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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Föräldrar som kommer in med sitt akut sjuka barn befinner sig i ett 

känslofyllt läge där stress lätt uppstår. Föräldrar tar på sig mer ansvar än de klarar av, 

vilket är energikrävande och leder till att de glömmer bort sina egna behov. 

Sjuksköterskan har därför en betydelsefull roll för det stöd som föräldrarna är i behov av 

och det är viktigt att det finns en fungerande kommunikation i mötet mellan föräldrar och 

sjuksköterska. Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av mötet 

med sjuksköterskan i samband med vård av akut sjuka barn. Metod: Metoden som 

användes var en litteraturstudie av kvalitativ ansats och baserades på vårdvetenskapliga 

artiklar från hela världen. Resultatet togs fram och analyserades med hjälp av Graneheim 

och Lundmans metod för en innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att föräldrar 

upplever att delaktighet i vården av deras akut sjuka barn är en viktig del för att de ska 

känna sig bekräftade och en del av vården. De anser att det är mindre betydelsefullt hur 

kommunikationen ges, än att den är ärlig och befintlig. De kände sig lätt maktlösa 

gentemot sjuksköterskan och de uppskattade när hon bemötte dem med en vänskaplig och 

välkomnande attityd. Diskussion: Eftersom alla föräldrar reagerar olika är det viktigt att 

sjuksköterskan möter den enskilde föräldern och ger ett individuellt stöd. Det är viktigt 

att sjuksköterskan inbjuder föräldrar till delaktighet, men låter föräldrarna ta beslutet. För 

att föräldrarna ska känna att de är en betydande del i vården, är det viktigt att det finns en 

fungerande kommunikation mellan dem och sjuksköterskan. 

 
Nyckelord: Akut skede, delaktighet, föräldrar, kommunikation, möte, sjuksköterska, 

upplevelse
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INTRODUKTION 
 

För att skapa en positiv upplevelse av det vårdande mötet krävs enligt Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) en professionell relation mellan 

föräldrarna och sjuksköterskan. Är inte relationen professionell kan detta bidra till att den 

fortsatta vården inte upplevs bra, eftersom föräldrarna fått ett negativt bemötande i det 

första mötet med vården (Dahlberg et al, 2003). Många föräldrar framhåller betydelsen av 

engagemang och visad respekt av sjuksköterskan (Tveiten, 2000). Aldridge (2005) menar 

att den situation föräldrarna hamnat i när deras barn blivit akut sjukt, är förknippad med 

stressfaktorer som att inte förstå given information, osäkerhet över barnets tillstånd och 

en känsla av otillräcklighet. Föräldrarna och deras upplevelser måste därför behandlas 

med respekt för att vården ska bli optimal (Dahlberg et al, 2003). Författarna till denna 

studie blev intresserade av ämnet, eftersom föräldrarna spelar en betydande roll i vården 

av det akut sjuka barnet. Enligt Meyer, Snelling och Myren-Manbeck (1998) är 

föräldrarna de som känner barnet djupare än någon annan och bör därför betraktas som 

experter på barnet. Det förväntas att föräldrarna alltid ska vara närvarande och ha ett 

korrekt agerande som föräldrar, men i det akuta skedet kan även den mest kompetenta 

och stabila föräldern bryta ihop (Meyer et al, 1998). Det är därför viktigt att få en insikt i 

hur föräldrar upplever mötet med sjuksköterskan, för att på så vis kunna underlätta och 

stödja föräldrarna i sin roll som föräldrar. 

 

BAKGRUND 

 
Definitioner 

 

Föräldrar 

En förälder behöver inte vara biologisk (Köhler & Messelius, 2006).  Att vara förälder 

innebär att känna en önskan om att alltid vilja sitt barns bästa, samt en delaktighet i 

barnets vård (Aldridge, 2005).  

 

Akut sjukt barn 

Ett akut sjukt barn är enligt Månsson och Enskär (2000) ett barn som är i behov av 

professionell sjukvård omgående. Ett akut sjukt barn har en märkbar stressnivå på grund 

av flera orsaker, bland annat stressen av de symtom som är orsak till att barnet behöver 

sjukvård. Därtill har barnet utsatts för en okänd miljö med främmande människor och 

utsätts för olika undersökningar och eventuellt smärtfyllda behandlingar. Barnet läser 

även av föräldrarnas oro och osäkerhet i den uppkomna situationen (Månsson & Enskär, 

2000).  

 

Upplevelse 

Köhler och Messelius (2006) definierar upplevelse som en specifik händelse som sitter 

kvar i minnet. Det kan vara händelser som framkallat känslor i form av glädje eller sorg 

(Köhler & Messelius, 2006). En upplevelse kan innebära något vi tar emot från 

omgivningen, exempelvis att uppleva kärlek i mötet med människor, men även att få 

uppleva en känsla av bekräftelse (Frankl, 2003). För att kunna bearbeta en upplevelse 
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måste den uttryckas i ord och det är viktigt att se den som en möjlighet att utvecklas 

(Månsson & Enskär, 2000).     

