde man skrivit ner saker så att man 

kommer ihåg det.” 

“Allting det här man har i huvudet, hade man ju fått ner på papper.” 

 

Föräldrar som har varit på BIVA under en längre tid eller är sjukhusvana har uttryckt att 

planeringsboken hade varit särskilt till hjälp under den första tiden, när allt är nytt och 
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främmande. Att få hjälp att komma in i vardagen och veta vad som skall göras och att strukturera 

upp allt som gör en förvirrad.  

“I början hade den varit kanon. När allting var väldigt nytt och väldigt snurrigt, man hade tusen 

frågor om allting. Så hade den den varit kanonbra.” 

 

Stöd för kommunikationen 

 

Många föräldrar tycker att planeringsboken även skulle kunna vara ett bra stöd för 

kommunikationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen. En förälder berättar att hon ibland 

känner sig besvärlig och att hon ställer så mycket frågor hela tiden. Hon hade tyckt att det var 

skönt att ha frågor nedskrivna så att all personal kan se vad hon har för frågor och funderingar så 

att hon slipper upprepa dem flera gånger.  

“Att känna sig mindre besvärlig. - Kunna skriva ner frågor, som att personalen faktiskt vill att 

man skall ha frågor. Om alla har en sån här lapp, då är det väldigt tydligt att, vi vill veta vad du 

har för frågor. Det är ok att skriva frågor[...] Jag är väldigt verbal av mig, jag vill gärna veta. 

Men till slut, för tredje gången på dygnet så känner man, ja man känner sig lite besvärlig. Så när 

det står tydligt att vi vill veta dina frågor, då blir det en uppmuntran till att, ja men det är ok att 

jag undrar liksom.” 

 

Det finns även ett behov av att kunna skriva ner vad alla som jobbar heter då det är en stor vård 

personal som arbetar på ett dygn och många namn och många ansikten att komma ihåg för 

föräldrarna. 

“Tycker att det var positivt bara det där att veta, vem skall jobba och vem som har jobbat[….]Så 

många personer så svårt att hålla reda på allas namn. Då blir det krångligt när man står där 

dagen efter och så skall man säga, hon sa att det är så här.. Att kunna referera till en personal 

med namn, det skulle vara lättare. För man känner sig så rörig, det är inte ok att referera bara 

till utseende, så det hade varit jättebra” 
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Många föräldrar som är sjukhusvana och är vana vid att ta hand om sina barn på sjukhus är oftast 

rutinerade och vet vad som skall göras med deras barn varje dag. Men de berättar hur tiden  var 

för dem i början när de inte hade samma vana. 

“Just nu överflödig. Så inkörda i rutiner. men när man hade vissa frågor vissa dagar så var det 

skönt att skriva ner dem där istället för den där lösa lappen som man alltid har annars.” 

 

Skapar utrymme och trygghet att vara delaktig som förälder 

 

Att som förälder få känna sig behövd och delaktig i sitt barns omvårdnad är något som upplevs 

positivt för alla föräldrar som vi har intervjuat. Det har varit tydligt att föräldrarna uppskattar att 

bli uppmuntrade till att få hjälpa till med att tvätta, mata, väga och sköta sitt barn så mycket de 

kan och får. Även om det för många har varit något som sakta vuxit fram under vårdtiden så har 

nästan alla velat göra så mycket som de kan för sina barn. I början uttrycker många att det är 

läskigt och känns jobbigt att överhuvudtaget ta i barnen men med stöd från personalen så har alla 

velat vara delaktiga på ett eller annat sätt. Så här uttrycker ett par föräldrar vi intervjuat: 

“Man kan nog känna sig mer delaktig i vården, och i planeringen, för själva skötseln av sitt barn. 

De saker man kan göra som förälder. Att man får styra lite” 

 

Det finns de föräldrar som har haft långa sjukhusvistelser och de flesta föräldrarna har haft en när 

kontakt med sina barn sedan tidigare. De känner sina barn bäst och vet hur deras barn fungerar. 

De flesta föräldrar vill kunna skriva lite om sina barn och ge information om sådant som de 

upplever lätt faller mellan stolarna vid rapporter och i dokumentering.  

“Att kunna göra boken mer individuell, anpassa efter barnets situation” 

 

En annan mamma berättar utförligt hur hon skulle vilja ha utrymme för den kunskap och den 

information som hon har om sitt barn och vad hon tycker är viktigt för personalen att veta om 

hennes barn. Det hade varit bra för ny personal som kommer och aldrig träffat barnet tidigare. 

