
Abstrakt 
 

År 2005 vårdades strax över 130.000 barn på sjukhus i Sverige. För-

äldrar till barnen ställs inför svåra situationer och behöver hjälp och 

stöd. Arbetets syfte var att belysa föräldrars upplevelser när deras barn 

läggs in och vårdas på sjukhus.  Studien var en litteraturöversikt och 

artiklar analyserades med hjälp av innehållsanalys. I resultatet redovi-

sas tre teman: kommunikation som hörnsten i vården; föräldramed-

verkan i vården; känslomässiga reaktioner under vårdtiden. Kommu-

nikation och information mellan föräldrar och sjuksköterska ansågs ha 

stor betydelse för föräldrarna, de var också positiva till medverkan i 

vården. Känslomässiga reaktioner var vanliga och inkluderade oro, 

saknad och/eller tillit. Föräldrar ville medverka i vården och det kunde 

vara avgörande hur bra kommunikationen och informationsutbytet 

fungerade mellan föräldrarna och sjuksköterskan. Även barnen själva 

ville att föräldrarna skulle vara närvarande och medverka i vården. 

Slutsatser som dragits var bland annat att sjuksköterskan spelar en vik-

tig roll, inte bara för barnet utan även för föräldrarna, för att lugna oro-

liga föräldrar.  
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I want the best care. I want the children  to be examined often so they can 

recover as fast as possible. I want all children to be taken care of. No 

children should miss out. (Shields & King, 2001, p. 142) 
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INTRODUKTION 
 
Barn definieras som alla under 18 år förutom de som enligt lag blivit myndiga ti-

digare (URL 1). År 2005 vårdades ca 130.000 barn mellan 0 - 19 år på sjukhus i 

Sverige (URL 3). Nordisk förening för sjuka barns behov har utifrån FN:s barn-

konvention utarbetat en nordisk standard för barn och ungdomar. Där står det att 

barn som vårdas på sjukhus har rätt att ha sina föräldrar eller någon annan nära 

anhörig hos sig under sjukhusvistelsen. Föräldrar ska få information om vårdav-

delningen och om barnets sjukdom, föräldrar ska även aktivt få medverka i om-

vårdnaden av sitt barn och vara delaktiga i beslut som gäller behandling av barnet 

(URL 2). 

 

Föräldrarnas roll när ett barn vårdas på sjukhus har genomgått stora förändringar 

genom åren, från att tidigare helt ha givit ansvaret för vården till sjukhuspersona-

len till att personalen nu räknar med att föräldrarna är med i vården på olika sätt 

(Hallström, Runesson & Elander, 2002b). Föräldrar förväntas vara involverade i 

omvårdnaden av sina barn och arbeta tillsammans med sjuksköterskan. Detta base-

ras på antagandet att alla föräldrar vill vara med i vården av sina barn i den nya 

familjecentrerade vården (O’Haire & Blackford, 2005; Roden, 2005). Dessa för-

väntningar var inte uttalade av sjuksköterskorna men kom upp till ytan när föräld-

rarna inte levde upp till dem (O’Haire & Blackford, 2005). Föräldrarnas medver-

kan har gjort att det blivit förändringar för personalen när det gäller kompetens, 

självförtroende och sociala färdigheter (Ygge, Lindholm & Arnetz, 2005). Shields, 

Pratt och Hunter (2006) skriver att familjecentrerad omvårdnad är en hörnsten i 

omvårdnaden, detta innebär att vården inte bara handlar om barnet utan att det är 

hela familjen som ska ingå i begreppet. De fann två teman kring familjecentrerad 

omvårdnad. Det första temat är att ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och 

föräldrar utvecklar ett positivt klimat. Det andra är att rollerna som föräldrar och 

vårdpersonal antar under vårdtiden är viktiga och kan vara andra än de normalt är 

(Shields et al., 2006). Problem kan uppstå i omvårdnaden av ett barn och dess för-

äldrar när sjuksköterskan saknar färdigheter beträffande kommunikation, konflikt-

hantering samt familjecentrerad vård (Roden, 2005). 
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Det är en påfrestande situation för föräldrarna att ha sitt barn inlagt på sjukhus 

(Hallström et al. 2002b; Hopia, Tomlinson, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005). 

Det kommer allt mer belägg för att hur familjen mår och reder sig under en famil-

jemedlems sjukdom har stor inverkan på patientens välmående och tillfrisknande 

under sjukdomsperioden (Chui & Chan, 2007).  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser när deras barn läggs in och 

vårdas på sjukhus. 

Frågeställningar 

Följande specifika frågeställningar har belysts: 

 

 Hur reagerar föräldrar när deras barn vårdas på sjukhus? 

 Vilken betydelse har kommunikationen och information mellan föräldrar 

och vårdpersonal? 

 Hur beskrivs föräldrarnas delaktighet vid beslut under vårdtiden? 
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METOD 

 

Detta arbete är en litteraturstudie. Forsberg och Wengström skriver om den ökade 

mängd forskning som finns tillgänglig. Med den ökade mängden kommer svårig-

heten för vårdpersonal att överskådligt kunna följa utvecklingen inom sitt område. 

Detta skapar ett behov av att sammanställa forskning i litteraturstudier (Forsberg 

& Wengström 2003, s. 19). Polit och Beck (2004, p. 88) lyfter också fram littera-

turstudien som en viktig resurs för sjuksköterskan i utvecklingen av omvårdnads-

ämnet. 

