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Abstrakt  

Kritiskt sjuka barn som vårdades på intensivvårdsavdelning väckte svåra känslosamma 
reaktioner hos föräldrarna. Syftet med denna studie var att belysa föräldrars upplevelse av 
omvårdnaden av sitt barn på intensivvårdsavdelning. Metoden som användes var 
litteraturstudie och omfattade 16 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen gjordes med hjälp 
av MESH-termerna: intensive care, critical care, parent, experience och need via databaserna 
PUBMED och CINAHL. Resultatet visade att ovissheten, barnets förändrade utseende och 
smärta hade betydelse för hur föräldrarna upplevde barnets sjukdomstillstånd. Procedurer, 
miljön och medicinteknisk apparatur var viktiga faktorer för hur föräldrarna upplevde vården 
på barnintensivvårdsavdelning (BIVA). Föräldrars behov under BIVA-vistelsen var 
information, närhet och stöd. Föräldrars upplevelser på BIVA, på barnavdelningen och i 
hemmet fanns beskrivna. I diskussionen togs det upp att föräldrar som såg sitt barn ha ont, 
tappade sin föräldraroll eller var oroliga för att barnet inte skulle överleva löpte större risk för 
ohälsa. Med enkel, tydlig information och möjlighet att vara delaktig och nära sitt barn kunde 
den kritiska situationen upplevas som mindre stressande för föräldrarna.       

Nyckelord: föräldrar, intensivvård, litteraturstudier, stöd, upplevelser.          
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Bakgrund 

Målsättningen med intensivvård är att optimera förutsättningarna för patienten att återfå hälsa 

och kunna återgå till ett liv med kvalitet som patienten själv kan acceptera. Vårdmiljön på en 

intensivvårdsavdelning (IVA) karaktäriseras av teknisk utrustning med larmfunktioner, som 

kan vara en bidragande orsak till att patienten upplever smärta, ångest, oro, sömnstörningar, 

förvirring och andra obehag. Dessa negativa upplevelser är en nödvändighet för att kunna bli 

frisk. En grundläggande princip är att dessa upplevelser, som kan ses som en kostnad på 

patientens hälsa måste hållas så låg som möjligt med bästa tänkbara omvårdnad och 

symtombehandling (Lundberg, 2005, s. 18-19).  

Etiska konflikter uppstår när intensivvårdens negativa effekter måste vägas mot den nytta som 

vården ger. Behandlingen bör därför anpassas till patientens förutsättning att dra nytta av den 

(Lundberg, 2005, s. 19-21). Inom den pediatriska intensivvården vårdas inte ett barn utan hela 

familjen. Ett akut sjukt barn väcker svårbemästrade reaktioner hos anhöriga, därför ställs 

speciella krav på personalen och extra resurser behövs för att kunna stödja familjen (Frostell 

& Larsson, 2005, s. 644).   

Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) har upprättat standardprogram som är 

utformat efter FN:s barnkonvention, där bland annat följande tas upp. Att barn skall vårdas på 

sjukhus endast om den nödvändiga behandlingen eller omvårdnaden inte kan ges på ett lika 

bra sätt i hemmet eller i öppen vård. När barn måste vårdas på sjukhus har de rätt att ha en 

förälder eller annan närstående hos sig dygnet runt. Föräldrarna skall få information om 

avdelningens arbetssätt och rutiner och få stöd att ta aktiv del i barnets vård. Barn och 

föräldrar har rätt till lättförståelig och fortlöpande information, barn och föräldrar skall vara 

delaktiga i beslut som rör barnets behandling och vård. Åtgärder skall vidtas för att minska 

fysisk och psykisk stress, alla barn skall skyddas mot onödiga medicinska behandlingar och 

undersökningar. Barn skall vårdas på barnavdelningar och personal som vårdar barn skall ha 

sådan utbildning och kompetens att de kan bemöta både de fysiska och de psykiska behoven 

hos barnet och dess familj. Vårdteamet skall vara organiserat så att det tillförsäkrar barnet 

kontinuitet i vården, dessutom skall barnets integritet respekteras (NOBAB, 2005).   

Sjukdom och behandling åstadkommer ofta lidande för patienten. Vanliga orsaker till lidande 

är fysisk, själslig och andlig smärta. Många vårdsituationer tillfogar också lidande för de 
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närstående, ibland kan till och med de närståendes lidande vara större än patientens. Ofta har 

man inte i tillräckligt stor omfattning beaktat detta lidande, egentligen borde de närstående 

ibland också betraktas som patienter som är i behov av vård och hjälp. En närstående som 

lider är oförmögen att lida med patienten och detta kan ge känslor av skam och skuld och/eller 

aggression och förtvivlan. Föräldrar upplever ofta skam och skuld över att ha förorsakat 

barnet sjukdom och lidande och över sin oförmåga att ge barnet god vård (Eriksson, 1994, s. 

83-85).  

När en person blir allvarligt sjuk är det en överväldigande upplevelse för de närstående. 

Ovissheten - att inte kunna förutsäga vad som kommer att hända påverkar tryggheten. De 

närståendes hälsa och välbefinnande påverkas när en anhörig blir allvarligt sjuk, och 

närståendes reaktioner kan ha stort inflytande på patientens tillfrisknande (Burr, 2001, s. 17). 

Det finns många orsaker till stress för närstående till patient på IVA, tvetydig information, 

brist på information, brist på kontroll, miljön, finansiella problem och all teknisk utrustning 

och slangar till patienten som tydliggör allvaret i situationen (Burr, 2001, s. 19).  

Hur man hanterar stress är olika, en del närstående kan effektivt använda sin kapacitet och 

sina resurser på ett bra sätt i den akuta situationen, medan andra har svårare att anpassa sig. 

Att socialt stöd underlättar finns väl dokumenterat, omsorgsfull attityd och tillgång till 

information är det som upplevs som mest stödjande, även lugn attityd och närvaro upplevs 

som stödjande. När det gäller att hantera stress har forskning visat att kvalitet är viktigare än 

kvantitet i det stöd man får (Burr, 2001, s. 22-23).  

En traumatisk händelse kan ha skiftande innebörd och olika grader av påverkan för olika 

personer beroende bland annat på personlig psykisk sårbarhet, tidigare erfarenheter och 

aktuell psykosocial situation. En potentiell traumatisk händelse kan vara vid kroppsskada, 

dödsfara, vittnesupplevelser med olika mått av emotionell och faktisk närhet, hjälplöshet, 

omöjliga val och kränkningar. Detta innebär en stressbelastning som kan karaktäriseras olika 

beroende på om den potentiella händelsen var kort eller långvarig, om det fanns möjligheter 

till kontroll eller bara ovisshet. Utveckling av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett 

allvarligt tillstånd med svårt psykiskt lidande som medför hög risk för depression, suicid, 

andra ångestsyndrom och missbruk. Diagnosen PTSD kan sättas tidigast en månad efter den 

potentiella händelsen. Om dessa symtom infinner sig tidigare är diagnosen Akut stressyndrom 

(ASD) (Michel, Bergh-Johannesson, Ahmad & Lundin, 2006). Enligt Ward-Begnoche (2007) 
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blir föräldrar till kritiskt sjuka barn som vårdats på IVA utsatta för en hel del traumatiska 

händelser under vistelsen och löper därför risk för att utveckla symtom som stämmer med 

ASD/PSTD.  

Med denna litteraturstudie har vi som avsikt att beskriva föräldrars upplevelser av 

omvårdnaden av deras barn på IVA. Ökade kunskaper hos sjuksköterskan om föräldrars 

upplevelser av omvårdnaden av barn på intensivvårdsavdelning skapar ökad förståelse för 

föräldrars behov. Genom ökad kunskap och ökad förståelse hos sjuksköterskan kan vården 

optimeras för dessa familjer.  

I föreliggande arbete används BIVA (barnintensivvårdsavdelning) synonymt med IVA. I 

Sverige finns inte så många BIVA, utan många barn som är i behov av intensivvård vårdas på 

en allmän IVA, vilket innebär att barn och vuxna vårdas på samma avdelning.    

