
Abstrakt 

Bakgrunden till detta arbete var att vår hälsouppfattning påverkas av 
en mängd faktorer. Inom familjer var detta något som starkt 
relaterades till övriga familjemedlemmars välmående och 
välbefinnande. Inom den pediatriska vården beskrevs samarbete 
mellan patienter, föräldrar och vårdpersonal som en viktig faktor. 
Denna familjecentrerade vård kunde, beroende på hur den 
fungerade, påverka samtliga parters uppfattningar och upplevelser 
på positiva och negativa sätt. Denna litteraturstudies uppgift var att 
undersöka hur den pediatriska vården på sjukhus fungerade i 
praktiken med syftet att belysa patienters, föräldrars och vårdares 
uppfattningar och upplevelser av pediatrisk omvårdnad. Studien 
bedrevs genom artikelsökning i sökmotorer. Funna artiklar valdes ut 
i tre steg. Först genom en snabb genomblick för relevans, sedan 
genom en noggrannare genomläsning där inklusions- och 
exklusionskriterier användes för artikelurval. I det sista steget 
genomgick artiklarna en djupare granskning för 
kvalitetsbedömning. Resultatet pekade främst på brister i 
kommunikation och samarbete mellan föräldrar och vårdare samt på 
barnens upplevelser kring sitt sjukdomstillstånd och deras 
sjukhusvistelse. Andra uppdagade faktorer var bland annat hur 
föräldrar uppfattade sitt vakande över barnet och personalens syn på 
föräldrar i den pediatriska omvårdnaden. I diskussionen framhävdes 
att arbeta med en helhetssyn på familjen där det är viktigt att lyssna 
på varje enskild familjs behov. 
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Bakgrund 

Föräldrars, barns och personals uppfattningar och upplevelser av den pediatriska 

omvårdnaden kan vara ett starkt bidrag till forskningen för att förklara hur den 

pediatriska omvårdnaden fungerar i praktiken. 

  

Upplevelser och uppfattningar är en stor del av vårt livsvärldsperspektiv 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 24). Föreställningar 

om vår livsvärld är något som skiljer sig från person till person men som 

paradoxalt också binder människor samman. Vi utvecklar vår uppfattning om 

saker och ting genom den värld som vi delar med våra anhöriga. Med anhöriga 

menas främst våra nära och kära (Wright, Watson & Bell, 2006, s. 41). Ett 

begrepp som vi delar med andra är begreppet hälsa. Man är överens om att detta 

fenomen, som trots att det sällan skapar några missförstånd, ändå är svårt att 

definiera. De flesta ser hälsa som något positivt och något som vi alla strävar efter 

att ha. Den allmänna uppfattningen är att hälsa är vår förmåga att motstå dagliga 

belastningar utan att drabbas av sjukdom eller vantrivsel. I denna definition 

uppfattas hälsa bestå av en kroppslig, en mental och en social komponent som är 

sammankopplade med varandra. Detta kan sammanfattas i WHO:s definition av 

begreppet hälsa från 1946 som lyder: ”Med hälsa avses att en människa inte bara 

är fri från sjukdom och svaghet, utan även åtnjuter fullständigt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande”. Människors hälsa och välbefinnande avgränsar sig 

dock inte enbart till den egna individen. Den påverkas också av hälsotillståndet 

hos våra närstående (Kristoffersen, 1998, s. 22-23, 29). 

 

Med närstående refererar man oftast till familjen. Traditionellt uppfattas en familj 

som en grupp individer som delar samma gener och hålls samman via äktenskap, 

även om det finns flera konstellationer av familjer. Vissa forskare beskriver 

familjen som en social kontext innehållande minst två personer som karaktäriseras 

av att man värnar om varandra och har en ömsesidig samhörighet till varandra 

som innefattar långvarigt samarbete och ansvar (Hallström & Elander, 2007). 

Andra definierar familjen som den grundläggande sociala strukturen i samhället 

och framställer familjer som ett väldigt viktigt socialt instrument då den har en 
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grundläggande fostrande funktion som på lång sikt bidrar till samhällets välfärd 

och utveckling (Kirkevold & Strømsnes Ekern 2003 s. 20- 21).  

 

När det kommer till hälsa/ohälsa inom familjen är uppfattningen starkt beroende 

av familjens föreställningar om sambandet mellan sjukdomar och ohälsa. I en 

familj kan inställningen vara att ohälsa eller sjukdom uppstår på grund av 

ogynnsamt leverne. Samtidigt kan man i en annan familj ha inställningen om att 

ohälsa eller sjukdom är en naturlig varningssignal till att det krävs en förändring i 

livet. I samband med olika uppfattningar om ohälsa finns även olika uppfattningar 

om omsorg som i vissa fall kan uppfattas som endera ständiga uppmaningar eller 

överbeskyddande. En annan uppfattning av sjukdom i familjen är att detta kan ge 

familjemedlemmar en möjlighet att komma varandra närmare, samt en anledning 

att uttrycka sin närhet och kärlek till varandra (Wright, Watson & Bell, 2006, 

s.71, 80, 86).  

 

Familjer behöver stöd för att hålla ihop familjen när den drabbas av sjukdom. 

Stöd kan komma från flera källor såsom från familjemedlemmar, hälso- och 

sjukvården, samhället, vänner, andra föräldrar och religion. Hälso- och 

sjukvårdens roll i detta är att bistå med nödvändig kunskap och kompetens inom 

olika professioner (såsom medicin och omvårdnad) och känslomässigt stöd. 

Stödåtgärden inbegriper även själva organisationen i form av snabbhet i 

förflyttningar inom eventuell växelvård och en bra kommunikation mellan 

sjukhus, primärvård och omvårdnad i hemmet samt miljön på sjukhuset vid en 

längre inskrivning. När detta fungerar känner sig familjer i allmänhet säkra med 

vetskapen om att den sjuke är noga övervakad och att medicinsk personal är 

lättillgänglig (Hallström & Elander, 2007). Föräldrar använder sig av olika 

strategier för att försäkra sig om att de får tillräckligt och passande stöd. Detta kan 

vara allt från att överlämna all vård till personalen till att insistera att de vet vad 

som är bäst för deras barn. För att försäkra sig om att få sina krav tillfredställda så 

används det olika tillvägagångssätt som kan vara allt från att undvika att göra sig 

till besvär för personalen till att informera personalen om deras förväntningar på 

vården (Shields, Pratt & Hunter, 2006).  
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Familjecentrerad vård inom pediatriken har på senare år växt fram med syfte att 

så mycket som möjligt innefatta familjemedlemmarna i vården av deras barn 

(Sandler et al, 2008). En familjecentrerad vård inriktar sig på familjens struktur, 

funktion och grad av hälsa/ohälsa samt att man kopplar ihop den kunskap man har 

om begreppet familj och hälsa med praktiska kunskaper. För omvårdnaden 

inkluderar detta även en psykosocial aspekt av familjen som helhet och som en 

självständig grupp (Hallström & Elander, 2007).  

 

I den familjecentrerade vården försöker man skräddarsy behoven hos den 

drabbade familjen. Familjen runtom ett långvarigt sjukt barn (främst den primära 

vårdgivande parten) har speciella behov för att kunna känna säkerhet, trygghet 

och stöd av professionella vårdare. Detta inkluderar bland annat deltagande och 

kontroll i själva vården. Den nära relation som föräldrar har till sina barn och de 

erfarenheter som de bär på beskrivs ha nytta för barnets vård och behandling och 

har därför även en stor betydelse för barnets tillfrisknande. Därför anses det som 

viktigt att ha i åtanke att föräldrar i allmänhet är experter på sina egna barn och 

ska därför visas stor lyhördhet. När deltagandet i vården inte fungerar 

undermineras föräldrarnas kontrollbehov över vården. Kontroll i denna 

bemärkelse betyder föräldrarnas överblick över vad som sker i vården och över 

behandlingen av barnet. Vid kronisk sjukdom har detta uttryckts som att föräldrar 

ansett att vård i hemmet har en högre kvalitet än på ett sjukhus på grund av en 

större kontroll. Detta mycket beroende på att föräldrar/vårdgivare har mer tid över 

för vården av sitt barn än vad vårdpersonalen har (Hallström & Elander, 2007; 

Neff et al, 2003). 