Litteratursökning 

Artiklar har identifierats via databaser samt genom manuell sökning. Sökorden 

som användes var i första hand MeSH-termerna: Child, hospitalised, parents, pa-

rent-child relations, communication, consumer, participation, role, children, per-

ceptions, needs och relationship, se bilaga 1. Sökorden anpassades också mot var-

je sökmotors ekvivalenta sökord. Totalt hittades 110 artiklar vid databassökning, 

PubMed (62), Cinahl (32) och Academic Search Elite (16). Utav dessa 110 valdes 

sju ut till uppsatsen. Ytterligare fyra artiklar valdes ut till arbetet. Dessa påträffa-

des genom manuell sökning. Urvalsprocessen gjordes stegvis. I det första urvals-

steget valdes artiklar vars titel stämde överens med några av de tre frågeställning-

arna eller med syftet, vidare om så var fallet lästes artiklarnas abstrakt samtidigt 

som vi kontrollerade att de följde vetenskapliga normer som andra steg. I det sista 

steget skrevs de artiklarna som bedömdes stämma överrens med syfte och således 

någon av de tre frågeställningarna ut och lästes igenom flera gånger för att förstå 

helheten i var och en. Artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design valdes. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle: vara publicerade mellan 1997-2007; ha 

svensk, engelsk eller norsk text; avse omvårdnad; gälla åldersgrupp 0-18 år; be-

dömas ha hög eller medelhög kvalitet; ej redovisa studier klart inriktade på lång-

tidssjuka barn. Artiklar som inkluderats i resultatet markeras med * i referenslis-

tan. 
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Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Utifrån Forsberg och Wengströms (2003, s. 182-200) checklistor för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar har vi med inspiration av Berg, Dencker och Skärsäters 

(1999) mall för kvalitetsbedömning konstruerat en egen mall för kvalitetsbedöm-

ning av kvalitativa och kvantitativa artiklar, se bilaga 2. Deskriptiva kvantitativa 

artiklar har värderats helt enligt Berg et al. (1999), se bilaga 2 eftersom denna typ 

av bedömningsmall inte finns i Forsberg och Wengström. För att bedöma kvalitén 

på de kvalitativa artiklarna har de analyserats utifrån Forsberg och Wengströms 

(2003, s. 182-200) checklista som skrivits ner och häftats till varje artikel. Med 

detta underlag har artiklarnas kvalitet värderats enligt vår mall som hög, medelhög 

eller låg. De artiklar som inkluderats i arbetet har bedömts hålla hög eller medel-

hög kvalitet, se bilaga 3. 

Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp latent innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004). Innehållsanalys används för att hitta mönster och teman och 

är ett systematiskt sätt att ordna data (Forsberg & Wengström, 2003, s.146).  

 

Artiklarna lästes först igenom för att få en känsla för helheten. Meningsenheter 

togs därefter ut ur artiklarna som korta eller långa stycken vilka ansågs svara mot 

några av frågeställningarna. Dessa meningsenheter kondenserades, vilket innebar 

översättning till svenska och förkortning av meningsenheten utan att förlora dess 

mening. De kondenserade meningsenheterna sorterades sedan in en högre abstrak-

tionsnivå i form av subtema, för att slutligen bilda tre teman som svarar mot fråge-

ställningarna och syftet, tema var den högsta abstraktionsnivån. Exempel på ste-

gen i analysen visas i tabell 1. 
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Tabell 1.  Exepel på analysförfarandet. 

 

Meningsenhet Kondensering Subtema Tema 

Coping with Uncertainty, as 

parents described being scared or 

frightened while their child was 

hospitalized (Stratton, 2004). 

Rädsla vid sjuk-

husvård av barn 

skapar ovisshet 

hos föräldrarna. 

 

 

Bristande kontroll 

över situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

Känslomässiga 

reaktioner under 

vårdtiden. 

 

 

At both hospitals a greater 

proportion of parents answered 

that they felt secure that 

professionals knew how to take 

care of the child if the child had 

been admitted acutely 

(Kristensson-Hallström, 1999). 

Föräldrars tilltro 

till vård-

personalen 

angående vård-

åtgärder för det 

akut sjuka barnet. 

Kontroll över 

situationen. 

Nearly all the parents cited the 

need for quick and honest answer 

to their questions and to be kept 

informed at all times as their 

most important need during their 

child’s illness (Thompson, 

Hupcey & Clark, 2003). 

Ett konstant 

behov av 

kontinuerliga 

snabba och ärliga 

svar under barnets 

vårdtid. 

Informationsutbyte 

ger ökad trygghet. 

 

Kommunikation 

som hörnsten i 

vården. 
When rapport was established 

between parent and nurse, they 

could more easily work with each 

other to share children’s care, 

resulting in individualized care 

(Espezel & Canam, 2003). 

Enklare att arbeta 

tillsammans när 

samförstånd nåtts 

vilket gav 

individualiserad 

vård. 

Kommunikationen 

för god omvårdnad. 

At both hospitals mother reported 

that they wanted to participate as 

much as possible, provided they 

received guidance (Kristensson-

Hallström, 1999). 

Med stöd av 

personalen ville 

föräldrarna vara 

med så mycket 

som möjligt i 

vården. 

Föräldrars 

upplevelser av att 

delta i vården. 

 

 

 
Föräldra-

medverkan i 

Vården. 

 

 

 

The parents participated directly 

in the care of their children, and 

felt this gave them a certain 

control over events and made 

them feel more secure 

(Kristensson-Hallström & 

Elander, 1997). 

Föräldrars direkta 

medverkan i 

vården gav en 

känsla av säkerhet 

och kontroll. 

Delaktighet 

skapar säkerhet. 

Due to shortage of nurses, it is 

impossible to ask the nurse to 

stay at my son’s cot side to 

relieve me for going to the toilet 

(Lam, Chang & Morrisey, 2006). 

 

Låg bemanning 

av sjuksköterskor 

gör att föräldrar 

inte vågar be om 

hjälp. 