Syfte 

Att belysa föräldrarnas upplevelser av omvårdnaden av sitt barn på intensivvårdsavdelning.  

Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen 

inom ett visst problemområde eller valt ämne (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). Enligt 

Forsberg & Wengström (2008, s. 21) bedrivs alltmer forskning och utveckling inom 

omvårdnad och den stora mängden publicerade vetenskapliga artiklar gör det svårt för 

vårdpersonal att ha kontroll över kunskapsläget inom olika områden. Därför finns det ett stort 

behov av att resultat från flera vetenskapliga studier sammanställs på ett systematiskt sätt i 

litteraturstudier.  

Urval 

När problemområdet avgränsats formulerades sökord som sedan utgjorde grund för 

litteratursökningen (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s. 80). Sökorden som använts är 

MESH-termerna: intensive care or critical care, parent, experience och need. Dessa sökord 

kombinerades på olika sätt för att begränsa antalet träffar. Litteratursökningen gjordes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Sökresultatet presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar. 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Inkluderade 

Pubmed Not review, NOT 
neonatal.1999 

 
2009. 

Human. Svenska och 
engelska. Children 0-18 år 

Intensive care OR 
critical care AND 
parent* AND 
experience* 

162 5 

Pubmed Not review, NOT 
neonatal.1999 

 

2009. 
Human. Svenska och 
engelska. Children 0-18 år 

Intensive care OR 
critical care AND 
parent* AND 
need* 

262 4 

Cinahl Not review, NOT 
neonatal.1999 

 

2009. 
Human. Svenska och 
engelska. Children 0-18 år. 
Peer reviewed. 

Intensive care OR 
critical care AND 
parent* AND 
experience* 

100 4 

Cinahl Not review, NOT 
neonatal.1999 

 

2009. 
Human. Svenska och 
engelska. Children 0-18 år. 
Peer reviewed. 

Intensive care OR 
critical care AND 
parent* AND 
need* 

134 1 

 

Inklusionskriterier 

För att ingå i litteraturstudien skulle artiklarna vara vetenskapliga, skrivna på engelska eller 

svenska, publicerade mellan 1999 och 2009 samt innefatta föräldrars upplevelser till barn i 

åldrarna 0-18 år som vårdats på IVA.  

Exklusionskriterier 

Artiklar som berör barns upplevelser, neonatalvård, vård i livets slutskede och organdonation 

har exkluderats. Även vetenskapliga artiklar som inte svarar upp mot studiens syfte, är 

review-artiklar eller saknar abstrakt har exkluderats.  

Bearbetning 

Bearbetning av artiklarna har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser: 

Fas 1 

En första bedömning gjordes av 658 titlar och/eller abstrakt för att utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna välja ut de som bedömdes intressanta för en mer ingående granskning. 

Det blev 31 artiklar som gick vidare till fas 2.  

Fas 2 

De återstående artiklarna lästes igenom av författarna var för sig och därefter exkluderades 16 

artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte eller som var review-artiklar. Efter denna 

genomgång kvarstod 15 artiklar. För att få ett mer omfattande resultat gjordes en manuell 
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sökning i relevanta artiklars referenslistor, vi fann två artiklar som efter genomläsning 

uppfyllde syftet. Totalt gick 17 artiklar vidare till fas 3.   

Fas 3 

Som ett sista steg i bearbetningen granskades den vetenskapliga kvaliteten på 17 artiklar 

genom att de värderades och klassificerades efter en granskningsmall utifrån en modell av 

Hellzén, Johanson och Pejlert (bilaga 1). Efter granskningen exkluderades en artikel som 

bedömdes ha låg (III) kvalitet, därefter återstod 16 artiklar som ingår i studien. Dessa 

presenteras i tabell 2 (bilaga 2).   

Kvalitetsbedömning 

Klassificering av artiklarna (tabell 2, bilaga 2) har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999 s. 

15 -16) och delats in i följande grupper: 

 

Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

 

Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning 

 

Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser 

och erfarenheter.  

Förutom klassificering har artiklarnas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en tregradig 

skala; hög (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III), se tabell 3a och 3b (bilaga 3).  

Analys  

Innehållsanalys innebär att data klassificeras på ett systematiskt och stegvist sätt för att kunna 

identifiera mönster och teman, målet med detta är att beskriva och kvantifiera specifika 

fenomen (Forsberg & Wengström, 2008, s. 150). De utvalda artiklarna lästes ett antal gånger 



                                                                                                                                                     6

för att få en uppfattning om vad de handlade om, färgpennor användes för att markera sådant 

som hade med syftet och frågeställningarna att göra. Därefter delades de markerade 

meningarna och styckena in i subkategorier som hade samma eller liknande innehåll, det blev 

tolv subkategorier. Dessa tolv subkategorier med gemensamma komponenter sorterades under 

fyra kategorier. Dessa kategorier och subkategorier presenteras under resultatavsnittet (jmf 

Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008 s. 163).  

Etiskt övervägande 

Vid litteraturstudier bör etiska överväganden göras vad gäller urval och presentation av 

resultatet, därför valdes artiklar som har tillstånd från etisk kommitté. Vi har redovisat alla 

artiklar som ingått i litteraturstudien samt presenterat alla resultat även om de inte stöder vår 

åsikt, de kommer dessutom arkiveras på ett säkert sätt i tio år (jmf Forsberg & Wengström, 

2008, s. 77).   

Resultat 

Resultatet bygger på 16 vetenskapliga artiklar, varav elva är utförda med kvantitativ design, 

fyra med kvalitativ design och en med både kvantitativ och kvalitativ design, samtliga har hög 

(I) eller medelhög (II) vetenskaplig kvalitet. Av de 16 artiklarna är nio utförda i USA, fem i 

England och två i Nederländerna. Resultatet presenteras i fyra kategorier och tolv sub-

kategorier, se figur 1. Kategorierna bildar huvudrubriker och subkategorierna underrubriker.    

Figur 1. Översikt över kategorier med respektive subkategori.  

Föräldrars 
upplevelser utifrån 

barnets 
sjukdomstillstånd 

Barnets förändrade 
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Smärta 
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Medicinteknisk 
apparatur 

Föräldrars behov 
under BIVA-

vistelsen 

Information 

Närhet 

Stöd 

Föräldrars  
upplevelser under och 
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På barnavdelningen 

Hemma 
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Föräldrars upplevelser utifrån barnets sjukdomstillstånd  

Barnets förändrade utseende 

De flesta av föräldrarna upplevde det snabba sjukdomsförloppet och barnets beteende som 

väldigt stressande och det skapade en kraftig oro. Känslor som förvirring och hjälplöshet 

fanns beskrivna av föräldrarna, dessa känslor minskade om de hade varit med om någon 

liknande situation tidigare. Förvirringen och hjälplöshetskänslorna minskade även när 

föräldrarna kunde hjälpa till och bistå med information till sjukvårdsgruppen (Diaz-Caneja, 

Gledhill, Weaver, Nadel & Garralda, 2005).  

Enligt Board & Ryan-Wenger (2002) och Youngblut, Brooten & Kuluz (2005) var mödrar till 

barn som vårdades på BIVA statistiskt signifikant mer stressade över hur deras sjuka barn såg 

ut jämfört med mödrar till sjuka barn som vårdades på barnavdelning. Även Haines (2005) 

rapporterar att flera föräldrar tyckte att deras barn såg annorlunda ut och upplevde det som 

stressande.  

Mödrarna till barn med skallskador som vårdades på BIVA rapporterade statistiskt signifikant 

mer stress över barnets utseende och känslor än fäderna. Det var barnets utseende som 

mödrarna tyckte var allra mest stressande, även gråt, rädsla eller rastlöshet hos barnet skapade 

mycket stress hos mödrarna. Föräldrarna rapporterade även att de blev stressade av att deras 

barn hade blåmärken och sår på kroppen (Youngblut et al., 2005).  