Mamman tror även att det hade känts tryggare för föräldrarna. 
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“Att ha ett försättsblad där jag kan beskriva dom där sakerna som är viktiga för oss, så här är 

vår dotter, typ det där då. En kvart innan mat börjar hon att skrika eller hon har haft problem 

med det här benet innan så sätt inte poxen på den foten, det syns inte längre men vi är extra 

noggranna med det. [...]Radda upp några punkter så att jag inte känner att jag behöver 

informera om varje gång jag kommer [...]Man kan då relatera till hur hon är när hon mår bra 

och hur hon inte skall vara” 

 

En förälder uttrycker att hon inte kännt sig hörd av personal om den kunskap hon har om sitt 

barn. Hon har varit noggrann med kosten för sitt barn då hennes barn haft problem med magen 

länge. 

“Att få skriva själv om det som man tycker är viktigt. Som maten, där har min personliga 

upplevelse att det har varit ett lågprioriterat område. Det har varit struligt med det. - Det hade 

varit väldigt positivt och känts tryggt.” 

 

Men det finns även tankar om att det kan bli för mycket för en förälder att kunna för mycket om 

sitt barn och känna så mycket ansvar över vården för sitt barn. Det finns ett behov av att styra och 

vara delaktig i omvårdnaden men inte i den medicinska delen.  

“Det kan också vara en fara. Att känna sig som sista utpost att man måste ha koll på allting även 

det medicinska. Jag skall kunna förmedla hur mitt barn har det men jag skall inte heller vara 

medicinskt ansvarig.” 

 

I omvårdnaden vill de flesta föräldrar vara med och tvätta och mata. De berättar att det hade varit 

skönt om de kunde skriva ner någonstans så att personalen vet att de vill vara med och vilka tider 

de skall komma. Det är inte alltid som alla föräldrar kommer samma tider. 

“Jag kan skriva att jag vill mata mitt barn så också personalen kan gå tillbaka och titta i de här 

papperen och se. De vill mata själva, vi väntar på dem eller vad som helst liksom” 

 

Det finns även föräldrar som inte vill vara med i alla moment.  En mamma berättar att  hon tyckte 

att det var jobbigt i början när hennes barn fortfarande var nyopererat. Hon ville inte att 
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personalen skulle fråga varje dag som hon kom om hon ville vara med eller inte då hon tyckte det 

kändes besvärligt. 

“Ja det är om man vill vara med. Det är väl skötseln om man vill vara med eller inte. Hade det 

stått på ett papper liksom, då hade hon förstått att jag inte ville vara med[...] Hade det stått på ett 

papper så hade de vetat, det har jag tänkt på så slapp de vänta på mig eller om jag skulle bli 

tillfrågad igen” 

 

Planeringsboken skulle kunna vara till en god hjälp för både föräldrar som aldrig stött på 

barnsjukvården tidigare och för föräldrar som är sjukhusvana. Däremot är det tydligt i 

intervjuerna att de flesta föräldrar hade haft mest nytta av boken i ett tidigt skede när allt är som 

mest förvirrande.   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Då syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos föräldrar till barn vårdade inom 

intensivvård, valdes en kvalitativ metod. Då syftet även var att utvärdera planeringsboken som 

utvecklats utifrån tidigare internationella studier (Champagne et al 2012, ss. 257-264) under 

förhållanden inom svensk intensivvård så valdes  att göra en interventionsstudie. Polit och Beck 

(2012) skriver bland annat att denna typ av studie syftar till att utvärdera innovationer inom 

vården. Dessa innovationer skall vara formade av vårdvetenskapliga värderingar och mål, vila på 

en stabil teoretisk grund och aktuell forskning. Studien skall vara utformad för att utveckla 

vården av  individen, familjen, gruppen och för samhället (Polit & Beck 2012, ss. 631). Då denna 

studie saknat den tid och de resurser som skulle krävas för att göra en direkt jämförande studie 

bör den ses som en pilotstudie inom svensk barnintensivvård. Antalet deltagande i denna studie är 

mycket förre  i jämförelse med internationella studier, vilket skulle kunna ses som en svaghet i 

vår studie.  
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En provintevju gjordes för att utvärdera forskningsfrågorna. Den första intevjun genomfördes 

med båda författarna närvarande då båda saknar tidigare erfarenhet av forskningsintervjuer. 