 

Ett annat behov som uppstår är behovet av kommunikation och kompetens. En 

god kommunikation mellan föräldrar och vårdare är viktig oberoende av kulturell 

bakgrund. Mönstret är att ju sjukare barnet är desto större är behovet av 

information och kommunikation mellan familjen och vårdaren. Med information 

menas kunskap om bland annat barnets diagnos, prognos och behandling. Själva 

informationen om diagnosen skall komma tidigt i barnets sjukdomsförlopp enligt 

studier med förklaringen att ju kortare tid mellan insjuknande och diagnos, desto 

mindre upplevd osäkerhet från föräldrarna. I vårdsammanhang har det informativa 

behovet hos föräldrar visat sig vara av större betydelse än det känslomässiga 
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behovet både ifråga om fysiska och psykiska åkommor hos barnet (Hallström & 

Elander, 2007; Neff et al, 2003). Ifråga om behov av kompetens så riktar sig 

begreppet mot vårdarna. Föräldrar anser generellt att det är ytterst viktigt med 

spetskompetens med vårdare av gedigen och betydelsefull utbildning när det 

gäller vård av barn för att kunna tillfredställa både barnets och föräldrarnas behov 

och förväntningar (Hallström & Elander, 2007).  

 

Alla dessa uttryckta behov av föräldrarna har dock visat sig kunna bli 

undertryckta vid en sjukhusvistelse. I tidigare studier beskrivs det att många 

föräldrar känt en viss självvald plikt av att vårdpersonalen anser att de ska stanna 

med sina barn och att bidra till barnets vård. Föräldrar har då gått in i ett tillstånd 

kallat för ”defensivt föräldraskap” och upplevt en rädsla för att vara till besvär för 

personalen. Detta ger som konsekvens att deras sätt att agera föräldrar ändras när 

barnet är inneliggande och föräldrarna gör vad de tror förväntas av dem från 

vårdpersonalen. Detta ger som resultat att den familjecentrerade vården inte 

fungerar optimalt (Shields, Pratt & Hunter, 2006).  

 
Enligt forskningen skall vården efterstäva att följa den familjecentrerade 

vårdteorin i det dagliga arbetet och sträva efter att främja både patienters och 

anhörigas hälsa. Hur fungerar då den pediatriska omvårdnaden i praktiken? De 

som kan ge ett stort antal svar på den frågan är de människor som är inblandade 

i denna vårdsituation, såsom barnpatienter, föräldrar och personal. Denna 

litteraturstudie skall försöka ta upp deras åsikter om detta.  

Betydelse 

Med hjälp av denna litteraturöversikt kan man som vårdare bli bättre införstådd i 

kollegors, patienters och föräldrars uppfattningar om den pediatriska vården och 

därmed kunna förbättra den. 

Frågeställningar 

- Hur uppfattar patienter, föräldrar och vårdare den pediatriska 

omvårdnaden på sjukhus? 

- Hur upplever patienter, föräldrar och vårdare att samarbetet mellan dem 

fungerar i den pediatriska vården? 
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Syfte  

Att belysa patienters, föräldrars och vårdares uppfattningar och upplevelser av 

pediatrisk omvårdnad. 

Metod 

För att genomföra detta arbete kommer en litteraturstudie att genomföras med 

stöd av Polit och Beck (2008). Detta för att denna litteraturöversikt främst ska 

betraktas som en sammanställning av den forskning som finns kring det aktuella 

syftet. Funnen litteratur kommer under forskningens genomförande att exkluderas 

och inkluderas med hjälp av nedanstående kriterier. Artikelgranskningen kommer 

att genomföras med hjälp av ett granskningsprotokoll från SBU:s rapport om 

depressioner (Bengtsson et al, 2004). Den funna litteraturen skall ha som innehåll 

att de vårdade barnen skall vara inneliggande på sjukhus samt även innehålla 

någon av de involverades perspektiv med en inriktning mot omvårdnaden av 

barnet.  

Exklusionskriterier 

- Studier som innefattar föräldrar med diagnostiserad svår sjukdom som 

försvårar vårdansvaret. 

- Studier som belyser barn som vårdas i hemmet. 

- Studier med fokus på föräldralösa barn 

Inklusionskriterier 

- Studier på barn med diagnostiserad sjukdom. 

- Studierna ska endera fokusera på patientens, föräldrarnas eller vårdarnas 

perspektiv runt omvårdnaden. 

- Barnen i studierna ska vara eller ha varit inneliggande på sjukhus. 
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Litteratursökning 

Tabell 1. Sökning PubMed. 

 
 Meshterm Träffar     
 1. Child hospitalized 

2. Parents 
3. Pediatric nursing 

2110 
23439 
3423 

 

    

#1 Child hospitalized 2110     
#2 #1 AND parents 299     
#3 #2 AND pediatric nursing 107     
       
2008-06-03 kl. 13:33 Limits: Human, English och publ. last 5 years 
 

Tabell 2. Sökning Cinahl via EBSCOhost. 

 
 Meshterm Träffar     
 1. Child hospitalized 

2. Parents 
3. Pediatric nursing 

1100 
13525 
3668 

    

#1 Child hospitalized 1100     
#2 #1 AND parents 255     
#3 #2 AND pediatric nursing 73     
       
2008-06-03 kl. 13:50 Limits: publicerad mellan åren 2003 och 2008 

 

Etisk granskning 

Den etiska granskningen av litteraturöversikten görs genom att använda artiklar i 

studien som tar de etiska principerna i beaktande. Dock så behöver detta inte vara 

uttalat i artiklarna utan tas för givet när de redan har publicerats. Deltagarnas 

rättigheter och forskarnas skyldigheter har då redan granskats av en etisk 

kommitté och skall därför vara etiskt godkänd. 

Analys och kvalitetsbedömning 

Analysen och kvalitetsbedömningen av artiklarna i urvalet skedde i etapper. Först 

och främst skulle artiklarna vara vetenskapliga och ha en relevans för vår 

frågeställning. För att säkerställa litteraturöversiktens relevans användes i första 

hand exklusions- och inklusionskriterierna. Artiklarna granskades sedan via 

graderingssystemet i vald granskningsmall av SBU (Bengtsson et al, 2004). 

Artiklarna valdes ut enligt graderingssystemet från Grad I, som betraktades vara 

av mycket god kvalitet, till Grad III, som bedömdes vara av sämre kvalitet. Ett 
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maximerat antal författare skulle vid bred urvalsmöjlighet användas för att minska 

risken för att enstaka forskares uppfattningar skulle prägla rapporten och att den 

generella åsikten därmed inte blev uttalad. Denna exklusion skulle dock bara ske 

om övriga kriterier inte räckte till. Studierna skulle även granskas gällande 

relevant design kontra studie och gällande reliabilitet, validitet och generalisering 

samt enligt trovärdighetsprincipen. Studierna kunde då vara endera kvalitativa 

eller kvantitativa och därmed förstärka eller underminera uttalanden i artiklarna. 

Anledningen till att vi ville välja en multimetodsdesign till studien är att 

frågeställningen, med undertecknades antagande, främst riktade sig till 

fenomenologiska studier med få antal studiedeltagare. Med kvantitativa artiklar 

ökade dock chansen för en generalisering av det som uttalades.      

Arbetsbeskrivning 

Ovanstående sökning resulterade i sammanlagt 180 artiklar. Av dessa valdes, efter 

en grövre analys gällande studiernas relevans, 28 artiklar som alla bedömdes ha 

relevans för det uttalade syftet. Resterande artiklar exkluderades i denna fas. De 

kvarvarande 28 artiklarna analyserades utefter de ovan angivna inklusions- och 

exklusionskriterierna. Detta resulterade i kvarvarande 20 artiklar. Dessa 

granskades efter granskningsmall prövad av SBU (Bengtsson et al, 2004) (se 

bilaga 1 och 2). Denna granskningsmall användes då vi ville ha möjlighet att 

bedöma både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna granskades i två steg, 

i det första steget ur den ena författarens synvinkel och därefter ur den andra 

författarens. Detta för att öka trovärdigheten gällande artiklarnas kvalitet på grund 

av granskningsmallens subjektiva utformning. I granskningens andra steg möttes 

författarna och diskuterade sina resultat för att komma fram till en mängd av 15 

artiklar, som båda författarna ansåg vara relevanta för bearbetning. Artiklarna 

delades sedan återigen upp i två delar för en latent innehållsanalys enligt mall 

beskriven i bilaga 3. Utifrån detta utrönades tre teman och 12 subteman. 

Innehållsanalysen gick i de flesta fall att utföra på valda artiklar. I två fall var 

dock den författade texten av så pass kvantitativ art att innehållsanalysen inte gick 

att genomföra. Dessa två artiklar fick istället improvisationsmässigt kopplas till 

resultatet med syfte att stärka uttalanden från de andra artiklarna. Enbart 

artiklarnas resultat valdes att beskrivas i den löpande texten. Syfte och metod sågs 

som överflödigt att noggrant beskriva då dessa redovisas i de bifogade matriserna 
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i bilaga 4. Tiden från primär litteratursökning till färdig analys omfattade en 

period av sex veckor. 