Den övergripande synen av barnet skapade mer stress än vad all apparatur kring barnet gjorde 

(Diaz-Caneja et al., 2005). Det som föräldrarna upplevde som värst eller mest skrämmande 

var bland annat att se barnets kropp svälla, att se när hon gled in och ut i medvetandet och 

symtomen blev tydligare samt att se barnet krampa (Balluffi, Kassam-Adams, Kazak, Tucker, 

Dominguez & Helfaer, 2004). Mödrarna till barn som vårdats på BIVA, har sju till nio 

månader efter vistelsen skattat att deras sjuka barns utseende ledde till statistiskt signifikant 

mer stress. En av mödrarna beskrev bland annat att dottern såg så uppsvälld och förskräcklig 

ut att hon inte kunde förmå sig att gå nära henne (Colville & Gracey, 2006).  

Hur mödrarna till barnen som vårdades på BIVA upplevde deras barns förändrade utseende 

var unikt och relaterat till barnets sjukdomstillstånd och hur mödrarna klarade av situationen 

generellt (Noyes, 1999). Enligt Smith, Heafly & Anand (2007) rapporterade föräldrar som 
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hade tillgång till egen säng i barnets vårdsal statistiskt signifikant mindre stress av barnets 

förändrade utseende än de föräldrar som inte fick sova i samma rum som sitt barn.  

Smärta 

Några av föräldrarna upplevde lättnad när deras barn inte längre såg ut att ha ont och såg 

fridfull ut i den högteknologiska omgivningen (Haines, 2005). Det som föräldrarna upplevde 

som värst eller mest skrämmande var bland annat att se när barnets huvudvärk blev värre 

(Balluffi et al., 2004). Även föräldrarna till barn med skallskador som vårdades på BIVA 

rapporterade att de blev stressade över att deras barn såg ut att ha ont (Youngblut et al., 2005).  

Av 32 mödrar till barn som vårdades på barnavdelningen rapporterade nästan alla (95 %) att 

de blev stressade av att deras barn såg ut att ha ont, medan 84 % av 31 mödrar till barn som 

vårdades på BIVA kände sig stressade i detta samband (Board  & Ryan-Wenger, 2003). I 

Harbaugh, Tomlinson & Kirschbaum (2004) studie beskrev föräldrarna att en av orsakerna till 

att BIVA-vistelsen upplevdes som negativ var att se sitt barn uppleva smärta.  

Ovisshet 

Föräldrarna undvek att prata med vårdpersonalen om hur allvarligt tillståndet var, eller om det 

fanns risk för att barnet kunde dö (Diaz-Caneja et al., 2005).  

Av 272 föräldrar på BIVA var 5 % ganska oroliga att deras barn kunde dö och 8 % var 

extremt oroliga över att deras barn kunde dö. Det som föräldrarna upplevde som värst eller 

mest skrämmande var bland annat att inte veta om behandlingen skulle hjälpa eller om barnet 

kunde få komplikationer av att vara på sjukhus. Föräldrarna upplevde också skrämmande 

tankar om att de kunde förlora barnet och när de var tvungna att bli opererad igen var en 

skrämmande erfarenhet (Balluffi et al., 2004).  

I samband med att de fick informationen att deras barn var kritiskt sjukt så blev också 

mödrarna rädda att deras barn kunde dö eller få hjärnskador (Noyes, 1999). Mödrarna till barn 

med skallskador som vårdades på BIVA var statistiskt signifikant mer bekymrade över 

barnets framtid än vad mödrarna på barnavdelningen var (Youngblut et al., 2005).    



                                                                                                                                                     9

Föräldrars upplevelser utifrån vården på BIVA  

Procedurer 

Mödrar till barn som vårdades på BIVA var statistiskt signifikant mer stressad över de 

vårdrelaterade procedurer som utfördes på deras barn jämfört med mödrarna till barn som 

vårdades på barnavdelning (Board  & Ryan-Wenger, 2002; Youngblut et al., 2005). Även 

fäderna till barn som vårdades på BIVA visade på statistiskt signifikant högre 

procedurrelaterad stress än fäderna till barn som vårdades på barnavdelning. Nästan alla 

fäderna till barn som vårdades på BIVA upplevde det stressande med procedurer som 

intubering, insättning av intravenösa infarter och injektioner (Board, 2004). Av 31 mödrar 

rapporterade mer än 90 % att de upplevde procedurer som intubering, insättning av 

intravenösa infarter och injektioner som stressande (Board & Ryan-Wenger, 2003).  

Mödrarna till barn som vårdats på BIVA, har sju till nio månader efter vistelsen skattat att 

procedurer (sugningar, infarter) som gjordes på barnet ledde till statistiskt signifikant mer 

stress. En av mödrarna beskrev att varje gång de skulle sätta in en infart på dottern så var det 

som att sticka en kniv i mig (Colville & Gracey, 2006).   

Föräldrar till barn som vårdats på BIVA och som fick vara med sitt barn under procedurer 

som intubering, inläggning av centrala katetrar och thoraxdrän hade en statistiskt signifikant 

lägre oro relaterad till procedurer än de föräldrar som inte fick närvara. Det var 13 av 16 

föräldrar som upplevde att det underlättade för dem själva och för vårdpersonalen att de var 

med under procedurer som utfördes på barnet. Det var 14 av 16 föräldrar som tyckte att de 

även hjälpte sitt barn genom att närvara vid procedurer. Av föräldrarna kan 94 % tänka sig 

vara med igen om de skulle bli tillfrågade. Av 16 sjuksköterskor var det 94 % som upplevde 

att föräldern hjälpte sitt barn och sig själv genom att närvara vid proceduren och 72 % tyckte 

att det kunde bli en ny policy att föräldrarna närvarar under procedurer som måste utföras på 

barnet (Powers & Rubenstein, 1999). Enligt Diaz-Caneja et al. (2005) kände sig föräldrarna 

utanför om de inte fick vara närvarande under procedurer som gjordes på barnet.  

Miljön  

Det var ofta mörkt eller dämpat ljus inne på salen och massor med vårdpersonal. Detta 

skapade en osäker och icke-familjär miljö för föräldrarna (Diaz-Caneja et al., 2005). 

Föräldrarna till barn som vårdades på BIVA uppfattade miljön på avdelningen som ett farligt 

ställe som var stressframkallande (Harbaugh et al., 2004). 
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Mödrar till barn som vårdades på BIVA var statistiskt signifikant mer stressad över ljud och 

synintryck på avdelningen jämfört med mödrarna till barn som vårdades på barnavdelning 

(Board & Ryan-Wenger, 2002; Youngblut et al., 2005). Mödrarna till barn som vårdats på 

BIVA, har sju till nio månader efter vistelsen skattat att ljus och synintryck på avdelningen 

ledde till statistiskt signifikant mer stress (Colville & Gracey, 2006).  

Fäder till barn som vårdades på BIVA var statistiskt signifikant mer stressad över ljud och 

synintryck jämfört med fäderna till barn som vårdades på barnavdelning (Board, 2004). 

Fäderna till barn med skallskador som vårdades på BIVA rapporterade att ljud och ljus på 

avdelningen varit allra mest stressande (Youngblut et al., 2005).  

Mödrarnas huvudvärk blev värre av det skarpa ljuset och den höga ljudnivån på avdelningen. 

Mödrarna beskrev uppskattande att sjuksköterskorna försökte få sängplatsen och barnet att se 

så normalt ut som möjligt och mödrarna blev uppmanade att ta med kort på barnet (Noyes, 

1999).  

Medicinteknisk apparatur 

Föräldrarna beskrev det karaktäristiska på en intensivvårdsavdelning, massor av maskiner och 

sladdar och slangar kring barnet (Diaz-Caneja et al., 2005). Den avancerade teknologiska 

utrustningen som barn med meningokockinfektion behövde skapade en överväldigande oro 

för dessa föräldrar (Haines, 2005). De flesta (>97 %) av de 31 mödrarna till barn som 

vårdades BIVA upplevde plötsliga ljud och hjärtrytmen från övervakningsutrustningen som 

stressande (Board & Ryan-Wenger, 2003). Det som föräldrarna upplevde som värst eller mest 

skrämmande var bland annat de medicintekniska apparaterna som var ihopkopplade med 

deras barn och att barnen var intuberade och sederade, även när barnen var fastbundna var 

skrämmande. Det fanns känslor som hjälplöshet när intuberade barn försökte prata (Balluffi et 

al., 2004).  