Under den intervjun agerade en författare intervjuare och en var bisittare och protokollförare. 

Detta upplevdes som positivt då författarna tillsammans kunde utvärdera resultatet av 

forskningsfrågorna. Senare intervjuer har genomförts av författarna individuellt, men utifrån vårt 

protokoll med forskningsfrågor. Samtliga intervjuer har spelats in då det enligt Polit och Beck 

(2012) är svårare att intervjua informanten samtidigt som anteckningar skall föras (Polit och Beck 

2012, ss. 354).  

För att båda författarna skall ha god kännedom om intervjuerna har de transkriberats av den som 

ej genomförde den aktuella intervjun. Samtliga transkriberade intevjuer har sedan lästs igenom av 

författarna tillsammans.  

Totalt har sju  intevjuer genomförts med 10  informanter. Fyra intevjuer har gjorts med en 

förälder, och tre med två föräldrar tillsammans. En svaghet i studien visade sig vara svårigheten 

att genomföra intervjuerna. Eftersom föräldrarna vi önskade intervjua hade barn som oftast 

befann sig inom vården, så styrdes intervjuerna mycket av hur situationen såg ut för deras barn 

för dagen. En majoritet av de tillfrågade var positiva till att medverka i studien men hade inte 

möjlighet att intevjuas under den datainsamlingsperiod vi hade valt. Detta skulle kunna ses som 

en svaghet då studien hade haft ett större deltagarantal och en större datamängd om det hade 

funnits möjligheter för en längre datainsamlingsperiod. Totalt tillfrågades 19 föräldrar eller 

föräldrapar, som uppfyllde inklusionkriterierna. Sju  av dessa ingår i studien, sex  tackade nej till 

medverkan och sex kunde av andra orsaker inte medverka. Samtliga intevjuer har genomförts i 

enskilda rum, avskilt från patienter och vårdande personal.  

Planeringsboken har använts aktivt av tre informanter. Övriga har presenterats för boken och 

sedan intervjuats om deras åsikter och upplevelser av dess funktion och utformning. Data från de 

planeringsböcker som använts  har inte presenterats i  studiens resultat då datamängden ansetts 

vara alltför begränsad för att vara tillförlitlig.  Inför studiens start instruerades personalen på 

intensivvårdsavdelningen om planeringsboken, dess användning samt vår studie. Dock har inte 

andra vårdinrättningar på barnsjukhuset inkluderats. Detta innebar att vissa informanter vistades 

på intensivvårdsavdelningen under några dagar och uppfyllde då inklutionskriterierna. Men när 

de senare skrevs ut till en vanlig vårdavdelning så kunde de inte längre använda planeringsboken 
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eftersom personalen där ej var instruerade i hur den skulle användas. Detta resulterade i att de 

intervjuades för studien men datan i planeringsböckerna var alltför begränsad för att kunna 

användas. Detta kan ses som en svaghet i vår studiedesign, då studien hade haft större styrka om 

denna datamängd varit större.   

Innehållet i intervjuerna analyserades i en kvalitativ innehållsanalys  enligt Elo och Kyngäs 

(2008, ss. 107-111). Datan i intervjuerna sorterades upp i olika kategorier och subkategorier av 

författarna tillsammans. En svårighet i metoden är att skapa kategorier som speglar den data som 

ursprungligen samlats in (Elo & Kyngäs 2008, ss. 112). Genom att båda författarna genomfört 

arbetet tillsammans och flertalet gånger gått tillbaka till ursprungsmaterialet tror vi oss ha 

minimerat riskerna för att data skall ha gått förlorad eller feltolkats. Då vi båda saknar tidigare 

erfarenhet från att arbeta med kavalitativ innehållsanalys är det dock svårt att utvärdera 

eventuella brister i analysen. För att minska riskerna för detta så har vi gått igenom 

analysprocessen med arbetets handledare som har en större erfarenhet av detta.  

Vår förförståelse hade med stor sannolikt redan bidragit till intresset för fenomenet som vi önskar 

undersöka. Vår egen förförståelse gällande fenomenet som vi vill undersöka, var att det sannolikt 

finns ett stort behov av kommunikation hos föräldrar till barn som vårdas inom intensivvården. 