Resultat 

Totalt användes 15 artiklar i arbetet med en fördelning på kvalitativ och 

kvantitativ art. Studierna var genomförda i olika länder (se tabell 4 nedan) och 

hade olika inriktningar; endera barns, föräldrars eller personals upplevelser 

och/eller uppfattningar av pediatrisk omvårdnad. Medianvärdet för antalet 

deltagare i studierna var i de kvalitativa 19 (n=7- 82, medelvärde=24) och för de 

kvantitativa 71 (n=55- 256 medelvärde=109) samt att en artikel var av 

multimetodologisk design (n=30). Totalt uppdagades tre teman i dataanalysen: 

Att uppleva brister i vården, att hantera sjukhusupplevelsen och upplevelsen av 

samarbete och kommunikation. För mer information om artiklarna se bilaga 4. 

 

Tabell 3: Artiklarnas nationalitet 

Land: Australien England Finland Irland Kanada Kina Sverige USA 

Antal: 2 3 1 1 1 2 1 4 

 

Inställningen i vårdarbetet inriktade sig mycket på kommunikation och samarbete 

mellan föräldrar och personal. Främst kommunikationen sågs som den viktigaste 

faktorn i att ge föräldrarna en känsla av delaktighet i vårdarbetet (Hughes, 2007; 

Legrow & Rossen, 2005). I kommunikationen krävdes en känslomässig 

involvering och en fast diskussionsstrategi från vårdarna (Jones, Woodhouse & 

Rowe, 2007). 

Att uppleva brister i vården 

Föräldrarna ville i de flesta fall vara delaktiga och känna sig involverade i vården 

av sitt barn (Coyne, 2006). Detta kunde dock leda till emotionella problem då 

sjukvården i vissa fall visade sig vara svår att kombinera med föräldraskapet 

(Coyne & Cowley, 2006).  

 

Vissa föräldrar tenderade att, så långt som det var möjligt, helt ta över 

omvårdnaden och ansvaret över sitt sjuka barn på ett sätt som uppfattades av 

sjuksköterskorna som en försumning av vårdpersonalens profession (Coyne & 
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Cowley, 2006; Daneman, Macaluso & Guzzetta, 2003). Detta visades genom 

faktorer som att föräldrarna ofta ansåg sig vara de som kunde se om deras barn 

mådde dåligt eller var i behov av vård. Föräldrarna upplevde även en rädsla för att 

deras barn skulle försummas, fara illa eller få sämre vård om de lämnades 

ensamma utan stöd från mamma och/eller pappa (Lam, Chang & Morrisey, 2006; 

Dudley & Carr, 2004). Många föräldrar upplevde även att sjuksköterskornas 

arbetsbelastning var alltför betungande och att deras övriga arbetsuppgifter lätt 

kunde leda till att de inte hade tid att se till deras barns behov och inte märkte om 

barnet behövde hjälp med något (McCann, 2008; Hughes, 2007; Coyne & 

Cowely, 2006).  

 

Även om föräldrarna oftast själva var angelägna i sitt deltagande i vården 

uppfattade många ändå detta som ett uttalat krav från vårdpersonalens sida. 

Många föräldrar beskrev en känsla av att sjuksköterskorna avsiktligen tog avstånd 

från vården och förpassade hela ansvaret på föräldrarna (Coyne & Cowely, 2006; 

Lam et al, 2006). En ökad känsla av obehag kunde därmed utvecklas då 

föräldrarna i dessa situationer upplevde ett tvång att utföra vårdåtgärder som man 

inte kände sig bekväma med och därför riskerade att göra fel och försämra 

vårdkvalitén för barnet (Coyne & Cowely, 2006; Topia et al, 2005; Thompson et 

al, 2003) Föräldrarna uppgav att personalens bristfälliga närvaro var något som 

kunde leda till att personalen inte lärde sig barnens sjukdoms- och 

beteendemönster och därmed inte kunde ge en tillfredsställande vård till barnen. 

Detta i kombination med upplevelse av ett stort ansvarstagande och krav från 

personalen var något som ledde till att föräldrarna kände sig tvungna att ständigt 

vara närvarande hos sitt barn (Coyne & Cowely, 2006; Dudley & Carr, 2004).  

 

Något som kraftigt försämrade kommunikationen mellan föräldrarna och deras 

barn och sjuksköterskorna var den bristfälliga information som föräldrarna ibland 

uppfattade från sköterskorna (Dudley & Carr, 2004; Thompson, Hupcey & Clark, 

2003). En stor orsak till den dåliga kommunikationen ansågs av föräldrarna vara 

att sjuksköterskorna i sin beskrivning av situationen många gånger lämnade alltför 

stora utrymmen att tolka informationen (Jones et al, 2007). De otydliga direktiven 

från personalen ledde till att många föräldrar kände oro för sitt barn och en brist 

på kontroll över situationen (Lam et al, 2006). Samtidigt menade många föräldrar 
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att deras åsikter många gånger inte togs på allvar av vårdpersonalen och att de 

kunde tilltalas på ett respektlöst sätt (Jones et al, 2007; Topia, Tomlinson, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005).  

 

Föräldrar uttalade även att den ouppdaterade sjukhusmiljön i många fall kunde 

leda till obekväma sjukhusutrymmen för de anhöriga (Hughes, 2007). 

Avdelningssituationen var en faktor som kunde orsaka problem. Här beskrevs 

bland annat bullrig miljö, flertaliga väckningar under nätterna samt dålig 

avskildhet från andra patienter som starkt bidragande faktorer till dålig sömn 

(McCann, 2008; Lam et al, 2006; Dudley & Carr, 2004). En dålig sömn visade sig 

dessutom kunna leda till ytterliggare problem där utmattning och stressupplevelse 

beskrevs som de två främsta problemen (Lee, Lee, Rankin, Weiss & Alkon, 

2007). Egenvården var en annan faktor som påverkades negativt då de kände sig 

tvungna att ägna all sin tid åt sitt sjuka barn (Dudley & Carr, 2004). Den ständiga 

närvaron hos sitt barn ledde till att föräldrarna var tvungna att bortse från andra 

saker i deras familjeliv och deras personliga behov. Hem och hushåll blev många 

gånger lidande och föräldrarnas välmående drabbades på grund av detta (Coyne & 

Cowely, 2006; Lam et al, 2006). Detta ökades ytterligare av sjukhusrutinerna och 

föräldrarna blev vissa gånger tvungna att ta med sina övriga barn på sjukhuset då 

dessa inte kunde lämnas ensamma hemma (Lam et al, 2006). Kravet på ansvar 

och fokusering runt barnets vård ledde till att föräldrarna, för att få utlopp för sina 

egna behov, omedvetet projicerade över sina behov på barnen som barnens behov, 

till exempel ett privat rum till barnet som egentligen speglade föräldrarnas krav på 

avskildhet (Thompson et al, 2003). En ytterliggare obehagsväckande faktor för 

föräldrarna var att man i många situationer kände sig hjälplös i sin normalt 

kontrollfyllda position som förälder då man inte hade möjlighet att till exempel 

skydda sitt barn mot smärta (Dudley & Carr, 2004). 

 

Barnen beskrev en känsla av bristande kontroll över sina kroppar som en av 

sjukhusvistelsens negativa aspekter. Barnen hade en hemlängtan samtidigt som 

man för sig själva målade upp skräckbilder av vad som skulle hända med dem och 

var allmänt rädd för att dö på sjukhuset. Vissa barn kunde också uppfatta sitt 

insjuknande som ett straff (Forsner, Jansson & Sørlie, 2005). För barnen var det 

även väldigt viktigt att man fick känna sig delaktig och många beskrev det som 
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väldigt nedsättande då vårdpersonalen, istället för att prata med barnet, pratade 

över deras huvuden med deras föräldrar. Många barn beskrev känslan av att vara 

förbisedd och att vårdpersonalen mest var intresserade av att göra sitt jobb och 

inte engagerade sig tillräckligt djupt i deras vård (Coyne, 2006). Denna misstro 

riskerade leda till att vissa barn struntade i att be sjuksköterskorna om hjälp då 

man uppfattade det som att man störde (Lam et al, 2006). De gånger då barnen 

blev tilltalade tog främst läkare och sjuksköterskor inte hänsyn till att det var barn 

de pratade med och därför inte anpassade sitt språk därefter (Coyne, 2006; Smith 

& Callery, 2004). Barnen utvecklade då känslor av obehag på grund av rädsla för 

ensamhet och utanförskap (Smith & Callery, 2004). Andra problem uppstod vid 

bristfällig information (He,Vehviläinen-Julkunen, Pölkki & Pietilä, 2007). Då 

informationen var knapphändig var det lätt att barnet målade upp egna 

skräckscenarion om vad som skulle hända och ske med dom under vissa 

procedurer, till exempel en operation (Forsner et al, 2005; Smith & Callery, 

2004).  