 

Ovilja att belasta 

personalen. 
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Etiska överväganden 

Eftersom detta är en litteraturöversikt har vi valt att följa Forsberg och Wengst-

röms (2003, s. 73-74) råd om etiska överväganden vid systematiska litteraturstudi-

er. Deras råd är att man vid en litteraturstudie bör använda artiklar som avser stu-

dier vilka föregåtts av etiska prövningar eller inkluderat väl utförda etiska reflek-

tioner. Vidare skriver de att det är viktigt att redovisa resultat som både talar för 

och mot studien om sådana återfinns. Slutligen rekommenderas att alla artiklar 

som använts i studien presenteras för läsaren (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-

74). 
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RESULTAT 
 

 

Resultatet presenteras i tre teman med subteman enligt figur 1. Teman bildar hu-

vudrubriker och subteman bildar underrubriker. Citat används genomgående för 

att styrka resultatet. 

 

 

 

Figur 1.  Resultatöversikt. 

 

Känslomässiga reaktioner under vårdtiden 

Bristande kontroll över situationen 

Föräldrar hamnar i en utsatt position när deras barn blir inlagt på sjukhus. Flera 

studier visar att det i många fall är svårt att lämna ansvaret för vården av sitt barn 

till personalen (Dudley & Carr, 2004; Lam, Chang & Morrisey 2006; Stratton, 

2004). Rutinerna från hemmet får stå åt sidan och istället anpassar man sig till 

sjukhusets rutiner (Dudley & Carr, 2004; Lam et al., 2006). 

 

It is very hard to give up control when you are here. When you are 

used to being the one who has almost all the control over so much that 

they do it is very hard to lose that (Dudley & Carr, 2004, p. 272). 

 

Det framkommer i studier att föräldrars känslor under den tid då deras barn vårdas 

ofta innefattar oro (Dudley & Carr, 2004; Lam et al., 2006). Eftersom föräldrar 

anser sig känna sina barn bäst, kan det förekomma att de oroar sig exempelvis för 

att vårdpersonalen kanske inte förstår barnets behov lika bra som de själva (Lam et 

al., 2006). Föräldrar som inte stannar hos sina barn på sjukhuset uttrycker oro och 

saknad (Lam et al., 2006), men även föräldrar som stannar hos sina barn uttrycker 

oro (Dudley & Carr, 2004).  
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Kontroll över situationen 

Andra studier visar dock att föräldrar litar på vårdpersonalen och känner sig lugna 

vid omhändertagandet av barnet (Espezel & Canam, 2003; Kristersson-Hallström, 

1999). Dessa föräldrar känner sig säkra på att personalen vet vad som skall göras 

när man tar hand om det akut sjuka barnet. Pappor upplever i större utsträckning 

att de litar på personalens kunskap än vad mammor gör (Kristensson-Hallström, 

1999). Något som förefaller lugna föräldrar i omhändertagandet av barnet är när 

sjuksköterskan visar sig ha vetskap om barnet (Espezel & Canam, 2003). Faktorer 

som visat sig inverka på hur förtroende och tillit skapas och vidmaktshålls är: erfa-

renheter av tidigare vårdgivare och sjukhusvistelser; bedömning av vårdens  kom-

petens, inklusive den tekniska; i vilken utsträckning barns och föräldrars behov 

blir tillfredställda. När ett förtroende för personalen finns sedan tidigare, har för-

äldrar lättare att lita på personalen och en mer positiv attityd. Det är även lättare 

för dem att få sina förväntningar på vården uppfyllda (Thompson, Hupcey & 

Clark, 2003). 

Kommunikation & information som hörnstenar i vården 

Kommunikation för god omvårdnad 

Föräldrar beskriver att en fungerande kommunikation med vårdpersonalen är 

bland det viktigaste när ett barn är inlagt på sjukhus (Espezel & Canam, 2003;  

Kristensson-Hallström & Elander, 1997; Shields & King, 2001), och de anser sig 

vara en naturlig länk mellan barnet och sjuksköterskan som personalen kan kom-

municera igenom (Kristensson-Hallström & Elander, 1997). Komm-unikationen 

mellan föräldrar och vårdpersonal försämras bland annat när personal-

omsättningen är hög på avdelningen och i akuta situationer (Espezel & Canam, 

2003). Vid sådana tillfällen känner föräldrar att de saknar någon som har ansvar 

för barnet och som de kan prata med (Kristensson-Hallström & Elander, 1997), 

detta kan resultera i ytlig kontakt (Espezel & Canam, 2003; Kristensson-Hallström 

& Elander, 1997) och en betoning av den fysiska vården (Espezel & Canam, 

2003).  

 

We felt the lack of someone with overall responsibility. There is never 

anyone you really get to know…it is just that there are so many people 

around (Kristensson-Hallström & Elander 1997, p. 365). 
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Föräldrarna ser det som ett krav att vårdpersonalen talar ett språk som de kan för-

stå och inte använder fackspråk (Stratton, 2004).  

 

It’s important that everything is explained so we can understand it, not 

in hospital or nurse/doctor terminology…  (Stratton, 2004, p. 8). 

 

Informationsutbyte ger ökad trygghet 

Föräldrar är i stort behov av att få information från sjuksköterskan (Stratton, 2004; 

Thompson et al., 2003; Lam et al., 2006; Espezel & Canam, 2003) samtidigt som 

de själva ser det som sin uppgift att informera om sitt barns tillstånd till sjukskö-

terskan (Espezel & Canam, 2003; Lam et al., 2006). 

 

Studier visar att föräldrar till barn på sjukhus har ett stort behov av snabb, konti-

nuerlig och ärlig information om sitt barns status, samt om den planerade vården, 

och de specifika vårdåtgärderna för barnet (Lam et al., 2006; Stratton, 2004; 

Thompson et al., 2003). När föräldrar inte har möjlighet att ständigt närvara vid 

vården av sitt barn ses det som betydelsefullt att sjuksköterskan självmant rappor-

terar om barnets tillstånd, även små förändringar hos barnet, detta så att föräldrar 

känner att vården fortgår även under deras frånvaro (Lam et al., 2006). 

 

It was just to know that [the child] was being taken care of and to 

answer our questions and to let us know if situations arose that her 

status had changed....I felt like our needs were met. (Thompson, et al., 

2003, p. 144). 