Föräldrars behov under BIVA-vistelsen  

Information 

Föräldrarna ansåg att det var en nödvändighet att få regelbunden information (Diaz-Caneja et 

al., 2005; Haines, 2005). De föräldrar som kände att de var med i en öppen informations-

delande process om sitt barn hade också en känsla av kontroll över vad som hände (Haines, 
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2005). Föräldrar till barn som vårdades på BIVA menade i studien att löpande uppmuntran 

och korrekt information minskade stress och onödig oro (Harbaugh et al., 2004). Haines och 

Childs (2005) rapporterade att föräldrarna ansåg att de generellt var nöjda med den 

information de hade fått av personalen. Det fanns några som kände sig tvungna att fråga för 

att få veta hur de skulle handha sitt barn och om rutiner på avdelningen. Några hade 

kommenterat den dagliga ronden, som för vissa gav ökad förståelse över sitt barns tillstånd, 

medan en annan kände sig exkluderad.  

Enligt Haines (2005) uppstod obehagliga upplevelser för föräldrarna när de sederande 

drogerna minskades och barnet skulle vakna upp. Mer information och förståelse från 

personalen önskades som ett krav från föräldrarna. I Noyes (1999) studie rapporterade alla tio 

mödrar att de blev regelbundet informerade om sitt barns sjukdomstillstånd under tiden barnet 

stabiliserades.  

Nästan alla (90 %) av de 31 mödrarna till barn som vårdades på BIVA upplevde stress av att 

för många olika personer pratade med dem (Board  & Ryan-Wenger, 2003). Mödrarna till 

barn med skallskador som vårdades på BIVA rapporterade statistiskt signifikant mer stress 

över kommunikationen med personalen än fäderna (Youngblut et al., 2005). Mödrarna till 

barn som vårdats på BIVA, har sju till nio månader efter vistelsen skattat att 

kommunikationssvårigheter med personalen ledde till statistiskt signifikant mer stress. De 

mödrar som inte var nöjda med personalens uppförande hade också skattat att de led av ohälsa 

som kan vara tecken på posttraumatisk stress disorder (PTSD) (Colville & Gracey, 2006).  

Närhet 

Några av föräldrarna kommenterade, men accepterade att de inte fick vara med sitt barn under 

den initiala stabiliseringen. När barnet skulle transporteras till en mer specialiserad BIVA 

kändes det tryggt för föräldrarna, men när barnet skulle åka ambulans utan sina föräldrar 

upplevde föräldrarna det jobbigt (Haines, 2005).  

Föräldrarna rapporterade att det var speciellt viktigt för deras känslomässiga välbefinnande att 

de fick vara hos sitt barn (Haines & Childs, 2005). Föräldrarna upplevde en fysisk separation 

från barnet på grund av all medicinteknisk apparatur och de upplevde även en känslomässig 

separation för att de inte kunde tillfredställa sitt barn på det sättet som de normalt brukar göra. 

Men föräldrarna kände också att de fick delta i barnets tillfrisknande genom att de 
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uppmuntrades att stanna på BIVA för att prata med sitt barn och sköta sitt barns personliga 

vård (Diaz-Caneja et al., 2005). Föräldrar till barn som var intuberade rapporterade statistiskt 

signifikant högre stress av att föräldrarollen förändrats än de föräldrar vars barn inte var 

intuberade (Smith et al., 2007). Föräldrarna till barn som vårdades på BIVA beskrev i studien 

att de inte kunde behålla sin föräldraroll på grund av separation och brist på medicinsk 

kunskap. Samtidigt uppskattade de att sjuksköterskorna tog över rollen vid den fysiska och 

teknologiska vården (Harbaugh et al., 2004). Enligt Haines (2005) upplevde föräldrarna 

vården positiv när föräldrarna och sjukvårdspersonalen tillsammans skötte barnet och när 

relationer med personalen utvecklades.   

Mer än 80 % av de 15 fäderna till barn som vårdats på BIVA upplevde att de inte visste hur 

de kunde hjälpa sina barn genom krisen, att de inte kunde ta hand om sitt barn och att de inte 

fanns någon möjlighet att få hålla sitt barn (Board, 2004). När barnet var i ett sådant skick att 

föräldrarna kunde få hålla och krama sitt barn, beskrev mödrarna att det hjälpte dem att orka 

med. Mödrarna beskrev även att när de kunde ha en mer aktiv roll i vården av sitt barn så blev 

situationen mer normal och det hjälpte dem att hantera sina känslor (Noyes, 1999).  

Mödrar till barn som vårdades på BIVA var statistiskt signifikant mer stressade över 

föräldrarollens förändring jämfört med mödrar till barn som vårdades på barnavdelning 

(Board & Ryan-Wenger, 2002). Dessutom rapporterade mödrarna till barn med skallskador 

som vårdades på BIVA statistiskt signifikant mer stress över förändring av föräldrarollen än 

fäderna (Youngblut et al., 2005).  

Föräldrarna till barn som vårdades på BIVA som hade tillgång till egen säng på rummet 

rapporterade statistiskt signifikant mindre stress över den förändrade föräldrarollen än de 

föräldrar som inte hade det (Smith et al., 2007). Föräldrarna till barn som vårdas på BIVA 

beskrev i studien att få tillåtelsen att få vara nära sitt barn hela tiden var lindrande (Harbaugh 

et al., 2004).  

Stöd 

Föräldrarna ansåg att det var en nödvändighet att få stöd av personalen och att det fanns 

möjligheter att kunna stanna på avdelning under deras barns vistelse på BIVA (Diaz-Caneja et 

al., 2005).   
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I väntrummet på BIVA delades upplevelser med andra föräldrar i liknande situation, vilket 

var hjälpande för en del. Föräldrarna undvek att prata med de föräldrar som hade riktigt dåliga 

barn (Diaz-Caneja et al., 2005). Föräldrarna i Haines (2005) studie var angelägna att stötta 

andra föräldrar i samma situation, men de var också beroende av stöd för att kunna hantera 

sina egna upplevelser. De kände en förtröstan i att deras bekymmer var allmänna och att de 

inte var ensamma i denna kris.  

Haines och Childs (2005) beskriver i sin studie att föräldrarna kände mer förtroende och tillit 

när personalen visade på kompetens och kontinuitet i vården av deras barn. Även i Harbaugh 

et al., (2004) studie upplevde föräldrarna, som hade sina barn på BIVA, situationen som 

lättare om sjuksköterskorna var kompetenta och samordnade i vården till deras barn. 

Föräldrarna menade att sjuksköterskornas beteende mot deras barn, exempelvis hur de skötte 

barnet, beskyddade och vakade över barnet, var avgörande för hur föräldrarna upplevde hela 

situationen. Föräldrarna och framför allt mödrarna i studien uppskattade sjuksköterskornas 

sätt att skapa en unikhet och känslomässighet i omvårdnaden av deras barn. Noyes (1999) 

studie visade också att mödrarna värdesatte sjuksköterskornas individualiserade och 

kompetenta vård, de uppskattade även att sjuksköterskorna var pedagogiska och vänliga. 

Enligt Diaz-Caneja et al. (2005) upplevdes det positivt av föräldrarna att personalen lät 

syskonen få ställa frågor.  

Föräldrarna, och framför allt fäderna, vakade över sitt barn för att försöka skydda det från fel 

och misstag, men det var även ett sätt att hantera situationen. Det var uppskattat när 

sjuksköterskorna tillät föräldrarna vara hos sitt barn, men när separation var oundviklig 

skapade det negativa känslor (Harbaugh et al., 2004). Föräldrarna upplevde att de fick stöd av 

den öppna kommunikationen mellan dem och personalen, de kände sig även delaktiga i 

vården av sitt barn (Haines & Childs, 2005).  

Att sitta och vänta intensifierade oron hos mödrar till barn som vårdats på BIVA, det var 

mycket fokus på diagnos och sjukdomshistoria men det gavs ingen tid för att ventilera deras 

egna upplevelser och känslor. Mödrarna till barn som vårdades på BIVA hade olika behov 

beroende på vad som hade hänt deras barn (Noyes, 1999).  