Att hantera sjukhusupplevelsen 

Att vara närvarande för sitt barn på sjukhuset uppfattades som viktigt för 

föräldrarna. Föräldrarna ansåg att deras närvaro kunde lindra barnets oro och 

rädsla och leda till ett snabbare tillfrisknande (McCann, 2008; Coyne & Cowely, 

2006) samt att de kände ansvar gentemot sitt barns vård och välmående (Coyne & 

Cowely, 2006) och ansvar i att avlasta barnen i viktiga beslut gällande vården 

(Coyne, 2006). Den viktigaste orsaken till föräldrarnas närvaro hos sitt barn var 

främst föräldrarnas uppfattning av att barnets hälsa och välmående alltid var deras 

första prioritet, men även en ökande insyn i vårarbetet beskrevs som en viktig 

anledning (Thompson et al, 2003). All tid på sjukhuset ägnade föräldrarna åt sina 

barn och de flesta av föräldrarna ville helst vara med sina barn dygnet runt (Lam 

et al, 2006). Främst ville föräldrar vara närvarande i rollen som känslomässigt 

stöd för sina barn och i en vårdande roll i bemärkelsen av att ordna mer praktiska 

saker för sina barn (Coyne & Cowely, 2006). De kunde dock uppfatta vissa hinder 

i vården som gav dem känsla av otillräcklighet. Stödet från familjen runtomkring 

upplevdes som den centralt viktigaste faktorn för att minska denna känsla hos 

föräldrarna (Dudley & Carr, 2004). Den vård som de utövade för sina barn 

uppfattades gagna barnets bästa (Lam et al, 2006) och föräldrar upplevde sin 
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närvaro som något uppskattat av barnen, vilket även visade sig när barn blev 

tillfrågade, där mer med betoningen att vistelsen inte blev lika tråkig (Coyne & 

Cowely, 2006). Föräldrar kände även en stor lättnad över att besökstiden var 

oändlig, så att de kunde stanna så länge de ville på avdelningen (Lam et al, 2006). 

 

Föräldrar kunde bli helt osjälviska i sitt vakande. Naturliga behov, såsom att gå på 

toaletten kunde ses som störande moment på avdelningen (Lam et al, 2006). Det 

konstanta vakandet riskerade att leda till att föräldrarnas vårdande roll påverkades 

negativt och främst sömnen påverkades och föräldrarna blev lidande av sömnbrist 

(Topia et al, 2005). Trots detta upplevde man skyldigheten av att alltid vara där 

för sitt barn som första prioritet (Dudley & Carr, 2004) och svårigheterna på 

avdelningen uppfattades av föräldrarna som något man fick finna sig i (McCann, 

2008).  

Barnen hanterade sin sjukhusvistelse genom att lära sig om sin skada eller 

sjukdom via olika metoder. Dels genom att de frågade föräldrar och personal, 

samt genom att observera och samtala med andra barn på avdelningen i samma 

tillstånd (Coyne, 2006). Man ville även skapa ett band till personalen genom att 

komma på gemensamma intressen för att åstadkomma en mer avslappnad relation 

mellan sig själva och personalstyrkan (Coyne & Cowely, 2006; Coyne, 2006). 

Personalen kunde åstadkomma ytterligare trygghet genom att ge barnet korrekt 

information och så långt som det var möjligt involvera och konsultera barnen i 

vården (Thompson et al, 2003). Upplevelsen av att de var sjuka hanterades genom 

flera metoder såsom att ignorera sjukdomen eller av enklare metoder, till exempel 

att dra en filt över huvudet, för att gömma sig från sin sjukdom. Två saker visade 

sig dock alla barn ha gemensamt. Det första var att barnen försökte distansera sig 

från sjukdomen och det andra var att deras sjukdomsupplevelse i regel var en 

sammansmältning av verklighet och fantasi (Forsner et al, 2005). En annan viktig 

faktor för att hantera sin situation menade barnen vara den uppmärksamhet man 

fick av sina föräldrar och anhöriga när man var sjuk. Detta fick barnen att känna 

sig omtyckta och vilja sträva mot ett snabbare tillfrisknande (He et al, 2007). I 

barnens natur låg även en önskan om att man ville göra sina föräldrar glada och 

stolta och därför gjorde de sitt bästa för att få vården att fungera (Forsner et al, 

2005). 
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Upplevelse av samarbete och kommunikation 

Gällande personalens upplevelse av samarbete ansåg man att föräldrarnas insats 

underskattades av de flesta inom vården (Hughes, 2007). Man hade en önskan i 

personalstyrkan att man även skulle vårda föräldrarna under barnets 

sjukhusvistelse (Hughes, 2007; Coyne & Cowely, 2006; Daneman et al, 2003). 

Personalen var överens om vissa punkter gällande föräldrar och barn i pediatrisk 

omvårdnad. Dels ansåg man att föräldrarnas närvarande var till barnets bästa då 

föräldrarna kunde lugna barnet (Coyne & Cowely, 2006) och dels att 

involveringen av föräldrar i vården kunde underlätta föräldrarnas emotionella 

status och känsla av att förlora ansvaret över sitt barn. Man lät gärna föräldrarna 

ta eget ansvar och egna initiativ inom vården samtidigt som man gärna fanns till 

hands för handledning. Med denna inställning hade personalen som mål att 

uppmuntra föräldrar att delta i vården och ta för sig mer, ta egna initiativ och dela 

med sig av åsikter för att kunna bistå vårdpersonalen i att effektivisera och 

förbättra vårdarbetet (Coyne & Cowely, 2006). Faktorer som uppskattades som 

goda för personalens del var att närvarande föräldrar kunde lätta på vårdbördan 

för personalstyrkan. Man var i stort sett beroende av att föräldrarna kunde vara till 

hands eftersom man upplevde en brist på tillgänglighet på grund av andra 

arbetsuppgifter utöver den praktiska vården. Med detta utvecklades uppfattningar 

av föräldrarna beroende på deras insats i vården som i stort kunde delas in i två 

grupper; ”Bra föräldrar” och ”dåliga föräldrar”. Den omtyckta gruppen bestod av 

de föräldrar som var närvarande, hjälpte till och var samarbetsvilliga. Dessa var 

”bra föräldrar”. De som inte var närvarande och inte visade sig vara lika 

samarbetsvilliga kallades för ”dåliga föräldrar” (Coyne & Cowely, 2006). Det 

som kunde utövas av föräldrarna ansågs vara det mesta gällande vårdbehovet av 

barnet (Daneman et al, 2003). Den positiva inställningen till föräldrars närvaro 

visade sig vara mest uttalad bland personal med högre utbildning och inom 

specialistkliniker (Daneman et al, 2003). Uppfattningar fanns dock om att man i 

vissa situationer måste ta över ansvaret från föräldrarna (Topia et al, 2005).  

 

En familjefokuserad omvårdnad kunde i viss mån skapa en bättre grund för 

samarbete. När man studerade detta uppkom vissa positiva, men dock 

knapphändiga, resultat (vilket även uttalades av de aktuella forskarna). Arbetade 
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personalen efter en familjefokuserad omvårdnadsmodell ökade kommunikationen 

mellan parterna enligt personalen och därmed ökade även samarbetet mellan 

personalen och föräldrarna. Sköterskorna kände sig i och med detta mer delaktiga 

i de familjer som man vårdade, samtalen blev mer essentiella i arbetet med 

familjen och gav en bättre trivsel hos personalen som uppfattade sitt arbete som 

mer givande och självstärkande. I viss mån kunde även föräldrar uppleva ett 

bättre samarbete med personalen och en bättre klass på omvårdnaden. Hos de 

flesta familjer i studien uppfattades dock ingen skillnad på vården före och efter 

en familjefokuserad inriktning på omvårdnaden (LeGrow & Rossen, 2005). 

 

Upplevelsen hos föräldrar gällande samarbetet runt barnets omvårdnad var att 

arbetet mestadels utfördes av föräldrarna själva, trots att visst arbete var 

sjuksköterskornas arbetsområde och trots att föräldrarna kunde uppleva vissa 

omvårdnadssituationer som ansträngande. Två viktiga faktorer uttalades som 

drivande för föräldrarna att utföra dessa uppgifter. Dessa var att vara till hjälp för 

sitt barn samt att stärka en god relation till sköterskorna. I de situationer där det 

fanns en tydlig markering på vilka uppgifter som kunde utföras av föräldrar 

respektive sjuksköterskor uppfattades vårdbördan som lättare av föräldrarna 

(LeGrow & Rossen, 2005). 