 

Ett väl fungerande informationsutbyte med sjuksköterskan är betydelsefullt för att 

utveckla ett samförstånd mellan sjuksköterskor och föräldrar. Ju mer tid föräldrar 

tillbringar med sjuksköterskorna desto bättre fungerar informationsutbytet och 

därigenom ökar förståelsen för varandras behov (Espezel & Canam, 2003). 

 

Well, I would see the same nurse. She would have the same nurse for 

two three days and then it would change to a different one, but it was 

always someone I knew (Espezel & Canam, 2003, p. 37). 

 

Föräldrar kan även agera som informanter då de själva anser att de upptäcker bar-

nets problem först (Lam et al., 2006). Föräldrar rapporterar då sina observationer 

om sitt barns tillstånd till sjuksköterskan (Espezel & Canam, 2003; Lam et al., 
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2006) eftersom de anser att en av sjuksköterskans roller är att fungera som infor-

mationssamlare (Espezel & Canam, 2003).  

Föräldramedverkan i vården 

Föräldrars upplevelser av att delta i vården 

Studier visar att föräldrar vill medverka i vården av sina barn (Lam et al., 2006; 

Kristensson-Hallström, 1998; Kristensson-Hallström & Elander, 1997). Föräldrar 

anser att deras barn är för unga för att ta hand om sig själva och vill därför vara 

med dem under vårdtiden (Lam et al., 2006; Kristensson-Hallström, 1999). Med 

stöd från personalen vill föräldrar vara med i vården så mycket som möjlig (Kris-

tensson-Hallström, 1999) men om de får för mycket ansvar i vårdarbetet kan det 

upplevas som negativt (Espezel & Canam, 2003). Kristensson-Hallström (1999) 

beskriver att 60% av 228 tillfrågade föräldrar svarar att de kan tänka sig att delta i 

vårdarbetet om de får stöd medan 10% svarar att de inte vill delta i vården alls 

(Kristensson-Hallström, 1999). Emellertid visar det sig att föräldrar sällan tillfrå-

gas om att vara delaktiga i vården av sina barn. Personal fattar själv besluten om 

vad som ska göras utan delaktighet från föräldrar (Hallström & Elander, 2004; 

Hallström, Runesson & Elander, 2002a).  

 

Hur tydligt föräldrar uttrycker sina behov och hur personal tillgodoser föräldrars 

behov är aspekter som påverkar i vilken utsträckning föräldrar medverkar i vården 

(Hallström et al., 2002a). Samförstånd mellan sjuksköterska och föräldrar skapar 

förutsättning för föräldradelaktighet i vården av barnet. Det ger även barnet en 

möjlighet till individualiserad vård. En mindre akut omgivning kan förväntas ska-

pa en bättre och mer hoppfull miljö runt barnet och leda till ett bättre samarbete 

mellan sjuksköterska och föräldrar. Även förändringar i barnets tillstånd tycks in-

verka på den utsträckning i vilken föräldrar kan vara delaktiga i vården (Espezel & 

Canam, 2003). Andra faktorer som påverkar föräldrars medverkan i vården är: 

barnets ålder, om barnet blir inlagt akut eller planerat och om det är tvunget att 

opereras (Kristensson-Hallström, 1999). 
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Delaktighet skapar säkerhet 

I en undersökning gjord av Kristensson-Hallström och Elander (1997) ser man att 

föräldrar tycks ha tre vanliga strategier för att känna sig säkra under vårdtiden. 

Dessa tre utgår ifrån olika nivåer av delaktighet i vården. 

 

Den första innebär att föräldrar litar på att personalen vet vad den gör och med-

verkar därför mycket lite i vården eftersom de anser att de enbart är där för att 

stödja sitt barn. 

 

You take care of him; you know best; I trust you to know what is the 

best  (Kristensson-Hallström & Elander, 1997, p. 363) 

 

Den andra strategin är att föräldrar vill ha kontroll över vad som händer med deras 

barn i vården och deltar därför aktivt i vårdarbetet vilket får dem att känna sig 

trygga (Kristensson-Hallström, 1999). Detta styrks av Lam et al. (2006) som visat 

att föräldrar som inte får vara med i vården när deras barn är ledset och gråter 

tycker att detta är påfrestande och kräver att få delta i vården (Lam et al., 2006). 

Vidare har påvisats att om föräldrar deltar i vården av sitt barn bedömer de att bar-

net upplever mindre smärta än om de inte skulle delta. Föräldrar som använder sig 

av denna strategi önskar att personalen ger instruktioner om vad som kan göras så 

att de lättare kan medverka i vården utan att vara rädda för att göra något fel (Kris-

tensson-Hallström, 1999). 

 

I was never asked if I would do more; if they had asked me, I would 

have been pleased. (Kristensson-Hallström & Elander, 1997, p. 365) 

 

Den tredje strategin är att föräldrar anser sig veta vad som är bäst för deras barn 

och gör sådant som de är bekanta med, föräldrar som tillämpar denna strategi öns-

kar även att de får medverka mer i vården för att dagen lättare kan planeras och för 

att kunna förklara för sitt barn vad som ska ske (Kristensson-Hallström & Elander, 

1997). Av 228 tillfrågade föräldrar svarar 30% att de gärna deltar i bekanta vårdsi-

tuationer. Författarna skriver även att det är mer vanligt att pappor vill delta i vår-

den i de situationer som de känner sig bekanta med (Kristensson-Hallström, 1999).  
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Ovilja att belasta personalen 

När det är hög arbetsbelastning på avdelningen förväntar sig inte föräldrar samma 

uppmärksamhet för sitt barn av sjuksköterskan. När det är låg bemanning på av-

delningen känner föräldrar att de inte kan be sjuksköterskor om enkel hjälp till ex-

empel genom att stanna med barnet medan man själv går på toaletten (Lam et al., 

2006). Det visar sig också att föräldrar inte vågar fråga om hjälp eftersom de anser 

att sjuksköterskor ofta är upptagna. Därför försöker de lösa problemen själva 

(Kristensson-Hallström & Elander, 1997; Lam et al., 2006). De önskar helst att 

sjuksköterskan ska ta initiativet och fråga om de behöver hjälp (Lam et al., 2006). 