Mödrarna till barn med skallskador som vårdades på BIVA rapporterade att de hade statistiskt 

signifikant mer stöd av familjen än vad mödrarna till barn som vårdades med skallskador på 
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barnavdelningen hade. Mödrarna till barn med skallskador som vårdades på BIVA hade 

dessutom statistiskt signifikant mer stöd av vänner än vad fäderna hade (Youngblut et al., 

2005). I Diaz-Caneja et al. (2005) studie upplevde föräldrarna en separation från barnen 

hemma och från sin partner, vilket ledde till att de kände en brist på känslomässigt stöd.  

Föräldrars upplevelser under och efter BIVA-vistelsen  

På BIVA  

Mödrarna beskrev att de förstod att deras barn behövde omedelbar vård och att de fick vänta 

under tiden i väntrummet. Där reflekterade mödrarna över känslor som chock och lättnad eller 

chock och misstro över sig själv att vara en bra eller dålig förälder, detta hade betydelse för 

krishanteringen. De flesta mödrarna beskrev att de hade symtom på akut stress i det initiala 

skedet. Bortsett från den utmattning alla upplevde så rapporterade några att de fick 

huvudvärk, blev stel, skakig och grät (Noyes, 1999). Föräldrarna beskrev sina upplevelser 

som en sorgreaktion, med chock och misstro av situationen. Känslor som skuld och skam 

fanns beskrivna, samt att undvikande och flyktstrategier användes (Diaz-Caneja et al., 2005).   

Under hela vistelsen på BIVA upplevde föräldrarna sig väldigt rädda, skrämda, stressade och 

oroliga och alla hade olika sätt att hantera situationen (Haines, 2005). Av de 15 fäderna led 80 

% eller fler av stressymtom som huvudvärk, utmattning, obehagliga tankar, lättirriterade och 

ständig oro under deras vistelse på BIVA (Board, 2004). Mer än 80 % av de 31 mödrarna led 

av stressymtom som utmattning, obehagliga tankar, lättirriterade, dålig aptit, gråtmild, ständig 

oro och sömnsvårigheter (Board  & Ryan-Wenger, 2003).  

En tredjedel (95 % CI 27 % -38 %) av de 272 föräldrarna på BIVA hade symtom som uppnår 

kriterium för akut stress disorder (ASD). Hur svår ASD de utvecklade var associerat med 

barnets plötsliga inläggning på BIVA och hur stor oro föräldrarna rapporterade över att deras 

barn kunde dö (Balluffi et al., 2004).  

Mödrar till barn som vårdades på BIVA var statistiskt signifikant mer stressad över 

situationen jämfört med mödrar till barn som vårdades på barnavdelning (Board & Ryan- 

Wenger, 2002). I Board & Ryan-Wenger (2003) studie upplevde alla mödrar hela BIVA-

vistelsen som stressande. Åttio procent av de 15 fäderna till barn som vårdades på BIVA fann 

nio orsaker som framkallade stress medan fäderna till barn som vårdades på barnavdelning 

bara fann två orsaker till stress (Board, 2004). 
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Mödrar till barn som vårdades på BIVA och som fått information om barns beteende efter 

sjukhusvistelser, samt information om hur man kan vara delaktig i den psykiska och 

känslomässiga vården av sitt barn, rapporterade statistiskt signifikant mindre stress, i samband 

med kommunikationen med personalen än de mödrar som inte hade fått den informationen 

(Mazurek Melnyk et al., 2004).  

Mödrarna till barn som vårdats på BIVA beskrev hur de konsumerade sin känslomässiga 

energi i samband med ankomsten till BIVA och de kände sig fullständigt utmattade under och 

efter tiden på BIVA (Noyes, 1999).  

På barnavdelningen 

Föräldrarna kände en stor lättnad när deras barn kunde flyttas till barnavdelningen, vilket 

indikerade på gott tillfrisknande (Diaz-Caneja et al., 2005). Mödrar till barn som vårdades på 

BIVA och som i studien fått information om barns beteende efter sjukhusvistelse samt 

information om hur man kan vara delaktig i den psykiska och känslomässiga vården av sitt 

barn, rapporterade statistiskt signifikant mindre total stress efter transport till barnavdelning 

än de mödrar som inte hade fått den informationen. De mödrarna hade också rapporterat 

statistiskt signifikant mindre stress över barnets utseende och uppförande samt även i 

samband med procedurer. Mödrarna visade på statistiskt signifikant mer delaktighet i den 

fysiska vården på barnavdelningen (Mazurek Melnyk et al., 2004).  

Hemma 

Föräldrar till barn som vårdats på BIVA och fortfarande har sin sjukdom efter 

sjukhusvistelsen samt föräldrar som inte klarade av att hantera situationen utan vårdens stöd 

hade en förhöjd oro efter utskrivningen (Diaz-Caneja et al., 2005).  

Många föräldrar beskrev att deras relation till barnet var annorlunda. De var mer 

överbeskyddande, vaksamma och toleranta. Föräldrarna beskrev att deras barn var mer 

tillbakadraget, ängsligt, irriterat och svårt att ha med att göra. Hela erfarenheten beskrevs som 

väldigt negativ, den hade skadat och behov av psykiatrisk hjälp hade behövts (Diaz-Caneja et 

al., 2005).  

Föräldrar till barn som vårdats på BIVA för meningokockinfektion hade psykologiska 

stressymtom lång tid efter barnets utskrivning (Ehrlich, von Rosentiel, Grootenhuis, Gerrits & 
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Bos, 2005). En till två veckor efter utskrivningen led mer än 80 % av de 31 mödrarna till barn 

som vårdats på BIVA av stressymtom som utmattning, lättirriterade, ständig oro och 

huvudvärk. Sex till åtta veckor efter att barnen blev utskrivna upplevde 78 % av de 31 

mödrarna att de var lättirriterade jämfört med mödrarna till barn som vårdades på 

barnavdelning som inte hade några stressymtom. Fem till sex månader efter utskrivningen 

kände sig 78 % av BIVA-mödrarna fortfarande utmattade och oroliga jämfört med mödrarna 

på barnavdelningen som inte hade några stressymtom (Board  & Ryan-Wenger, 2003).  

Det var 21 % (95 % CI 15 % - 28 %) av 272 föräldrar som hade symtom som uppnådde 

kriterium för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) två till elva månader efter att barnet hade 

skrivits ut. De som hade utvecklat PTSD var associerat med deras grad av oro över att barnet 

kunde dö och att deras barn hade behövt bli inlagt en gång till efter BIVA-vistelsen.  

Föräldrarnas svårighetsgrad av PTSD var associerat till faktorer som oväntad inläggning på 

BIVA, deras grad av oro att barnet kunde dö samt att barnet hade blivit återinlagt på sjukhus 

efter BIVA-vistelsen (Balluffi et al., 2004).  

I Bronner, Knoester, Bos, Last & Grootenhuis (2008) studie har 31 av 247 föräldrar (12,6 %) 

till barn som vårdats på BIVA uppnått kriterier för PTSD. Mödrarna hade statistiskt 

signifikant mer PTSD-symtom än fäderna. Det var 84,3 % av 140 mödrar och 72,9 % av 107 

fäder som fortfarande återupplevde den traumatiska upplevelsen tre respektive nio månader 

efter utskrivningen från sjukhuset. Det var 15,7 % av mödrarna och 12,1 % av fäderna som 

hade undvikande beteenden associerat till BIVA-vistelsen, samt 40,7 % av mödrarna och 22,2 

% av fäderna som hade överspändhetsproblem. Mödrar till de barn som hade fysiska besvär 

till följd av IVA-vården hade statistiskt signifikant mer PTSD än mödrar till de barn som inte 

hade några fysiska besvär av IVA-vården.  