 

Föräldrars inställning till vården var en viktig del i upprättandet av 

kommunikation och samarbete. Föräldrarna byggde sin inställning till vården 

beroende på flera faktorer. En faktor var attityden från personalen (Coyne & 

Cowely, 2006; Lam et al, 2006; Topia et al, 2005; Thompson et al, 2003). De 

attityder som ansågs som goda var när sköterskan var informativ (Lam et al, 2006; 

Thompson et al, 2003), ärlig och omsorgsfull samt intresserade sig för familjen 

som helhet och agerade medmänskligt (Coyne & Cowely, 2006; Thompson et al, 

2003). Många föräldrar upplevde en bättre koppling med personalen när just 

sköterskor delade ut information om omvårdnaden till dem än av andra i 

personalstyrkan (Lam et al, 2006). I sådana situationer upplevdes samarbetet 

mellan vårdare och föräldrar fungera bäst (Coyne & Cowely, 2006; Lam et al, 

2006).  
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En annan viktig faktor var känslan av trygghet (McCann, 2008; LeGrow & 

Rossen, 2005; Topia et al, 2005). Trygghet kände föräldrarna när de visste att 

personalen var närvarande på avdelningen och framförallt när man kände stöd 

från personalen. Detta kunde te sig som hjälp med sömnen på nätterna (McCann, 

2008), vid bristande kontroll i vårdsituationer, i samtal när de behövde få ur sig 

känslomässigt svåra bördor (Topia et al, 2005) samt i underlättande av praktiska 

bördor när föräldrarna kände sig osäkra (Coyne & Cowely, 2006).  

 

Den tredje faktorn byggde på förväntningar och tillit, som visade sig gå hand i 

hand (Thompson et al, 2003). Tilliten till vården byggde mycket på hur 

föräldrarnas tidigare erfarenheter av vården varit samt vilket rykte som 

avdelningen eller själva sjukhuset hade ute i allmänheten. Det som höjde positiva 

förväntningar av vården var främst om det fanns ett redan befintligt förtroende för 

sjukhuset eller om sjukhuset var ett barnsjukhus. Kraven var främst inriktade på 

omsedda behov till familjen och kompetensen hos personalen.  Förväntningarna 

kunde antingen vara över eller underskattade och kraven från föräldrarna på 

vårdarbetet kunde skilja sig markant och därmed ge olika upplevelser av den 

faktiska vården. Oavsett vilka förväntningar man hade var det som regel att 

föräldrar konstant nyutvärderade sin uppfattning av vården i möten med 

personalen. Detta gällde all personal, från receptionister till sköterskor, läkare 

med mera. Personalen måste därför hela tiden arbeta för föräldrarnas tillit eller, i 

situationer där förväntningarna var låga, för att bygga upp tilliten hos föräldrarna 

(Thompson et al, 2003).  

 

Den fjärde och sista faktorn var bekräftelse. Föräldrar lade stor vikt i att 

sköterskor bekräftade att föräldrarnas engagemang var viktigt både för barnet och 

för personalen (Topia et al, 2005; Thompson et al, 2003). Fick föräldrar denna 

bekräftelse ökades upplevelsen av delaktighet i vården och gav upphov till en 

större vilja till ansvarstagande från föräldrarna sida rörande barnets omvårdnad 

(Coyne & Cowely, 2006).  

 

När det gällde barn så fanns det uttalat i studier att personal hade en vilja att 

involvera barnen i deras egen vård (Coyne, 2006). Det fanns flera meningar om 

hur barnets involvering i vårdarbetet skulle struktureras. I en studie av Coyne 
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(2006) uttalade vissa i personalen att barnets delaktighet skulle utgå från 

patientens mognadsgrad, medan andra ansåg att barnets föräldrar skulle avgöra 

hur involverad barnet skulle vara i vården. I samma studie uttalade vissa föräldrar 

att barnen inte skulle ges en total frihet till sin vård på grund av viss omognad i 

sina tankesätt att se på sitt tillstånd, medan det fanns andra föräldrar som hade en 

uppfattning om att barnets åsikter alltid skulle respekteras då de ansåg att barnet 

redan kunde så mycket om sin sjukdom och bättre kunde beskriva hur de kände 

gentemot föräldrarna (Coyne, 2006). Riktad information till barn kunde ha 

markant positiva utslag på barnets hälsa enligt studierna då rädslan av att vara 

sjuk kunde dämpas och få barnen att tänka på annat än sin sjukdom eller skada 

(Forsner et al, 2005). Involveringen av barnen hade även en stark koppling till hur 

relationen utvecklades mellan föräldrar och vårdare. När man hade ett personligt 

arbetsmönster med barnen och involverade föräldrarna i vården som experter på 

sina barn skapade det en större känsla av säkerhet hos både barn och föräldrar 

(Thompson et al, 2003).  

 

Barnens egna uppfattningar av att involveras i sin egen vård grundades på en 

förhoppning från barnens sida om att kunna tillfriskna snabbare (Coyne, 2006). 

Barn upplevde även en stor nytta i att prata med och få råd av andra barn på 

avdelningen för att avleda sig från ett annars sjukdomsinriktat leverne under 

sjukhusvistelsen (Forsner et al, 2005). 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters, föräldrars och 

vårdares uppfattningar och upplevelser av pediatrisk omvårdnad. Detta anses till 

stor del vara besvarat. 

Resultatdiskussion 

Det som framkommit av den genomförda litteraturöversikten är främst inom 

områden gällande föräldrars upplevelser av brister i kommunikation, 

sjukhusmiljön och tillit i vården samt barns upplevda behov av ett jämlikt 

bemötande och barnanpassad information som har att göra med sjukhusvistelsen 

och deras sjukdom. Personalen, främst sköterskor, hade istället en upplevelse av 

att föräldrarna underlättade deras dagliga arbete och beskrev en känsla av 
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uppskattning av att ha föräldrarna som vårdutövare. Att vara delaktig i vården 

kunde däremot av föräldrarna upplevas som ett uttalat krav från personalen. Den 

familjecentrerade vården verkar utmärka sig i praktiken som att föräldrar skall 

känna sig delaktiga i vården av sitt barn genom att utföra vårdarbete. Frågan är då 

om uppfattningen av familjecentrerad vård är något snedvriden och främst till 

fördel för personalen. 

  

Ovanstående har uttryckts av Lee (2004) som anser att det finns två vägar att gå 

inom den familjecentrerade omvårdnaden, den funktionella och den holistiska. En 

funktionell inriktning som beskrivs ovan kan vara attraktiv för vissa sköterskor 

eftersom det ger sköterskan en auktoritetsroll då denne lär ut, leder föräldrarna i 

det dagliga arbetet och ibland även ger upphov till en diktatorisk sköterskeroll. 

Den holistiska inriktningen tar däremot inte enbart hänsyn till barnet och 

föräldrarna, utan även till sköterskan så att vårdarbetet inte blir barncentrerat utan 

behovscentrerat. I en sådan konstellation övergår expertkunnandet av det sjuka 

barnet från personalen till en mer balanserad kommunikation mellan personal och 

föräldrar. Vissa sköterskor kan ha svårt att släppa kontrollen till föräldrarna och 

kan se den familjecentrerade vården som ett hot mot deras status som experter. 

Flertalet sköterskor har dock förstått att familjens involvering i vården har gett 

fokus på föräldrarna som experter istället för sköterskorna. Sköterskans roll 

innehåller idag istället en mer multiinriktad roll som vårdare, advokat, teknisk 

expert, rådgivare och lärare för familjen (Lee, 2004). 

 

Gällande föräldrars känsla av krav från vårdpersonalen menar Lee (2004) att 

föräldrar även beskrivit oro av att de blivit observerade av sköterskor. Detta 

tillsammans med den förändrade miljö som föräldrar går igenom när barnet blir 

sjukt ökar deras oro ytterligare. Ökad oro från föräldrarna kan negativt påverka 

föräldrars mentala förmåga att delta i vårdarbetet. Föräldrar kan därför enligt Lee 

(2004) känna obehag över att ingå i vårdarbetet. 