När de hjälper den upptagna sjuksköterskan känner de sig behövda och involvera-

de i barnets vård (Blower & Morgan, 2000). 

 

If opt for bathing my kid, they (the nurses) should check if I need any 

help instead of just giving me a basin of water and leave. (Lam et al., 

2006, p. 541) 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat innehåller olika perspektiv som är viktiga för föräldrar under ett 

barns vårdtid. Av de tre teman som framkom är känslomässiga reaktioner under 

vårdtiden ett tema som innefattar föräldrars kontroll eller brist på kontroll över si-

tuationen. Temat kommunikation som hörnsten i vården karaktäriseras av olika 

typer av informationsutbyte mellan föräldrar och sjuksköterska. Föräldra-

medverkan i vården belyser dels betydelsen av föräldrars förhållningssätt till att 

delta i vården, dels betydelsen av delaktighet för att skapa säkerhet för föräldrar. 

 

I resultatet framkom att kommunikation och information är av vikt för föräldrar 

under barnets vårdtid. Annan forskning visar att kommunikation också anses vik-

tigt ur personalens synvinkel (Shields, 1999). En studie pekar dock på att kommu-

nikationen med föräldrar som av sjuksköterskorna anses vara svårhanterliga kan 

vara problematisk. Medvetet kan sjuksköterskor i sådana fall lägga ner mindre 

energi i att försöka kommunicera på ett bra sätt. Den försämrade kommunikatio-

nen kan leda till försämrade möjligheter till föräldramedverkan i vården. (O’Haire 

& Blackford, 2005). Även barn som är inlagda på sjukhus anser att information är 

viktig. De vill exempelvis ha information av sjuksköterskan om sin vård samt att 

sjuksköterskan ska lyssna på dem (Pelander & Leino-Kilpi, 2004). Vikten för barn 

av att bli hörda styrks också av Lindeke, Nakai och Johnson (2006). I en annan 

studie svarar en övergripande del av barnen att sjuksköterskan i de flesta fall in-

formerar barnen om vad de kan göra (Pelander, Leino-Kilpi & Katajisto, 2006). 

Barnen har en önskan att prata med sjuksköterskan om annat än sin vård  (Coyne, 

2006; Schmidt, Bernaix, Koski, Weese, Chiapetta & Sandrik, 2007), även om för-

äldrar är närvarande (Schmidt et al., 2007). Barn visar att de tillgodogör sig infor-

mation på många olika sätt, exempelvis genom att fråga, lyssna, prata med andra 

barn eller läsa böcker. När barnen får information kan de förstå sjukdomen och 

samtidigt bli mindre oroliga (Coyne, 2006). Det kan räcka med ett lugnande sam-

tal mellan barnet och sjuksköterskan för att minska oron (Schmidt et al., 2007). 

Utan information kan barn lätt känna sig förvirrade (Coyne, 2006; Lindeke et al., 

2006). Våra reflektioner över detta är att sjuksköterskan spelar en stor roll för för-



 

- 15 -  

äldrarna vid vård av sjukt barn och bör därför, trots stress eller kommunikations-

svårigheter, inte glömma eller låta bli att informera och föra en dialog med föräld-

rarna vilket är en stor del i vården när ett barn är inlagt på sjukhus. 

 

Resultatet visar också att om kommunikationen och informationsutbytet ska fun-

gera optimalt krävs en lugn miljö med tillräcklig bemanning som har tid för för-

äldrarna. Detta stärks av en studie där det framhålls att sjuksköterskor bör fördela 

arbetet under dagen så att de har ork att hjälpa familjen, de gör mer skada än nytta 

om de är utslitna (Hopia et al., 2005). Ur barnets perspektiv kan en stressad sjuk-

sköterska verka opersonlig (Schmidt et al., 2007). Eftersom det i resultatet fram-

kommer att det kan vara en stressig situation för barn att bli inlagda på sjukhus 

anser vi det vara av stor vikt att sjuksköterskan behåller sitt lugn för att inte stressa 

upp barnen och föräldrarna. 

 

I resultatet framkom att föräldrar vill delta i vården. En studie utförd av Shields 

(1999) visar att stor del av personalen tycker att föräldrarna ska medverka i vården 

i den utsträckning de kan. Föräldrar anser oftare än sjuksköterskor att de bör vara 

närvarande hos barnet under hela vårdtiden, att närvaron hjälper barnet, är sjuk-

sköterska och föräldrar dock helt överens om (Shields, 1999).  Barn vill att föräld-

rar ska vara närvarande på sjukhuset, föräldrar har förmåga både att kunna minska 

barnens rädsla och deras längtan efter dem då de inte är på sjukhuset (Pelander & 

Leino-Kilpi, 2004). Bland det som barn skattade högst, var att ha familjemedlem-

mar närvarande under vårdtiden (Lindeke et al., 2006). Det visade sig att barns 

uppfattning i stor utsträckning är, att sjuksköterskan arbetar nära tillsammans med 

föräldrar i vården (Pelander et al., 2006). På motsvarande sätt som information och 

kommunikation, kan barns delaktighet i vården göra dem mindre oroliga (Coyne, 

2006). Resultatet i vår studie visar att vårdpersonal till viss del själv tar initiativ 

om hur vården av barnet ska vara utan att fråga om föräldrars åsikter. Något som 

kan förklara det här är att vårdpersonalen hellre arbetar med barnen än med föräld-

rarna, eftersom man anser sig ha arbetet för att arbeta med barn (Shields, Kristens-

son-Hallström & O´Callaghan, 2003). Vi anser att när det gäller delaktighet så bör 

föräldrarna få vara med i vården så mycket som det går, dels för att de själva ska 

känna sig lugnare när de är mer insatta i vården, dels för att barnen ofta känner sig 

lugnare när deras föräldrar är i närheten. 
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Våra reflektioner över resultatet är att kommunikation och information samt del-

aktighet tycks vara nära sammanlänkade med varandra, fungerar inte det ena så 

finns det en risk att det andra blir lidande. En god kommunikation och information 

är erfordras för föräldradelaktighet, och om föräldrarna får vara delaktiga i arbetet 

känner de sig säkrare under vårdtiden. När de känner sig säkra kräver de mindre 

uppmärksamhet och således minskar belastningen och stressen på personalen. 