Av 34 mödrar till barn som vårdats på BIVA skattade 18 % sina stressymtom ca 7,8 månader 

efter utskrivning från sjukhuset så att de skulle uppfylla kriterierna för PTSD. Mödrarna 

kunde fortfarande, sju till nio månader efter BIVA-vistelsen, bli rädd när telefonen ringde på 

arbetet, vissa ljud framkallade tankar från vistelsen och de hade svårigheter att komma 

tillbaka till det vardagliga livet. Mödrarna till de barn som var sjuka mer än ett dygn innan de 

blev inlagda på BIVA hade en statistiskt signifikant högre skattad ohälsa sju till nio månader 

efter utskrivningen, än mödrarna till de barn som fortare blev inlagda på BIVA. Mödrar till 

barn som vårdats på BIVA och som hade pratat med andra om sina känslor under BIVA-
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vistelsen hade skattat statistiskt signifikant lägre förekomst av frekvens av de stressymtom 

som är relaterade till deras barns vistelse på BIVA. Sjuttiofyra procent av de 34 mödrarna 

skulle ha uppskattat möjligheten till uppföljningssamtal efter utskrivningen och 53 % skulle 

också ha uppskattat att få träffa andra föräldrar med liknande erfarenheter (Colville & Gracey, 

2006). I Diaz-Caneja et al. (2005) studie där föräldrarna har fått uppföljningssamtal upplevde 

de flesta föräldrarna att de fick bra råd.  

Mödrar till barn som vårdats på BIVA och fått information om barns beteende efter 

sjukhusvistelser, samt information om hur man kan vara delaktig i den psykiska och 

känslomässiga vården av sitt barn, hade en månad efter utskrivningen statistiskt signifikant 

mindre negativa sinnesstämningar och depressioner än de mödrar som inte fått informationen. 

Mödrarna som fått informationen rapporterade också ett år efter utskrivningen att deras barn 

hade mindre beteendesymtom, som aggressivitet och yttre problem jämfört med de mödrar 

som inte fått informationen (Mazurek Melnyk et al., 2004).  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Utifrån litteraturstudiens syfte, att belysa föräldrars upplevelse av omvårdnaden av sitt barn 

på IVA har fyra olika perspektiv har framträtt. Det var föräldrarnas beskrivningar av 

upplevelser utifrån barnets sjukdomstillstånd och vården av barnet på BIVA. Ett annat tydligt 

perspektiv var att föräldrarna hade stort behov av information, stöd från både personal och 

familj samt att få vara nära sitt barn. Det framkom beskrivningar av stressymtom som  

föräldrarna upplevde under vårdtiden på BIVA, på barnavdelningen och även lång tid efter 

barnets utskrivning från sjukhuset.  

Ward-Begnoche (2007) menar att det behövs mer forskning för att se om det finns en skillnad 

i upplevelsen av att ha bevittnat sitt barn som allvarligt skadat eller sjukt eller upplevelsen av 

att ha behövt bevittnat intensivvårdens behandlingsmetoder, vård och omsorg. Som författare 

till denna litteraturstudie har vi också haft sådana tankar, eftersom dessa två perspektiv på 

upplevelser blev synliga ganska tidigt i processen.   

Det är en chockartad upplevelse för föräldrarna när ett barn plötsligt blir kritiskt sjukt eller 

skadat. Enligt Aldridge (2005) kan situationen upplevas lindrigare om personalen ger 
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föräldrarna enkel och tydlig information, orienterar dem om omgivningen kring barnet, 

tillfrågar om de vill vara med under procedurer och undersökningar, ger dem möjlighet att få 

komma nära och känna på sitt barn, ser till att föräldrarna får i sig mat samt möjlighet att få 

sova. Gärna en sovplats med närhet till barnet som enligt Smith (2007) visat sig skapa mindre 

stress hos föräldrarna.  

När ett barn är allvarligt sjukt eller skadat krävs oftast fler procedurer och undersökningar för 

optimal behandling (Ward-Begnoche, 2007). Wheeler (2005) beskriver i sin litteraturstudie att 

föräldrar som inte hade möjlighet att hålla i sitt barn under smärtsamma procedurer, kände sig 

otillräckliga som föräldrar och det uppstod en konflikt mellan deras känslor och förnuft. 

Enligt Noyes (1999) hjälper det mödrarna att hantera sina känslor om de intar en aktiv roll i 

vården av sitt barn. Det stämmer med vad Powers & Rubenstein (1999) kom fram till i sin 

studie där föräldrarna som fick närvara under procedurerna var signifikant mindre oroliga än 

de föräldrar som inte fick närvara. Vår erfarenhet är att föräldrarna är med sitt barn hela tiden, 

även under olika procedurer, bortsett från under operation och vissa röntgenundersökningar. 

Procedurerna kan vara en obehaglig upplevelse för föräldrarna, men behovet att få vara nära 

och stötta sitt barn överväger oftast.  

I resultatet rapporteras att fler föräldrar som hade sina barn på barnavdelningen upplevde 

stress över att se sitt barn ha ont än föräldrarna som hade sina barn på BIVA (Board & Ryan-

Wenger, 2003). En tänkbar förklaring till denna motsägelse kan vara att de sjukare barnen på 

BIVA är nedsövda och tillräckligt smärtstillade för att inte uppleva detta som obehagligt och 

därför upplever föräldrarna inte heller lika mycket stress.  

I resultatet framkom det att föräldrarna ansåg att det var en nödvändighet att få regelbunden 

information (Diaz-Caneja et al., 2005; Haines, 2005). Bouvé, Rozmus & Giordano (1999) 

visade på att situationsoron var statistiskt signifikant lägre hos dem som fick både skriftlig 

och muntlig information innan barnet flyttades till barnavdelningen jämfört med de föräldrar 

som fick standardbemötande. Detta är viktigt att tänka på när information skall ges, att det 

finns olika sätt som förtydligar budskapet och minskar risken för missförstånd som i sin tur 

gör att man kan uppleva mindre stress och oro.  

I Diaz-Caneja et al. (2005) studie ansåg föräldrarna att det var en nödvändighet att få stöd av 

personalen. I Wheeler (2005) och Noyes (1998) litteraturstudier tas det upp att föräldrar till 
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akut svårt sjuka barn har olika behov beroende på deras egen ålder och kön. I Noyes (1998) 

litteraturstudie tar hon upp att äldre, självständiga och mindre oroliga föräldrar använder sig 

mer av problemfokuserade copingstrategier som gör dem mer aktiva och engagerade i sin 

situation. Enligt Wheeler (2005) ansåg föräldrar äldre än 30 år att det var viktigast att kunna 

stötta sitt barn medan yngre föräldrar behövde mer information om vad som händer och de 

behövde även mer tid att vara hos sitt barn. Vidare menar Wheeler (2005) att alla föräldrar har 

liknade behov av hopp, kunskap om prognos och kunskap om barnets komfort, men fäders 

behov är mer fokuserat på saklighet medan mödrarna är mer fokuserade på det känslomässiga 

kring barnet. Det överensstämmer med vad Harbaugh et al. (2004) kom fram till i sin studie. 

I resultatet har det kommit fram att en tredjedel av föräldrarna på BIVA hade symtom som 

uppnår kriterium för ASD (Balluffi et al., 2004). Ward-Begnoche (2007) menar i sin 

litteraturstudie att det finns bevis som tyder på att de föräldrar som utvecklat ASD löper risk 

för att senare utveckla PTSD, vilket också framkommer i resultatet. Hon anser därför att 

sjukvårdspersonalen bör vara observant på symtom som kan utveckla ASD/PTSD. De 

föräldrar som har bevittnat att deras barn haft ont under procedurer, haft begränsad tillgång till 

sitt barn, tappat sin föräldraroll, varit oroliga för sitt barns förändrande utseende eller varit 

oroliga för att barnet inte kommer att överleva löper större risk för att utveckla PTSD.  

Ward-Begnoche (2007) menar att patienten ofta har hunnit bli utskriven från BIVA innan 

känsloreaktionen av traumat är uppfattat. I resultatet kom det fram att 74 % av 34 mödrar 

skulle ha uppskattat möjligheten till uppföljningssamtal efter utskrivningen (Colville & 

Gracey, 2006). Michel et al. (2006) redovisar att 78 % av de med diagnostiserad ASD 

utvecklar PTSD och menar att det kan vara av stor betydelse för prioriteringen av sjukvårdens 

resurser att göra en tidig bedömning.   