 

Det är nu erkänt inom vårdvetenskapen att det är ett misstag att anta att föräldrar 

vill ta ett ansvar i form av att utföra sköterskeuppgifter, Vissa föräldrar vill enbart 

åta sig sin normala föräldraroll. Därför anser Lee (2004) att föräldrar borde få ett 

val. Först gällande om de orkar vara hos sina barn hela tiden och sedan gällande 
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deras involvering i vården. Samt att man skall vara uppmärksam på om föräldrar 

till barn med kort sjukhusvistelse kan ta åt sig den information och de färdigheter 

som krävs för att utföra vårdarbetet. Oavsett vilket åtagande som föräldrarna kan 

eller vill ta ansvar för så anser Lee (2004) att de alltid ska ha en möjlighet att 

kunna ångra sig och välja en ny nivå på sitt ansvarstagande. 

 

Det som saknades i litteraturöversikten var barnens inställning till deras föräldrar 

som vårdutövare. I Lees (2004) litteraturöversikt beskrivs att barn är vana att 

omhändertas av föräldrarna i hemmet vid milda sjukdomar. Men på sjukhuset kan 

bilden bli en annan. Barn lär sig av samhället att det är sjuksköterskor som tar 

hand om en när man blir sjuk och är på sjukhus. Man har även enligt Lee (2004) 

konstaterat att barn kan igenkänna expertis i redan unga år och vill känna sig 

trygga genom att behandlas av experter. På grund av detta och av att ett få antal 

barn har erfarenhet av omvårdnad på sjukhus, kan barnen ha förväntningar på att 

sjuksköterskor skall se över vården istället för att föräldrarna vårdar dem. 

Sjuksköterskors antagande av att barnen önskas tas hand om av sina föräldrar 

borde därför bli studerat från barnets perspektiv (Lee, 2004). Detta kan försvåras 

på grund av sättet som vi arbetar på och visar sig i en studie genomförd av Shin 

och White-Traut (2004) på ett medicinskt center i Korea. Syftet med studien var 

att utvärdera mönster i interaktionen mellan sköterskor, barn och föräldrar. I 

studien ingick 8 patienter mellan fem och sex år. Sex stycken var pojkar och två 

stycken var flickor. I studien ingick deras mödrar samt 6 sköterskor på 

avdelningen. Sköterskorna hade minst 2 års erfarenhet av pediatrisk vård och var 

alla kvinnor. Ett av studiens fynd var att det inte existerade någon form av 

kommunikation, gällande att ge råd eller fråga om råd, mellan sköterskan och 

barnet. Shin & White-Traut (2004) uttrycker även att enbart samtalande 

interaktioner oftast är otillräckliga för unga barn då de har en oförmåga att tänka i 

abstrakt och att sätta ihop komponenter bortom deras sinnesintryck.  

 

Kommunikation mellan föräldrar och personal är en ytterst viktig del i det dagliga 

arbetet, när detta brister kan det påverka hela vårdupplevelsen för föräldrarna. 

Enligt Maisels och Kring (2005) är föräldrars nöjsamhet en viktig faktor i att mäta 

kvalitet i vården. Studier har visat att kommunikation förbättrar kvaliteten på 

vården och patientens uppfattning av vårdkvaliteten. Detta visades i Maisels och 
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Krings (2005) studie på ett sjukhus i USA där man hade en hypotes om att 

förbättrad kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal skulle förbättra 

upplevelsen av vården runt deras sjuka barn. Medan kontrollgrupperna enbart 

vårdades enligt de vanliga vårdrutinerna på avdelningen, tillhandahölls familjerna 

i studiegruppen dagliga besök av forskaren i en roll som kommunikatör. Dessa 

familjer visste då inte att de ingick i en studie. Kommunikatören frågade ett antal 

frågor som hade att göra med föräldrarnas och barnets trivsel, om det var något de 

ville få reda på samt berättade för föräldrarna att hon skulle komma dagligen och 

genomföra en återkommande kvalitetssäkring av deras situation på sjukhuset. 

Studien delades upp i två delar; först agerade forskarna själva som 

kommunikatörer, sedan med oberoende sköterskor som kommunikatörer. 

Sammanlagt ingick 166 föräldrar i studien, 100 i första delen och 66 i andra. Det 

visade sig att föräldrarna som hade en kommunikatör blev generellt mer nöjda 

med all vård som utövades. De frågor som vanligast uppstod bland föräldrarna var 

gällande besökstider, måltider, hur ljuset i rummet och sjukhussängen fungerade, 

det vill säga enklare frågor som var lätta att besvara. Det som upplevdes som 

remarkabelt av forskarna var att inget utöver kommunikationen ändrades, men att 

föräldrar upplevde en skillnad även i den resterande medicinska vården och 

omvårdnaden. (Maisels & Kring, 2005.) 

Metoddiskussion 

De MESH-termer som redovisas i tabell 1 och 2 användes efter stora svårigheter 

att kombinera exakta MESH-termer för att få en sökprofil med relevans för syftet. 

Andra MESH-termer, som i betraktarens ögon kan uppfattas vara mera relevanta 

för detta arbete (såsom experience och perceptions) gav endera dålig 

syftesrelatering eller smalt sökresultat. De ovanstående MESH-termerna användes 

för att finna artiklar som belyste barn som vårdas på sjukhus (Child hospitalized), 

dessa patienters föräldrar eller målsmän (parents) och de aktuella vårdgivarna 

(pediatric nursing) samt dessa komponenters uppfattningar och upplevelser av 

vårdsituationen. Det antogs vara en möjlighet att den relativt breda sökningen 

skulle vara lätt att avsmalna med exklusions- och inklusionskriterier. 

 
Ovanstående refererade artiklar visade sig generellt innehålla ett få antal deltagare 

på grund av den kvalitativa utformningens bredd inom detta område. Detta kan i 
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denna studie påverka resultatet då ett litet antal subjekts uppfattningar och 

upplevelser blir beskrivna med anledning av den kvalitativa forskningens brist på 

generaliserbarhet. Artiklarnas nationella spridning medför att det funna materialet 

inte behöver spegla den pediatriska omvårdnaden i Sverige med omnejd. 

Forskningen har de senaste åren även visat en tendens att främst fokusera på 

patienters- och närståendes uppfattningar och upplevelser av den pediatriska 

vården och därför blir beskrivningen av personalens situation inte lika uttalad. 

Mer forskning inom detta område krävs för att ge en rättvis bild av hela processen 

kring pediatrisk omvårdnad. Detta arbete visar prov på denna brist och stärker 

intrycket av ökad forskning. 

Reflektion 
En av metaparadigmerna i att arbeta som sjuksköterska är att främja hälsa. Som 

vårdpersonal i den pediatriska vården bör man ställa sig frågan om vilket 

arbetssätt man har med föräldrarna. Är det inriktat mer åt den funktionella eller 

holistiska inriktningen och vilket av alternativen är det som förbättrar 

hälsoupplevelsen hos familjen och som uppfyller kraven om att bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet? Med en holistisk inriktning på vårdarbetet 

anser vi att professionen lättare kan sträva mot ett arbetssätt som sätter patienten 

och dennes anhöriga i fokus och ger en mera omfattande bild av familjen som 

helhet. Med en vård som inblandar alla parter i en beslutsfattande roll med 

fungerande kommunikation och tydliga rollbestämmelser, så kan den pediatriska 

omvårdnaden ta ett markant steg i rätt riktning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kvalitativ bedömningsmall. 

 

 
 
 

          
    

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (Syfte, Metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5 – 20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultat 

Analys 
saknas/ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning etc.) 

Saknas Otydlig Medel Otydlig 

Tolkning av resultatet (citat, 
kod, teori etc.) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik och 
felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     
Total poäng (max 45) p p p p 
    p 
    % 
    Grad 

Grad I 80 % 
Grad II 70 % 
Grad III 60 % 



  

Bilaga 2. Kvantitativ bedömningsmall. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (Syfte, metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5 – 20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys saknas/ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller, 
etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsatser saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     
Totalpoäng (max 44 p) p p p p 
    P 
    % 
    Grad 

Grad I 80 % 

Grad II 70 % 

Grad III 60 % 



  

Bilaga  3. Exempel på innehållsanalys. 

 

Meningsenhet Kond. meningsenhet Sub-tema Tema 
1. Twenty-five (89,3%) nurse respondents 
agreed with the concept that parents could 
be permitted to carry out the majority of 
care for their sick child, with the nurse only 
becoming involved in the things that the 
parents did not hade the knowledge or 
skills to undertake. 

De flesta 
sjuksköterskorna tyckte 
att föräldrarna kunde 
utföra den största delen 
av vården. 

Att vilja 
involvera 
patienter/föräldr
ar i vården. 
 

Upplevelsen av 
samarbete och 
kommunikation. 