Minskad stress borde öka möjligheten för personalen att interagera med föräldrar-

na. Ett sätt att få vårdsituationen att fungera kan då vara att personalen även under 

stressiga arbetspass tar sig tid för föräldrarna. Sammanfattningsvis: man bör se 

föräldrar som en resurs och inte som ett problem och kontinuerligt föra en dialog 

med föräldrarna. Figur 2 visar vikten av god kommunikation och information.  

 

 

 

   Figur 2.  Överblick över våra reflektioner beträffande resultatet 

Metoddiskussion 

I början av denna litteraturstudie definieras barn som alla individer under 18 år. 

Efter det följer en redovisning av om hur många ”barn som vårdas i Sverige ett 

givet år. Där är emellertid åldersgruppen 0 – 19 år. Anledningen till detta är att 

statistiska uppgifter endast påträffats för denna grupp. Vi har dock valt att behålla 

denna uppgift då vi anser att den fyller sitt syfte som introduktion i ämnet. 

 

Ökad 
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God 
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Artiklar söktes i referensdatabaser för att säkra att så många releventa artiklar som 

möjligt skulle påträffas. Artiklar som endast kunnat erhållas genom betalning har 

inte granskats. En artikel har vi dock betalat för att erhålla, eftersom vi enbart be-

hövde betala kopieringskostnaden. Därigenom kan det ha missats artiklar som va-

rit relevanta för arbetet. Ett sökord som inte använts i så stor utsträckning är det 

engelska ordet för upplevelser, experiences. Då de flesta artiklarna varit kvalitati-

va har emellertid upplevelser funnits med i dessa på ett naturligt sätt.  

 

Några studier är utförda i länder där sjukvården kan anses skilja sig markant från 

svensk sjukvård, bland annat med hänsyn till kulturskillnader. Några påtagliga ef-

fekter av dessa skillnader har dock ej märkts vid läsning av berörda artiklar och 

därför har de inkluderats utan inskränkning. I resultatet så har vissa referenser bara 

använts en eller två gånger vilket kan anses tunt, vår åsikt är dock att dessa artiklar 

stärker resultatet genom att de överrenstämmer med andra författares resultat, des-

sa har därför inkluderats i arbetet.  

 

Eftersom syftet var ganska brett, har vi valt att precisera syftet med tre frågeställ-

ningar. Artiklar som varit inriktade på långtidssjuka barn har exkluderats från ar-

betet eftersom vi anser att deras föräldrar är mer vana vid sjukhusmiljön och detta 

arbete har som syfte att belysa hur det är att vara förälder när man möter vården 

tillsamans med sitt barn i ett tidigt skede. Studier klart inriktade på långtidssjuka 

barn exkluderades eftersom deras föräldrar bedömdes vara mer vana vid vårdsitua-

tionen. Detta kan ha påverkat studien negativt då dessa föräldrars upplevelser inte 

kunnat belysas. 

 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes grundligt då de både passerat en 

checklista och en mall för kvalitetsbedömning. Checklistan häftades fast på varje 

artikel. Detta aktiva val gav oss möjligheten att på ett enkelt sätt kontrollera artik-

larna på nytt om osäkerhet uppstod. Uppsatsen har nästan uteslutande baserats på 

kvalitativa artiklar och därför passar innehållsanalysen inspirerat av Graneheim 

och Lundman (2004) bra, detta eftersom långa och innehållsrika meningsenheter 

ofta förekommer inom kvalitativa studier. Vi har reflekterat över vad som skulle 

ha kunna utföras annorlunda om studien gjorts om. De utvalda meningsenheterna 

sorterades in under den frågeställning de svarade mot innan de kategoriserades, i 
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en ny likvärdig studie skulle hellre alla meningsenheter läggas tillsammans innan 

de kategoriserades för att på så sätt skapa en mer förutsättningslös innehållsanalys. 

Slutsatser 

I denna studie framkommer att när ett barn blir sjukt och inlagt på sjukhus blir det 

ofta en känslomässig påfrestning för föräldrarna. Det krävs då att personalen tar 

sig tid även med föräldrarna. Något av det som framkom som det viktigaste för 

föräldrarna i denna studie var en fungerande kommunikation och information mel-

lan föräldrar och personal. Det som kan göra föräldrar lugnare när deras barn blir 

vårdade är att sjuksköterskan på ett lugnt sätt kommunicerar med föräldrarna och 

informerar om vad som ska hända och om vad som görs. Personalen bör även låta 

föräldrarna vara delaktiga så mycket som det bara går i vården så de känner tillit 

till vården och kan uppleva den som säker. Sjuksköterskan har en betydelsefull 

roll när barn vårdas på sjukhus. Arbetet handlar inte bara om själva barnet utan 

även om att tillgodose behoven hos föräldrarna och övriga anhöriga. 

 

Under detta arbete känner vi att det saknas studier som belyser betydelsen av 

föräldramedverkan för barn i olika åldrar. Vi tycker att det vore speciellt intressant 

med mer forskning rörande åldersspecifik föräldramedverkan. 
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Bilaga 1   
 

Tabell I Översikt över litteratursökningen. 