Föräldrars behov av delaktighet, närhet, information, integritet och kontinuitet har tydligt 

framkommit i studien. Inom svensk barnsjukvård strävar man efter att följa Nordisk förening 

för sjuka barns behovs standardprogram, som är utformat efter FN:s barnkonvention. I 

standardprogrammet finns riktlinjer för många av de behov som kommit fram i studien. I 

Baluffi et al. (2004) studie från USA framkom det att barn hålls fastbundna på BIVA. Utifrån 

vår erfarenhet av vården förekommer inte fastbindning i Sverige och i NOBAB:s 

standardprogram sägs bland annat att barnets integritet skall skyddas och vi anser att 

fastbindning är en kränkning av barnets integritet.   
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Metoddiskussion 

För att hitta relevanta artiklar i databaserna prövade vi oss fram med olika sökord. Både 

critical care och intensive care har använts för att få optimalt med träffar inom området. Vi 

har valt att använda parent kombinerat med sökorden experience och need var för sig för att 

få ett så brett utbud som möjligt. Med denna sökprofil fann vi många artiklar som svarade upp 

mot vårt syfte. Sökområdet begränsades till att gälla föräldrar till barn mellan 0 och 18 år, 

därför har inte pediatric använts som sökord. Artiklar som gällde neonatala barn har 

exkluderats eftersom det är föräldrarnas upplevelser av BIVA-vård vi ville undersöka. Som 

föräldrar till ett nyfött och eventuellt prematurt barn som dessutom är kritiskt sjukt skulle 

hänsyn behöva tas till att de precis blivit föräldrar och den omställning det innebär. Vi trodde 

att det då skulle bli mer komplicerat att särskilja föräldrarnas upplevelser. Trots att en 

begränsning gjordes för att inte få med review-artiklar så fanns i alla fall review-artiklar med i 

sökresultatet, dessa exkluderades i fas 2.   

Under bearbetningen av artiklarna gjordes bedömningen att sökningen skulle utökas genom 

manuell sökning för att eventuellt få ett bredare utbud av artiklar samt att säkerställa att inte 

relevanta artiklar missats. Två användbara artiklar fann vi i den manuella sökningen.  

En svaghet i vår studie är att inga svenska eller ens nordiska artiklar har hittats, vilket gör att 

vissa resultat kan vara svåra att direkt överföra till svenska normer. Vi får en känsla av att 

vårdkulturen i artiklarna inte alltid överensstämmer med hur vi är vana att arbeta. I fyra av 

artiklarna fanns det ej något etiskt resonemang beskrivet, för att öka studiens kvalitet har vi 

varit noggranna med att undersöka vilka etiska krav som ställs på en artikel som skall 

publiceras i tidskriften, detta kan ses som en styrka i vår studie.  

En annan styrka är att vi först granskade några artiklar tillsammans, fortsatte sedan var för sig 

med övriga artiklar, därefter jämfördes granskningsresultaten och vi kom fram till lika 

resultat, vilket också ökar trovärdigheten i studien. Under arbetets gång har vi hela tiden följt 

upp, granskat, kommenterat och kompletterat varandra vilket har höjt kvaliteten och därmed 

stärkt uppsatsens vetenskapliga värde.   

Litteraturstudier tycker vi är en metod som är relativt enkel och passande för att få fram 

evidens inom området. Genom att tillämpa innehållsanalys vid analysen av artiklarna och 



                                                                                                                                                     21

bilda subkategorier och kategorier blev resultatet mera sammanhållet och en ny kunskap växte 

fram allt eftersom.   

Författarna har erfarenhet inom intensivvård och barnsjukvård vilket har varit en förutsättning 

för vårt arbete med studien. Vår förförståelse har underlättat sökningen, exkluderingen, 

inkluderingen samt granskningen, eftersom vi redan har kunskap inom valt ämnesområde, 

vilket också kan ses som en styrka för studiens resultat och dess trovärdighet.  

Slutsats 

Utifrån resultatet i denna studie har vi uppnått en högre grad av förståelse för hur viktigt det 

är för föräldrar att känna delaktighet i vården samt få vara nära sitt barn, för att kunna minska 

den psykiska belastning som det innebär att ha ett kritiskt sjukt barn.  

Det vi kunnat se i studiens resultat är att det finns ett stort behov och en önskan från familjer 

att få möjlighet till uppföljningssamtal. Detta tror vi även kan appliceras till svenska 

förhållanden. Utifrån vår erfarenhet finns det ingen tydlig rutin kring uppföljning av dessa 

familjer. Med planerade uppföljningssamtal skulle man kunna fånga de familjer som löper 

risk för ohälsa i efterförloppet av barnets sjukdomstid och få möjlighet att erbjuda hjälp och 

på så sett bespara många familjer onödigt lidande. Det skulle dessutom vara värdefullt för 

personalen för att kunna utvärdera kvaliteten på den omvårdnad vi ger.  

Vi hoppas och tror att i Sverige ges en god vård till hela familjen, men att det finns många 

saker som skulle kunna utvecklas till det bättre. Därför skulle det behöva göras studier inom 

detta ämne i Sverige för att komma till klarhet i hur svenska föräldrar upplever och mår när 

deras barn varit kritiskt sjukt och vårdats på IVA.   

Nu när vi har fått en ökad förståelse om hur föräldrarna mår efter en oplanerad BIVA-vistelse 

har vårt intresse väckts för hur de kritiskt sjuka eller skadade barnen hanterar sin vardag och 

sin framtid. Har allt det som barnen blivit utsatta för, exempelvis sjukdomen/skadan i sig, 

procedurer, kort- eller långvarig sedering, smärtstillning/medicinering, vård och behandling 

någon betydelse senare i livet?      
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avd. samt barnets uppenbarelse värderades som faktorer som gav statistiskt 
signifikant fler posttraumatiska besvär (IES). 74% av mödrarna skulle 
uppskatta att få träffa BIVA:s personal för ett uppföljningssamtal. 

R I 

Diaz-Caneja et 
al. 
2006 
England 

Att jämföra barn och föräldrars 
upplevelser av BIVA och allmän 
barnavdelning med fokus att 
identifiera faktorer som  påverkar 
psykologiskt. 

Kvalitativ 20 föräldrar 
(18 mödrar 
och 2 fäder) 

Semistrukturer
ade djup-
intervjuer 
Innehållsanaly
s 

BIVA föräldrarnas stress berodde till en början på hur/varför barnet hamnat 
på IVA, under sjukhusvistelsen var oron fokuserad på barnets tillstånd och 
efter hemkomsten, oro för återfall samt saknad av tydlig uppföljning.  
Barnavd.föräldrarna rapporterade liknande, men med lägre grad av stress. 
Båda grupperna tyckte att bra kommunikation med personalen, samt 
möjlighet till att medverka reducerade stressen. 

K I 

Eherlich et al. 
2005 
Nederländerna 
(1993-2001)  

Att undersöka föräldrars 
psykologiska stress efter att deras 
barn har blivit vårdad på BIVA för 
svår meningokock meningit/sepsis. 
Att undersöka om den psykologiska 
stressen avtar med tiden. 

Kvantitativ 
5 tvärsnitts-
grupper, 
jämförande. 
Frågeformul
är. 

102 mödrar 
och 90 fäder 

Deskriptiv 
statistik 
och 
ANOVA  

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i psykologisk stress mellan 
grupperna som var indelade i tid efter de hade blivit utskriva från BIVA.  
Resultatet visar att det fanns en ökad psykologisk stress jämfört med övriga 
populationen hos mödrar vars barn med meningokock infektion som har 
lämnat BIVA för 3 och 6 månader sedan.  
Det visar också att det fanns en ökad psykologisk stress jämfört med övriga 
populationen hos fäder vars barn med meningokock infektion som har lämnat 
BIVA för 6, 12 och 24 månader sedan. 

P II  

Harbaugh  et 
al. 
2004 
USA 

Att beskriva föräldrars uppfattning 
om sjuksköterskors omvårdnad på 
BIVA. 