Vi trodde också att det finns sätt att förbättra och säkerställa att föräldrar får den information som 

de önskar få, samt att den information som de vill ge också skulle kunna komma fram. Vår 

förföreståelse grundade sig främst i personligt upplevda erfarenheter, inom svensk sjukvård, som 

vårdpersonal, men även efter att tagit del av aktuell forskning inom ämnet. Enligt Malterud 

(2009) är en bra huvudregel att ju fler överraskningar det empiriska materialet ger oss under 

arbetets gång, desto bättre har vi lyckats att ta till oss ny kunskap, till följd av ett öppet och 

systematiskt tillvägagångs sätt (Malterud 2009, ss. 50).  Under arbetets gång så har vi aktivt gått 

tillbaka och försökt medvetandegöra vår förförståelse för att denna inte skulle påverka studiens 

resultat. Denna har diskuterats författarna emellan och även med studiens handledare. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos föräldrar till barn vårdade inom svensk 

intensivvård, vad avser kommunikation och information och hur en planeringsbok som vi 

utformade kunde påverka denna uplevelse. Till hjälp för att utforma denna planeringsbok har vi 

använt oss av den studie som tidigare nämnts i bakgrunden (Champagne et al 2012, ss. 257-264). 

Resultatet visar att det finns ett behov av ett mer strukturerat sätt för föräldrar att organisera sin 

tillvaro under tiden som deras barn vårdas på en barnintensivvårdsavdelning. Det är genomgående 

i samtliga intervjuer att föräldrarna upplever en känsla av ovisshet och osammanhang i början av 

vårdtiden och att under denna tiden är de i ett särskilt behov av att kunna samla ihop tankar och 

funderingar. Det finns ett behov av att ha vissa saker nedskrivna som till exempel tider och rutiner 

på avdelningen eller kring barnet. De flesta föräldrar upplever kommunikationen och sättet som de 

får information på som tillfredställande och de är ofta väldigt nöjda med bemötandet från 

vårdpersonal på BIVA. De har synpunkter på vissa saker som kunde förbättras och de har delat 

med sig av vad de hade önskat kunde varit annorlunda.  

 

Informationsbehov 

Det råder ingen tvekan om att informationsbehovet var stort. De flesta föräldrar ville veta allt. De 

vill ha så mycket information som de kunde få. Att inte får svar på frågor eller att uppleva att 

något sorteras bort eller inte sägs, skapar oro och frustations hos föräldrarna. Tidigare studier 

visar även  att föräldrar tycker att tydlig kommunikation och att information ges på ett ärligt och 

detaljerat sätt, är viktigt för deras upplevelse av vården (Latour, et al 2011, ss. 319-325). Även i 

vår studie kan föräldrarnas ord bekräfta att de uppskattar såväl snabb som strukturerad 

kommunikation, där de kan sitta ner och samtala, så länge de får den information som läkarna 

eller övrig vårdpersonal har att delge.  Vissa föräldrar upplever bland annat att information 

sorteras bort eller kan falla bort vid överrapporteringar.  
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Sätt att kommunicera för att ge information 

Studien bekräftar tidigare studies resultat om vikten av hur information ges. Det är väsentligt hur 

vårdpersonal ger information. Huruvida det sker på ett mer strukturerat sätt eller mer spontant 

spelar  en stor roll för föräldrarnas upplevelse. Att får information på ett ärligt sätt och att 

information ges kontinuerligt ger en ökad tillfredställelse för föräldrarna och de känner sig mer 

delaktiga och involverade i vården av sina barn (Duivenvoorden, Hazelzet, van Goudoever & 

Latour 2009, ss. 255-266). I vår studie beskrivs även föräldrarnas behov av all sorts information 

som kan innebära skriftlig, spontan, strukturerad och detaljerad information. Det var 

genomgående att för mycket information kunde föräldrarna inte få. Ju mer de fick veta ju mer 

upplevde de att de fick kontrol överl och förståelse för vården av sina barn. Det är viktigt med en 

god relation till läkare och övrig vårdpersonal. Det är också viktigt att det ges tid till strukturerade 

samtal där det finns utrymme för föräldrarna att ställa frågor och att vårdpersonalen är  fokuserad. 

Detta behövde ske regelbundet, särskilt för de föräldrar som spenderade längre tid på sjukhuset.  