 

Databas/Datum Sökord Avgränsningar Träffar Valda artiklar 

Cinahl 

2007-09-04 

Child, Hospitalized and 

Parents and Parent-Child 

Relations and 

Communication 

English, Swedish, Norwegian, Age 

groups 0 - 18 years.  Publication 

Year from 1997 to 2007 

12 Lam, W.L., Chang, A.M., & 

Morrisey, J. (2006) 

Cinahl 

2007-09-04 

Child, Hospitalized and 

Parents and Parent-Child 

Relations and Consumer 

Participation 

English, Swedish, Norwegian,  Age 

groups 0 - 18 years.  Publication 

Year from 1997 to 2007 

5 Hallström, I., & Elander, G. (2003) 

Cinahl 

2007-09-04 

Child, Hospitalized and 

Parents and Parent-Child 

Relations and Role 

English, Swedish, Norwegian,  Age 

groups 0 - 18 years.  Publication 

Year from 1997 to 2007 

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

(2003) 

Academic Search Elite 

2007-09-05 

Child, Hospitalized and 

Parents and Parent-Child 

Relations 

Published Date from Oct 1997 to 

Oct 2007  

7 Thompson, V.L., Hupcey, J.E., & 

Clark, M.B. (2002) 

Academic Search Elite 

2007-09-05 

HOSPITALIZED children 

and CHILDREN & Parents 

and Participation 

Published Date from Oct 1997 to 

Oct 2007 

9  

PubMed 

2007-09-04 

 

Children, hospitalized 

perceptions parent-child 

relation 

English, Swedish, Nursing Journals,  

Published in the Last 10 years 

6  

PubMed 

2007-09-10 

 

Parent experiences child, 

hospitalized 

English, Swedish, Nursing Journals,  

Published in the Last 10 years 

42 Stratton, K-M (2004) 

PubMed 

2007-09-04 

Hospitalized, child parent 

communication needs 

English, Swedish, Nursing Journals, 

Published in the Last 10 years 

23 

 

Hallström, I., Runeson, I. & 

Elander, G. (2002) 

PubMed 

2007-09-04 

Children, parents 

hospitalized relationship 

English, Swedish, Nursing Journals, 

Published in the Last 10 years 

21 Kristensson-Hallström, I. (1998) 

Manuell Sökning 

2007-09-05 

   Blower, K. & Morgan, E. (2000) 

Shields, L. & King, S-J (2001) 

Manuell Sökning 

2007-09-10 

   Kristensson-Hallström, I. & 

Elander, G. (1997) 

Manuell Sökning 

2007-09-11 

   Dudley, S.K., & Carr, J.M. (2004) 



Bilaga 2 
  

Tabell II a Kriterier för bedömning av kvalitativa artiklar enligt checklistan av Forsberg och 

Wengström (2003). Tabellen och bedömningskriterierna har vi själv utformat. 

 

 I = Hög II = Medel III = Låg 

K Följer mycket väl 

vetenskapliga normer för 

en artikel i checklistan. 

Mycket väl beskriven 

metod samt diskussion. 

Har ett mycket väl 

beskrivet syfte samt ett 

mycket väl presenterat 

resultat. 

Följer vetenskapliga 

normer för en artikel i 

checklistan. Har en 

beskriven metod samt 

diskussion. Har ett 

beskrivet syfte samt en bra 

presentation av resultatet. 

Följer ej vetenskapliga 

normer för en artikel i 

checklistan. Saknar eller har 

undermålig beskrivning av 

metod, syfte eller diskussion. 

Dåligt resultat. 

K Står för att de är en kvalitativ studie där data som samlas in är från till exempel intervjuer, 

observationer eller berättelser, som analyseras för att få en fördjupad förståelse för livsvärlden. 

 

 

Tabell II b Kriterier för bedömning av kvantitativa artiklar enligt Berg et al. (1999) 

 I = Hög II = Medel III = Låg 

DS Stort konsekutivt 

patientmaterial som är 

väl beskrivet och 

analyserat med adekvata 

statistiska metoder (t. ex. 

multivariatanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

Lång uppföljning. 

 

 

____ 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt besktivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 

Deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller händelseförlopp hos en definierad 

grupp och saknar jämförelsegrupp 

.



 

 

 

 
Bilaga 3 
 

 Tabell III a  Kvalitetsbedömning av resultatartiklar. 

 

 

Författare 

Årtal Land 

Syfte och/eller mål Design och Analysmetod Deltagare Huvudresultat Studiedesign 

och kvalitet 
Blower, B.K. & 

Morgan, E. 

2000. 

England 

Att kontrollera om det var 

någor skillnad i 

sjuksköterskors och 

föräldrars förväntningar 

av vad föräldrar ska 

hjälpa till med. 

Både en kvalitativ artikel med 

halvstrukturerade frågor och en 

kvantitativ del med strukturerade 

frågor. Kvantitativa data 

analyserades med chi-square-test och 

kvalitativa delen analyserades med 

innehållsanalys 

40 

sjuksköterskor 

och 40 föräldrar 

Föräldrar och Sjuksköterskor delade många 

förväntningar, dock så visade det sig att bristen 

på diskussion mellan sjuksköterskor och 

föräldrar gjorde att föräldrar inte alltid fick 

vara med i vården i den utsträckning de ville. 

Föräldrar hade lättare att medverka i vården då 

de fick handledning av sjuksköterskan. 

K - II 

DS - II 

Dudley, S.K, & 

Carr, J.M. 

2004 

Amerika 

Öka kunskapen kring 

upplevelser hos föräldrar 

som stannar med sitt barn 

på sjukhus 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade intervjuer.  

10 föräldrar De fyra stora kategorier som man fann i denna 

studie var föräldras vårdåtagande, uthållighet, 

känslomässiga omvälvning samt dynamiskt 

samband.  

K-I 

Espezel, H.J.E., 

& Canam, C.J. 