2. 42,9% (n=12) of the nurse respondents, 
in spite of their agreement with faciliting 
partnership with parents, underestimate 
what parents can learn to do for their sick 
child. 

Vissa sjuksköterskor 
upplevde att man 
underskattade 
föräldrarnas förmåga. 

Att vilja 
involvera 
patienter/föräldr
ar i vården. 
 

Upplevelsen av 
samarbete och 
kommunikation. 

3. The entire nurse group agreed that 
parents should be cared for in addition to 
the sick child who is in their care. 

Alla sjuksköterskor 
tyckte att föräldrarna 
också borde få vård. 

Att vilja 
involvera 
patienter/föräldr
ar i vården. 

Upplevelsen av 
samarbete och 
kommunikation. 

4. All nurse respondents agreed that it was 
important for parents to be present with 
their sick child in hospital. 

Alla sjuksköterskor såg 
det som viktigt att 
föräldrarna var 
närvarande. 

Att vilja 
involvera 
patienter/föräldr
ar i vården. 
 

Upplevelsen av 
samarbete och 
kommunikation. 

5. Both groups agreed that parents were 
given sufficientv verbal information 
regarding their sick child. Four (14,3%) 
nurses replied that parents were fully 
included in caring for their child. The entire 
parent group felt that they were included in 
the care of their sick child by the nurses on 
the unit. 

Sjuksköterskorna och 
föräldrarna var överens 
om att föräldrarna fick 
tillräcklig information 
gällande vården. 
Föräldrarna tyckte 
också att man var 
delaktig i vården. 

Att känna sig 
delaktig. 

Upplevelsen av 
samarbete och 
kommunikation. 

6. Differences in the attitudes on the 
nurses’ ability to teach parents new skills 
emerge with 57,1% (n=16) of the nurse 
respondents believing they were good at 
teaching parents new skills as opposed to 
27,9% (n=12) of the parent group. 

Föräldrarna höll inte 
med om att 
sjuksköterskorna lärde 
de några nya 
egenskaper att använda 
I vården. 

Att känna sig 
förbisedd. 

Att uppleva 
brister i vården. 

7. Twelve (27,9%) parents agreed that the 
facilities for parents were comfortable, 
although 69,9% (n=30) were dissatisfied 
with the facilities available to them; 78,5% 
(n=21) of the nurse sample disagreed with 
the statement.  

Föräldrarna och 
sjuksköterskorna var 
oense huruvida 
sjukhusutrymmena var 
bekväma eller inte 

Att uppleva 
vårdmässiga 
problem. 
 

Att uppleva 
brister i vården. 



  

Bilaga 4. Matris över granskade artiklar. 

 

 
Författare 

År 
Land 

 
n= 

 
Studie- 
längd 

 
Studiens kontext/ upplägg/ analys 

 
Huvudfynd 

Typ &  
Kvalit
et 

LeGrow & 
Rossen 

2005 
Kanada 

30 8 veckor Studie gjord på ett rehabilitationscenter för barn. 
Avsåg att undersöka om skillnader och/eller 
förändringar i vården uppfattades av både föräldrar 
och sjuksköterskor om man använde sig av en 
direkt familjefokuserad omvårdnad. Sköterskorna 
blev utbildade i begreppet och datan inhämtades 
med hjälp av intervjuer och fokusgrupper samt. i 
skrift från sköterskorna genom att sköterskorna fick 
fylla i formulär.      

Studien visade att sköterskorna som 
använde denna metod kände ett 
bättre samarbete med föräldrarna 
och kände en större självsäkerhet 
och tillfredställelse i arbetet. 
Majoriteten av föräldrarna märke 
dock ingen skillnad. 

MM 
ID 
II 

Wha Lam, 
Chang & 
Morrisey 

2006 
Kina 

19 2 mån Genomfördes på en pediatriks avdelning på ett 
allmänt sjukhus i Hong Kong och avsåg att 
undersöka föräldrarnas erfarenheter i att delta i 
vården av sitt barn på sjukhuset. Semi- 
strukturerade intervjuer, vilka hölls på sjukhuset, 
användes för att inhämta datan till studien. 
Analysen av datan genomfördes genom tolkning.  

Studien belyste föräldrarnas 
erfarenheter som orsaker till att 
stanna hos deras barn, omställningar 
i det dagliga livet, vilka 
förväntningar de hade på personalen 
och påpekningar på 
avdelningsmiljön. Ett av fynden var 
att föräldrarna hade en stark känsla 
av att ovillkorligen stanna med sitt 
barn under sjukhustiden.    

Kval 
F/H 
 I 

Forsner, 
Jansson & 
Sørlie 

2005 
Sverige 

7 - Studie genomförd på en pediatrisk avdelning på ett 
sjukhus i norra Sverige. Avsåg att belysa barns 
erfarenheter av att vara sjuk. Barnen intervjuades 
med en intervjumetod som var framtagen för barn.  

Studie kom fram till att barnens 
verklighet och fantasi smälte 
samman under sjukdomstillfället. 

Kval 
F/H 
 I 

Smith & 2004 9 - Studie gjord på ett engelskt barnsjukhus som hade Barnen uppgav att de inte fått någon Kval 



  

Callery England syftet att undersöka vilket behov av information 
som barn mellan 7 och 11 har. Barnen genomgick 
intervjuer som innefattade att barnen både fick 
uttrycka sig i berättelser och bilder som de ritade. 

direkt information om vad som 
skulle ske på sjukhuset. I vart fall 
inte någon information som var 
formulerad speciellt för barn. 

F/H 
II 

Dudley & 
Carr 

2004 
USA 

10 - Studie utfördes på en allmän pediatrisk avdelning 
på ett sjukhus i nordvästra USA. Studiens syfte var 
att undersöka upplevelsen av vaksamhet hos 
föräldrar som vakade över sina barn. Studien 
utfördes i två etapper. Först genomgick föräldrarna 
en semistrukturerad intervju (totalt 7 intervjuer, 4 
med enbart en förälder närvarande och 3 med båda 
föräldrarna närvarande.). Sedan innefattades även 
observationer av föräldrarnas vardag på sjukhuset i 
datainsamlingen.   

Resultatet i studien redovisade fynd 
som kunde sammanfatta föräldrarnas 
upplevelser. Dessa delades upp i fem 
olika punkter:  
deltagande i vården, förmåga till 
återhämtning, känslomässig 
upphävning, starka länkar och 
förändring. Forskarna ansåg att 
deras fynd   

Kval 
EG 
 I 

Topia, 
Tomlinson, 
Paavilainen 
& Åstedt-
Kurki 

2005 
Finland 

82 - Studie genomförd genom rekrytering av barn 
(n=39) och föräldrar (n=43) till studien på två 
platser. Dels så rekryterades deltagare från ett 
universitetssjukhus och dels ifrån ett 
allmänsjukhus. Syftet av studien var hur familjer 
upfattade och förväntade sig att sjuksköterskor 
kunde främja hälsa inom familjen. Totalt 29 
familjer intervjuades och råmaterialet från 
intervjuerna genomgick öppen, selektiv och axial 
kodning. 

Fem kategorier beskrevs om hur 
sjuksköterskor kunde arbeta för att 
främja familjens hälsa. Dessa var att 
förästärka föräldraskapet, att se över 
barnets bästa, att dela den 
känslomässiga bördan, stöd i det 
vardagliga känslomässiga 
hanteringen och att skapa ett säkert 
vårdsamarbete. Dessa faktorer 
ansågs vara viktiga i sjuksköterskans 
dagliga arbete med sjuka barn och 
deras föräldrar.  

Kval 
GT 
 III 

Thompson, 
Hupcey & 
Clark 

2003 
USA 

15 - Studie utförd i USA med frågeställningen om hur 
tillit uppkommer mellan föräldrar som har barn på 
sjukhus och sköterskor som vårdar dessa barn. 

Studien visade att föräldrar bygger 
sin tillit till sköterskorna på olika 
faktorer. Dels så hade det att göra 

Kval 
GT 
 I 



  

Urvalet av deltagare uppkom genom teoretiskt 
urval. Föräldrar som kommit hem från sjukhuset 
intervjuades genom kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer som fokuserade på föräldrarnas 
upplevelse på sjukhuset gällande deras tillit till 
sköterskorna. Upplevelserna blev efter varje 
intervju översatta i text. Man analyserade datan 
genom konstant jämförelse till inget nytt tema dök 
upp.     

med föräldrarnas förutfattade 
inställning till vården som berodde 
främst dels på upplevelser av vården 
i ett tidigare tillfälle eller på 
sjukhusets rykte hos allmänheten. 
Det visade sig också att föräldrarnas 
uppfattning av vården aldrig var 
konstant och grundades i dagliga 
iakttagelser på avdelningen.    