 

Fråga för att få information 

Något som inte hittats i de studier som beskrivits i bakgrunden är att föräldrarna faktiskt tar 

initiativ till att skaffa sig information och att de kräver information. De flesta föräldrar upplevde 

att de bara kunde fråga personalen och att de ofta fick svar då och att de fick information 

snabbast på det viset. En del föräldrar upplevde att de kände sig tvugna att fråga om information 

hela tiden för att få någon och ibland kunde de känna sig besvärliga. Att behöva fråga själv kunde 

både upplevas som något negativt och som något positivt. Det som var negativt var att det kändes 

som att personalen inte var professionell och inte ville uppdatera  föräldrarna om vad som hänt. 

Det fanns en rädsla för att behandlingar eller undersökningar hade gjorts utan att föräldern hade 

fått reda på det. Andra föräldrar tyckte att det var bra att personalen väntade in föräldrarna och 

bara svarade på frågorna, då de tyckte att ville de veta något så frågar de själva men om de inte 

frågar så ville de heller inte veta.  
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Interaktionen och bemötandet från vårdarna 

 

 Dahlberg och Segesten (2010) skriver om vikten av att vårdaren tar ansvar och ser till att 

utveckla en vårdande relation med patient och närstående. Denna studie bekräftar att bemötande 

från vårdaren spelar en stor roll för hur föräldrarna upplevde den vårdande relationen. Det var 

viktigt för föräldrarna att den personliga relationen till vårdarna var bra för att skapa ett 

förtroende och en bra upplevelse hos föräldrarna. Där var samtalen viktiga, på vilket sätt 

vårdpersonalen talade till föräldrarna och om de motiverade dem till att vara mer involverad i 

barnens vård. Det var viktigt att vårdpersonal stöttade i hur föräldrarna skulle kunna hjälpa sina 

barn på bästa sätt. Föräldrarna kände sig ofta maktlösa och skärrade över situationen av att ha sitt 

barn vårdat på en intensivvårdsavdelning och detta kunde medföra en känslighet för bemötandet 

från personalen. Föräldrarna läser av personalens kroppsspråk, tonläge och hur de framför ett 

samtal. Om personalen visade frustration eller var kort i tonen så kunde det kännas mycket 

obehagligt för föräldrarna. De uttryckte även en maktlöshet i att de inte ville ha en konflikt med 

vårdpersonalen då de trots allt hade hand om deras sjuka barn. När den vårdande relationen var 

bra och föräldrarna kände ett förtroende för vårdpersonalen så kunde det istället medföra en 

känsla av trygghet och tillit. Samtliga föräldrar uttryckte en tillit till personalens kunskap och 

kvalifikationer att ta hand om deras barn. Det fanns aldrig någon rädsla bland föräldrarna för att 

personalen skulle felbehandla. Föräldrarna berättar även att de uppskattar när de blir påhejade av 

personalen och att de ger uttrymme för föräldrarna att vara med i de dagliga omvårdnadsarbetet. 

Detta gav en positiv och upplyftande känsla hos föräldrarna.  

 

 

Upplevelsen av planeringsboken 

Som i tidigare studier så visades det även i vår studie att det finns ett behov av ett mer 

strukturerat sätt att kommunicera. Föräldrarna upplevde att det skulle vara positivt att ha ett 

sådant verktyg som planeringsboken, inte bara för att ha mer kontroll och uppleva mer makt som 

förälder men även för att kunna ha det som hjälpmedel för att komma ihåg frågor eller 
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funderingar som de hade (Champagne et al., 2012, s. 257). De skulle även uppskatta att få 

förmedla den kunskap och det som de känner till om sina barn som är viktigt för dem och barnet   

till vårdpersonalen. Att känna att det är välkommet med frågor och att det ges utrymme för 

föräldrarna att beskriva sina barns så som de ser dem kan både öka tryggheten för föräldrar men 

även patientsäkerheten. Som den amerikanska studien visar har deras bok varit uppskattad av 

både personal och föräldrar men det går inte riktigt att jämföra med vår studie då den inte är 

tillräckligt omfattande och inte har involverat vårdpersonalens perspektiv. För att verkligen 

komma fram till om detta skulle kunna vara något positivt och något som skulle behövas i svensk 

barnintensivvård hade det krävts att planeringsboken implementerades i verksamheten först och 

att föräldrarna samt vårdpersonalen var insatta i detta system.  