Kvalitativ 
Semistruk-
turerad 
intervju 

10 mödrar 
och 
9 fäder 

Innehållsanaly
s 

Föräldrarna uppskattade när ssk var human, kärleksfull mot deras barn. När 
föräldrarna hade en öppen kommunikation med ssk och fick klar information 
om barnets tillstånd samt att ssk övervakade barnet upplevde föräldrarna att 
det var bästa beskydd. 
De upplevde att miljön på IVA var stressframkallande och blev än mer 
stressande om det fanns inkompetens, kommunikationssvårigheter, 
tidsfördröjningar, tvingad till separation eller om barnet har ont. 

K I 

Haines  
2005 
England 

Att beskriva, analysera och försöka 
förstå den levda erfarenheten hos 
föräldrar vars barn haft och 
överlevt en svår meningokock 
meningit/sepsis. Att generera 
begrepp och teorier beträffande 
föräldrars upplevelser. Att 
identifiera faktorer som på ett 
positivt sätt kan påverka och 
utveckla vården. 

Kvalitativ 
Fokuserade 
frågor i 
intervjuvn en 
månad efter 
utskrivning.  

7 föräldrar Heideeggerian 
fenomenologis
k ansats.  
Colaizzis 
interpretations 
process.  

Elva teman identifierades: Komplikationer/biverkningar av sjukdomen, 
emotionellt kaos, barns fysiska uppträdande, familjesplittring, rädsla för 
döden, förlust av föräldrarollen, behov av stöd och förståelse, behov och 
värdet av kommunikation/information/öppenhet, föräldraintuition, 
teknologiska övervakningen, uppfattningar om hur vården utfördes.         

K I   



 

                                                                                                                                                     

Mazurek 
Melnyk et.al.  
2004 
USA 

Att utvärdera effekter av ett 
förebyggande utbildnings- och 
beteendeprogram COPE (creating 
oppertunities for parent 
empowerment) till mödrar och 
barnen som blivit vårdade på BIVA 

Kvantitativ 163 mödrar 
och lika 
många barn 

Intervention är 
COPE 
Deskriptiv 
statistik 
och Student t-
test 
X2-test  

COPE-mödrarna var mer involverade i den fysiska och känslomässiga vården 
av sitt barn än mödrarna i kontrollgruppen på barnavdelningen. COPE-
mödrarna var mindre stressade över barnets uppförande. Efter ett år hade 
dessa mödrar bättre humör och barnen till COPE-mödrarna hade mindre 
externa problem och visade på mindre aggressivitets problem.  

C I 

Noyes  
1999 
England 

Att undersöka mödrars levda 
erfarenheter av kris och 
krishantering när deras barn oväntat 
behöver vård på BIVA 

Kvalitativ 
2 intervjuer 
med öppna 
frågor 

10 mödrar Grounded 
theory.  

Mödrarna hade olika behov beroende på vad som hade hänt deras barn. I 
väntrummet på BIVA upplevde en del av mödrarna skuld och en del lättnad. 
Alla kände sig känslomässigt och fysiskt utmattade. Väntan intensifierade 
deras oro.  Mödrarna uppskattade att det fanns en ssk speciellt för deras barn 
som hela tiden fanns i närheten och de uppskattade att miljön var så hemlik 
den kunde vara. I och med att mödrarna kunde ha en aktiv roll för deras barn, 
så blev situationen mer normal och det gynnade deras krishantering.  

K I 

Powers  & 
Rubenstein  
1999 
USA 

Att undersöka om föräldrars 
närvaro under medicinska 
procedurer minskar deras oro, om 
det är en hjälpande faktor för barnet 
och för föräldern samt om deras 
närvaro påverkar sjuksköterskorna 
och läkarna. 

Kvantitativ 
Kvasiexperi-
mentell 
studie 

16 föräldrar i 
interven-
tionsgruppen 
och 7 
föräldrar i 
kontroll-
gruppen 

Deskriptiv 
statistik och 
Mann-
Whitney- 
Wilcoxon rank 
sum test. 

Föräldrar som var med under de medicinska procedurerna hade en statistiskt 
signifikant lägre procedurrelaterad oro. Den generella oron var dock inte 
statistiskt signifikant lägre än de i kontrollgruppen. 13 av de 16 föräldrar 
tyckte att det var bra för dem själva att de fick vara med och att de hjälpte 
personalen. 14 av dem tyckte att de hjälpte sitt barn genom att de var 
närvarande. 15 av föräldrar kunde närvara igen om de blev tillfrågade. 94% 
av ssk tyckte att föräldrarnas närvaro var bra för både barnet och för de 
själva.  

P I 

Smith  et al. 
2007 
USA 

Att identifiera orsaken till stress 
hos föräldrar på BIVA samt 
undersöka om föräldrars stress 
reduceras av att de bereds en 
sängplats invid barnets sjuksäng så 
att de alltid kan vara nära sitt barn. 

Kvantitativ 
Frågeformul
är med 
stresskala 

178 föräldrar, 
86 utan 
sängplats nära 
barnet och 92 
med sängplats 
nära barnet. 

Deskriptiv 
statistik  och 
ANOVA  

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad vad gäller stressnivån angående 
personalens beteende el kommunikation, ljus och ljud, procedurer el barnets 
beteende, däremot fann man att den totala stressnivån hos föräldrar som 
bereddes en sängplats nära sitt barn var statistiskt signifikant lägre, även 
stressnivån för barnets sätt att te sig och föräldrarollsförändringen var 
statistiskt signifikant lägre i den grupp som hade sängplats nära sitt barn. 

P I  

Youngblut et 
al. 
2005 
USA 

Att undersöka föräldrars tidiga 
reaktioner, efter 24-48 timmar efter 
barnets skallskada. Jämförelse 
mellan mödrarnas och fädernas 
uppfattningar av skallskadan, deras 
sociala stöd och hälsa. Jämförelse 
mellan föräldrar som har sina barn 
vårdade på BIVA alt. 
barnavdelning.  

Kvantitativ 
Demografisk 
data 
insamlades 
via intervju, 
medan 
frågorna 
presenterade
s via 
formulär. 
Tvärsnittstud
ie. 

182 mödrar 
och 64 fäder 
till barn 
mellan 1,5-7 
år. 
Hälften av 
barnen 
vårdades på 
BIVA. 

Deskriptiv  
stati stik och 
paired t-tests, 
two- sample t-
tests och 
multiple linear 
regression. 

Mödrarna värderade sin stressnivå statistiskt signifikant högre än fäderna för 
barnets sätt att reagera och visa känslor, kommunikationen med personalen 
samt sin roll som förälder.. Alla föräldrar hade värderat sin stress högt när det 
gällde barnets smärta och barnets blåmärken och sår. Trots att hälften av 
barnen vårdas på BIVA så har en fjärdedel av alla föräldrarna värderat sin 
uppfattning om barnets skada som väldigt allvarlig. Mödrarna har värderat 
sitt stöd av vänner som statistiskt signifikant högre än fäderna. 
Mödrarna vars barn som vårdades på BIVA var mer statistiskt signifikant 
oroliga över deras barns framtid än vad mödrarna till barnen som vårdades på 
barnavdelning. BIVA- mödrarna värderade statistiskt signifikant högre stress 
av barnets utseende, ljud och synintryck på avd. samt på procedurer som 
gjordes på barnet. De hade också 12 högvärderade orsaker till stress medan 
barnavd. mödrarna hade 5. BIVA- fäderna hade 8 högvärderade stressorsaker 
medan barnavd. fäderna inte hade några högvärderade orsaker till stress.  

P I 

    



  
Bilaga 3    
                                                                                                                      
Tabell 3a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 
(1999, s. 48).  

I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större väl 

planerad och genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet patienter 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen.   

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall 

P Prospektiv studie utan randomisering. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter, adekvata statistiska metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 

patientmaterial väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, fallkontrollmetodik, 

etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 

 

Tabell 3b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 

(1999, s. 49).  

I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt väl 

beskriven undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt beskriven 

eller bristfällig resultatredovisning 

   