2003 

Canada 

Undersöka föräldrars 

upplevelser vid 

interaktioner kring 

barnets vård med 

sjuksköterskor på sjukhus 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade inspelade 

intervjuer. Tematisk analys. 

8 föräldrar vilka 

hade 7 barn 

Föräldrars upplevelser karaktäriserades av 

interaktioner med sjuksköterskorna. Två 

viktiga element för positiva interaktioner var 

att skapa samförstånd samt dela vården av 

barnet. Föräldrarna upplevde också en 

förändring i sjuksköterskornas bemötande när 

barnets tillstånd ändrades. 

K-II 

Hallström, I., & 

Elander, G. 

2003 

Sverige 

Utforska vilka sorts 

beslut som togs samt hur 

de togs under ett barns 

vårdtid 

Observation. Latent och manifest 

kodning. 

24 barn och 

deras föräldrar 

Vid de flesta beslut var en eller båda 

föräldrana närvarande, de flesta beslut var av 

medicinsk karaktär. Beslut togs vanligtvis 

tillsammans med alla berörda parter. Trots 

protester i en tredjedel av fallen omprövades 

inte beslutet. 

K-II 

Hallström, I., 

Runeson, I. & 

Elander, G. 

2002 

Sverige 

Att undersöka 

föräldrarnas medverkan i 

vården av deras barn. Och 

i vilken grad de 

medverkar 

Kvalitativ metod med 

observationsstudie 

Latent och manifest kodning 

24 barn med 

deras föräldrar 

Man fann fem olika skalor på hur mycket 

föräldrarna tilläts medverka i vården. Från att 

inte alls bli tillfrågad och medverka i vården 

till att alltid bli tillfrågad och lyssnad på. 

Vårdpersonalen måste kommunicera bättre 

med föräldrarna för att se vilka behov de har 

att medverka i vården. 

K-I 



 

 

Tabell III b  Kvalitetsbedömning av resultatartiklar. 

 

Författare Årtal 

Land 

Syfte och/eller mål Design och 

Analysmetod 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 

och kvalitet 
Kristensson-Hallström, I. 

1998 

Sverige 

 

Att svara på två 

hypoteser: Föräldrar har 

olika sätt att nå trygghet 

och därigenom medverka 

i vården 

Att föräldrarnas 

medverkan påverkar 

sömnen och smärtan hos 

barnet 

Desktiptiv Studie med ett 

strukturerat 

frågeformulär 

Student´s T-test, Chi-

square-test och Kruskal-

Wallis test användes 

224 föräldrar Författarna kom fram till att de flesta föräldrar 

vill vara med i vården av deras barn. Barnets 

ålder, hur det blev inlagt och om barnet 

opererades var olika faktorer som påverkar 

föräldrarnas delaktighet. 

DS - I 

Kristensson-Hallström, I. 

& Elander, G  

1997 

Sverige 

Att få en djupare 

förståelse hur föräldrar 

upplever att deras barn 

ligger inne på sjukhus 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade 

intervjuer, analyserade 

med en hermeneutisk syn 

20 föräldrar  

12 mödrar 

8 fäder 

Författarna hittade tre olika strategier för 

föräldrar att hantera vården av sitt barn. Första 

var att helt lämna över ansvaret till personalen, 

den andra var att få kontoll över vården av sitt 

barn och den tredje var att de kände sig säkra då 

föräldrarna kände att de vista vad som var bäst 

för deras barn. 

K - I 

Lam, L.W., Chang, A.M., 

& Morrisey, J. 

2006 

Kina 

Kinesiska föräldrars 

upplevelser att delta i 

vården av sitt barn på 

sjukhus. 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade 

inspelade intervjuer. 

Innehållsanalys. 

19 föräldrar (16 

mödrar och 3 

fäder) vilka hade 

19 barn 

Fyra kategorier framkom under studien, 

anledningar att stanna med barnet, ändringar i 

familjens rutin, förväntningar på sjuksköterskan 

och kommentarer på institutionens utrustning. 

K-I 

Shields, L. & King, S.J. 

2001 

Australien, England, 

Indonesien och Thailand. 

Att fastställa föräldrars 

attityd till personalen när 

deras barn ligger inne på 

sjukhus jämfört med fyra 

olika länder. 

Kvalitativ studie med 

halvstrukturerade frågor 

anvädes och 

analyserades med 

innehållsanalys 

76 Föräldrar 

94 Sjuksköterskor 

32 Doktorer 

53 Övriga 

vårdarbetare.  

Detta är en av två artiklar och visade att 

kommunikation var viktig för föräldrar i alla 

fyra länder och även att barnen fick en bra vård 

och behandling. 

K - II 

Stratton, K.M. 

2004. 

USA 

Att utforska vad 

föräldrarnas tycker är 

viktigast i vården av ett 

barn samt att se till 

verkligheten för att 

utveckla vården av barn i 

framtiden 

Kvalitativ studie med 

grounded theory och 

halvstrukturerade frågor. 

De använde en konstant 

jämförelse för att komma 

fram till kategorier och 

koder. 

3 Fäder 

3 Mödrar 

6 Barn 

Föräldrars erfarenhet av vård av deras barn var 

kopplade till fyra kategorier, att möta gränser, 

försöka att förstå, att klara av ovisheten samt att 

söka tillförlit hos personalen 

K - I 

Thompson, V.L., Hupcey, 

J.E., & Clark, M.B.  

2003  

Amerika 

Utveckla en modell för 

hur förtroende utvecklas 

mellan föräldrar till barn 

på sjukhus och 

vårdpersonalen 

Kvalitativ metod med 

halvstrukturerade 

inspelade intervjuer. 

Grounded theory. 

13 familjer med 

15 deltagare (13 

kvinnor, 2 män 

vilka hade 23 

barn). 

Kärnan i utvecklandet av förtroende låg i att 

föräldrarna fick sina förväntningar på vården 

mötta. 

K-I 