 

SLUTSATS 

 

Studien visar på hur stort informationsbehov som finns hos föräldrar till barn vårdade inom 

svensk intensivvård. Den visar också  hur viktigt det är att föräldrarna upplever 

kommunikationen med vårdarna som god. Detta kan påverka upplevelsen av vården och bidra till 

ökat förtroende, trygghet och hoppfullhet. Det visade sig också att kommunikationen och 

bemötandet från vårdarna kunde bidra till ökad delaktighet från föräldrarna  i vårdandet av deras 

barn.  Det visade sig också att föräldrarna i de situationer då de upplevde sig sämre bemötta av 

vårdarna i större utsträckning upplevde frustration och ökad oro. Delaktigheten i vården 

minskade även i dessa situationer. Studien visar också att föräldrarna ställer sig positiva till det 

instrument som planeringsboken skulle kunna vara. De visade sig att de såg vinster i både 

kommunikationen med vårdpersonalen och att de trodde sig känna en större kontroll och trygghet 

i och med användadet av en planeringsbok. Underlaget i denna studie är för litet för att fullt ut 

kunna jämföras med tidigare internationella studier. Men den skulle kunna bidra som en grund till 

ytterligare studier i ämnet. Både större studier som utgår från föräldrarnas perspektiv, men även 
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studier för att undersöka eventuella vinster med en planeringsbok ur intensivvårdssjuksköterkans 

perspektiv är önskvärda.  
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Bilaga 1 

Planeringsbok - ett hjälpverktyg för er med barn som 

vårdas på intensivvårdsavdelning 
 

 

 

Patient ID: 
 

 

 

Telefonnummer förälder 1: 
 

 

 

Telefonnummer förälder 2: 
 

 

 

Patientansvarig sjuksköterska: 

Patientansvarig läkare: 
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Datum: 
 

Team: Vi som jobbar med ditt barn idag.  
Dag:    Kväll:    Natt: 

SSK:    SSK:    SSK: 

USK:    USK:    USK: 

Läkare:    Läkare:    Läkare: 

 

 

Undersökningar/Händelser:  
(ex. Mål för dagen, röntgen, operationer, särskilda behandlingar, extubation/intubation osv.) 

 

Kost/Matning: 
(ex. typ av kost, bröstmjölk/ersättning, puré, lättuggat osv. Finns det några önskemål om när du/ni vill 

mata ditt barn?) 

 

 

 

Frågor?: 
(ex. Har du/ni några frågor till ronden? Något ni vill ta upp inför eventuella läkarsamtal? etc.) 

 

Tankar/Upplevelser: 
(ex. Hur upplever jag/vi mitt barn idag? Hur känner jag/vi idag?)  
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Bilaga 2 

 

 

 

 

Vårdenhetschefs godkännande av datainsamling  

  

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

Intensivvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett examensarbete på 

avancerad nivå.  

Syfte med examensarbetet är att undersöka upplevelser av en planeringsbok hos föräldrar till barn 

som vårdas inom barnintensivvård.   

Forskning visar att det finns ett stort värde i att arbeta tillsammans med familjen inom vården av 

barn inom intensivvården. Internationella studier visar att hjälpmedel som exempelvis dagböcker kan 

var ett sätt att underlätta kommunikation mellan föräldrar och personal på IVA. Vi skulle i vårt 

arbete vilja göra en pilotstudie med ett kommunikationsstöd som vi valt att kalla “planeringsbok”. Vi 

är intresserade av att undersöka om en planeringsbok skulle kunna vara ett lämpligt instrument inom 

svensk barn-IVA. 

Vi planerar att erbjuda 10 familjer en planeringsbok under två veckors tid, var god se bifogad bilaga 

1. Inklusionskriterierna är att barnet planeras vårdas under minst 24 timmar på avdelningen och är i 

stabilt behandlingsläge. I samband med att föräldrarna får boken skall de även få ett 

informationsbrev. Därefter planerar vi att ha ett informationssamtal samt ge ett samtyckerbrev till de 

föräldrar som skall delta i studien. 

 

Uppgifter som kan identifiera deltagare tas bort. Ingen obehörig har tillgång till datamaterialet.  
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Vid publicering kommer det analyserade resultatet att vara avidentifierat. Deltagandet är frivilligt och 

kan när som helst avbrytas utan förklaring.  

Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare.  