Daneman, 
Macaluso & 
Guzzetta 

2003 
USA 

256  Genomförd studie på ett medicinsk center i 
sydvästra USA. Syftet med studien var att 
undersöka vårdpersonalens attityder gentemot 
föräldrar deltagande i vården av deras barn. Flera 
professioner inom vården deltog i undersökningen 
däribland: sjuksköterskor (n=131) och läkare 
(n=75) som även var de största grupperna. Datan 
inhämtades med hjälp av två frågeenkäter, en som 
tog upp frågor rörande attityder och en som tog upp 
personalens ålder, arbetstitel, kön, sociala status 
mm.  Datan genomgick en statistisk analys.  

De flesta i personalstyrkan var 
positiv till föräldradeltagande.  
Det fanns dock svagare stöd till att 
föräldrarna kunde vara på 
avdelningen dygnet runt och till att 
föräldrar skulle utföra uppgifter som 
låg inom personalens 
professionsområden. Studien visade 
även resultat på att attityden mot 
föräldrars deltagande var positivare 
hos personal som hade en högre 
utbildning och arbetade på 
specialkliniker, detta oberoende av 
ålder och social status. 

Kvant 
DKS 
I 

McCann 2008 
Australi
en 

102 Tre 
månader 

Studien utfördes på en pediatriskt sjukhus i en stor 
stad i Australien med syftet att beskriva föräldrars 
upplevelser av sömn med deras barn på 
avdelningen och att identifiera variabler som kan 
påverka längden och kvalitén av sömnen. Data 
insamlinge ägde rum genom att föräldrarna ombads 

Generellt upplevde föräldrarna stora 
sömnsvårigheter och ett medeltal på 
4,6 timmars sömn per natt 
rapporterades. 

Kvant. 
DKS 
 I. 
 



  

fylla i ”Verran and Snyder-Halpern (VHS) sleep-
scaleformuläret”. Datan analyserades sedan genom 
SPSS version 11.1. 

Hughes 2007 
Irland 

71 Tre 
månader 

Studie utförd på en barnklinik på ett sjukhus i 
Irland. Syftet var att undersöka föräldrars och 
sjuksköterskors attityder till vårdgivande på en 
pediatrisk avdelning på ett sjukhus. 
Datainsamlingen skedde genom två självdesignade 
frågeformulär med stängda frågor. Datan 
analyserades sedan genom ”Likert scale by 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS, 
version 11.0)”. 

Resultatet visade att när båda 
parterna ansåg att den 
familjecentrerade vården fungerade 
bra, upplevde många det som oklart 
vad man såg som sin roll inom 
omvårdnaden. 

Kvant. 
DKS   
I 

Jones, 
Woodhouse 
och Rowe 

2007 
Australi
en 

33 - Studien utfördes på föräldrar på ett sjukhus i 
Australien. Syftet var att undersöka föräldrars 
uppfattningar av effektiva och ineffektiva 
kommunikationsvägar med sjuksköterskor i vården 
av deras för tidigt födda barn. Studien utfördes 
genom semi-strukturerade intervjuer med 
föräldrarna där de fick beskriva ett effektivt 
exempel på bemötande och ett ineffektivt exempel. 
Datan analyserades genom en kvantitativ 
innehållsanalys där man använde sig av 
”communication accommodation theory (CAT)”. 

Som effektiva 
kommunikationsmekanismer 
nämnde föräldrarna delat ansvar av 
vården mellan de själva och 
sjuksköterskorna, samt då man 
kände sig stöttade och uppmuntrade 
av sköterskorna. Bland de 
ineffektiva 
kommunikationsstrategierna såg 
främst papporna 
tolkningsmöjligheten av 
informationen som något svårt. 
Mammorna var väldigt angelägna 
om att behandlas som jämbördiga i 
vården av deras barn. 

Kval. 
F/H  
I 

Lee, Lee, 
Rankin, 

2007 
USA 

55 - Studie utförd på tre sjukhus i San-Franciscoområdet 
i USA. Syftet med studien var att beskriva asiat-

Majoriteten av föräldrarna upplevde 
sömnsvårigheter under deras barns 

Kvant. 
DKS 



  

Weiss och 
Alkon 

amerikanska föräldrars sömnsvårigheter och 
utmattning i kopplat till deras stressnivåer i 
samband med sjukdomsvistelsen för deras nyfödda 
barn. I metoden insamlades fyra olika data där man 
mätte föräldrarnas rörelsemönster under 48 timmar 
med hjälp av ett speciellt. Föräldrarna fick också 
fylla i tre olika frågeformulär för att bedöma 
sömnfaktorer, utmattningsnivån och den stress 
föräldrarna utsattes för i samband med deras barns 
sjukhusvistelse. Insamlade data analyserades sedan 
genom ”Statistical Package for the Social 
Sciences”. Automatic sleep-scoring program 
användes för att beräkna total sömnmängd och 
antal procent vakentid efter sömn. 

sjukhusvistelse. Båda könen var 
överrens om att mindre sömntid 
kunde härröras till en ökad 
stressnivå och att utmattningen 
berodde på subjektivt beskrivna 
sömnsvårigheter. 

II. 

He, 
Vehviläinen
-Julkunen, 
Pölkki och 
Pietilä 

2007 
Kina 

59 - Utförd på barn fördelade på fem kirurgiska 
avdelningar på tre olika sjukhus i Kina. Syftet med 
studien var att beskriva 8-12 åriga barns 
uppfattningar av användningen av postoperativ 
smärtlindring av de själva, deras föräldrar och 
sjuksköterskor. Datainsamlingen skedde genom 
intervjuer där patienterna fick ange sin smärtnivå 
med VAS (visuell analogskala), hur de upplevde att 
de själva, deras föräldrar och sjuksköterskorna bar 
sig åt för att lindra deras smärta samt hur 
föräldrarna och sjuksköterskorna kunde göra detta 
bättre. Insamlade data analyserades sedan genom 
deskriptiv statistikanalys och innehållsanalys. 

Barnen använde sig mestadels av 
vila i bekväma positioner samt av 
stöd från föräldrarna för att lindra 
sin smärta. Enligt barnen 
intresserade sig föräldrarna mycket i 
att hjälpa till med dagliga aktiviteter 
samt att stötta dem. 
Sjuksköterskorna gjorde sitt bästa i 
att göra det så bekvämt som möjligt 
för barnen. Barnens åsikt var att man 
mådde bättre av att smärtlindras utan 
läkemedel. 

Kvant. 
UDS 
I. 

Coyne och 
Cowley 

2006 
England 

23 - Studien utfördes på fyra medicinska/ kirurgiska 
pediatriska avdelningar på två sjukhus i England. 

De flesta sjuksköterskor ansåg att 
föräldrarna skulle involveras i 

Kval. 
GT 



  

Syftet var att utforska barns, föräldrars och 
sjuksköterskors syn föräldrarnas deltagande i den 
pediatriska omvårdnaden. Datainsamlingen skedde 
genom kvalitativa intervjuer samt observationer av 
deltagarna. Funna data kodades i dataprogrammet 
File Maker Pro. 

vården av deras barn. Man var dock 
av den meningen att föräldrarna 
skulle betraktas som vårdkollegor. 
Föräldrarna menade att det var en 
självklarhet att de skulle involveras i 
vården. 

II. 

Coyne 2006 
England 

23 - Studien utfördes på fyra medicinska/ kirurgiska 
pediatriska avdelningar på två sjukhus i England. 
Syftet var att utforska barns, föräldrars och 
sjuksköterskors syn på barns deltagande i den 
pediatriska omvårdnaden. Detta utrönades genom 
kvalitativa intervjuer, frågeformulär och 
observationer av deltagarna. Dataanalysen 
genomfördes genom dataprogrammet File Maker 
Pro. 

Även om alla var överens om att 
barnen behövde involveras mera i 
sin egen vård ansåg 
sjuksköterskorna att barnens 
involvering skulle avgöras utifrån 
barnens mognadsgrad. 

Kval.
GT 
 II. 

 
Betydelse förkortningar 
Förkortning Betydelse Förkortning Betydelse 
I Grad I GT Grounded theory 
II Grad II ID Integrerad design 
III Grad III Kval Kvalitativ 
DKS Deskriptiv korrelationsstudie Kvant Kvantitativ 
EG Etnografisk studie MM Multimetodologisk 
F/H Fenomenologisk/hermeneutisk UDS Univariat deskriptiv studie 
    
    
    
 
 