 

Vänliga hälsningar,  

Viktoria Kortangsakul och Daniel Lindahl 

s150337@student.hb.se / s150457@student.hb.se 

0737-864163 / 0737-265588  

 

Handledare  

Sepideh Olausson 

Intensivvårdssjuksköterska 

Universitetslektor 

Akedemi för vård arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås 

sepideh.olausson@hb.se 

0709-108204 

 

Godkännande  

Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Viktoria Kortangsakul och Daniel Lindahl 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

Ort:              Datum: 

 

______________________________________ 

Namnteckning  

 

______________________________________ 

Namnförtydligande 

Titel/Verksamhet 

mailto:s150337@student.hb.se
mailto:s150457@student.hb.se
mailto:s150457@student.hb.se
mailto:sepideh.olausson@hb.se
mailto:sepideh.olausson@hb.se
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Bilaga 3 
 

 

 

Studie angående kommunikation mellan vårdpersonal och närstående med barn som 

vårdas på BIVA.  

Tidigare forskning visar att kommunikation och information mellan vårdpersonal, patient och 

närstående, är mycket viktiga faktorer för en god vård  på en intensivvårdsavdelning. Samtidigt 

finns det även forskning som framhåller behov av förbättrad kommunikation, och behov av mer 

strukturerade sätt att att få information. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka hur kommunikationen och informationen upplevs 

av närstående till kritiskt sjuka barn vårdade inom svensk intensivvård. Vi vill även försöka utöka 

kunskapen på vilka sätt som kommunikationen skulle kunna förbättras. Deltagande i studien 

påverkar inte behandlingen av er som föräldrar och ej heller behandlingen av ert barn som 

patient.  

Vi frågar dig/er för att ni är närstående till ett barn som vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Studien går till så att ni intervjuas angående er/era upplevelser och erfarenheter av 

kommunikationen och informationen med vårdpersonalen på intensivvårdsavdelningen. Hur lång 

tid intervjun tar avgör du du/ni, men beräkna att den tar ca 30 minuter.  Intervjun kommer att 

spelas in och sedan skrivas ut i sin helhet. All data kommer att avidentifieras, för att samtliga 

deltagare i studien skall vara anonyma. Inga personuppgifter eller inspelningar kommer att 

lämnas vidare, utan bara handhas av studieansvariga. 
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Vi kommer under hela studiens gång finnas tillgängliga på e-mail och telefon, och kan även 

komma till BIVA om ni önskar få stöd eller har frågor angående studien. Planeringsboken 

innebär inte någon påverkan på barnets behandling.  

Studien kommer att publiceras på Högskolan i Borås databas som ett examensarbete och finns 

där tillgänglig offentligt samt för en eventuell  publikation i en vetenskaplig tidskrift.  

Avslutningsvis vill vi förtydliga att deltagandet i denna studie är frivilligt och att ni har rätt att 

avbryta medverkan när som helst under studiens gång, utan särskild förklaring.  

 

Studieansvariga: 

Viktoria Kortangsakul                            Daniel Lindahl 

s150337@student.hb.se 0737-864163 / s150457@student.hb.se 0737-265588 

 

Handledare  

Sepideh Olausson 

Intensivvårdssjuksköterska 

Universitetslektor 

Akedemi för vård arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås 

sepideh.olausson@hb.se 0709-108204 

 

 

Samtycke 

 

Jag har muntligen informerats och tagit del av skriftlig information om studien rörande 

kommunikation mellan vårdpersonal och närstående till barn som vårdas på BarnIVA.  

Jag har haft tillfälle att i lugn och ro läsa informationen. Genom min underskrift samtycker jag till 

att: 

 

mailto:s150457@student.hb.se
mailto:sepideh.olausson@hb.se
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● Jag accepterar att delta i forskningsstudien kring studien om kommunikation mellan vårdpersonal 

och närstående till barn som vårdas på BarnIVA. 

● Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivillig. 

● Jag är medveten om att jag när som helst, utan särskild förklaring kan avbryta mitt deltagande i 

denna studie. 

● Jag är medveten om att jag när som helst kan ställa frågor och få dem besvarade av 

studieansvariga under studiens gång samt att detta inte påverkar vården för mitt barn. 
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Namnteckning                                        Ort & Datum 

 

 

 

 

 

________________________________                     __________________ 

Namnteckning                                        Ort & Datum 