 

Det vårdande mötet 

 

Enligt Dahlberg et al (2003) är det vårdande mötet ofta kort i det akuta skedet vilket 

innebär att sjuksköterskan skall skapa en god relation och närhet till patienten och dens 

anhöriga under en begränsad tid, samtidigt som de befinner sig i en krisartad situation. 

Eftersom det handlar om en jobbig situation för patienten och dens anhöriga är det första 

mötet av stor betydelse då sjuksköterskans bemötande kan stanna kvar i deras minne en 

lång tid framöver. Det är viktigt att mötet berör både patienten, anhöriga och 

sjuksköterskan, så att det blir ett positivt utbyte dem emellan. Detta leder till att 

sjuksköterskan får en tydlig bild av patientens och dens anhörigas situation (Dahlberg et 

al, 2003).  

 

Sjuksköterskan måste enligt Dahlberg et al (2003) förstå och ta in hur patienten och dens 

anhöriga upplever situationen, eftersom det vårdande mötet präglas av respekt och att 

sjuksköterskan ser verkligheten som den är just då. Det är grundläggande i det vårdande 

mötet att sjuksköterskan ger patienten och dens anhöriga möjlighet att få uttrycka alla 

känslor och behov som uppstår för att de ska uppfatta sjuksköterskans bemötande med 

känslor som att det kommer att gå bra. Dahlberg et al (2003) anser att när anhöriga 

hamnar i en situation som då deras familjemedlem blir akut sjukt, uppstår ofta känslor av 

maktlöshet och trygghetsförlust. Det är då av stor betydelse att sjuksköterskan hjälper 

dem att identifiera sina behov, känslor och reaktioner samtidigt som hon bemöter dem 

med respekt. Sjuksköterskan måste bortse från tidigare vårderfarenheter och inte låta det 

påverka det aktuella mötet negativt. Då patienten och dens anhöriga möter sjuksköterskan 

i det akuta skedet är det viktigt att de blir tagna på allvar, att ett förtroende och en kontakt 

skapas genom att sjuksköterskan följsamt och öppet med ett trygghetsskapande 

engagemang lyssnar på deras önskemål. Det handlar om att sjuksköterskan bemöter dem 

med värdighet och integritet, skapar ett förtroende samt ger bekräftelse (Dahlberg et al, 

2003).  

 

Dahlberg et al (2003) menar även att alla har en rättighet att bemötas med respekt 

oberoende av olika önskemål och värderingar, som kan beröra upplevelser av integritet. 

Patienten och dens anhöriga kan genom bekräftelse och erkännande få en upplevelse av 

att vara viktiga och unika, känna styrka och avslappning i mötet med sjuksköterskan. Om 

de inte får den bekräftelsen kan ångest, skam och rädsla uppstå. Detta kan skapa känslor 

som att vara en börda för sjuksköterskan, men även tvivel på om det var rätt att söka 

vård. Om sjuksköterskan förstår det lidandet kan hon bidra till ett bra möte med patienten 

och dens anhöriga. Genom att sjuksköterskan har en öppen och följsam förmåga samt 

medkänsla i mötet med patienten och dens anhöriga kan hon lindra det lidande som 

uppkommit då deras barn blivit akut sjukt. Det är alltså inte meningen att sjuksköterskan 

ska sträva efter det perfekta mötet, utan gå in i ett levande möte som kan bidra till att 

hjälpa patienten och dens anhöriga att förstå sin situation och sig själva (Dahlberg et al, 

2003).    
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Föräldrar i vården 

 

Enligt Månsson och Enskär (2000) är föräldrarna en viktig resurs i vården av det akut 

sjuka barnet eftersom de har en ovärderlig kunskap om sitt barn som är av stor betydelse. 

Chan, Russel och Robak (1998) hävdar att föräldrarna är de som känner sitt barn bäst. De 

lägger märke till de förändringar som sker i barnets beteende och kan på så vis vara en 

avgörande hjälp för diagnostisering av barnet. De yngre barnen har svårt att uttrycka sig 

verbalt, vilket medför ytterligare en viktig anledning till att föräldrarna bör ses som en 

god resurs i vården av det akut sjuka barnet (Chan et al, 1998). Månsson och Enskär 

(2000) menar även att föräldrarna fungerar som en trygghet i den okända miljö som det 

akut sjuka barnet befinner sig i. Det är därför grundläggande med ett bra samarbete med 

föräldrarna eftersom det påverkar det akut sjuka barnets tillfrisknande positivt. 

Föräldrarna måste få kontinuerlig information så de kan ge sitt barn svar vid funderingar 

och förklara vad som sker (Månsson & Enskär, 2000).  
 

Mac Faul et al (1998) anser att sjukhusen ska ha möjlighet att erbjuda föräldrar och deras 

akut sjuka barn en vård som är bättre än den vård de kunnat få i det egna hemmet. 

Föräldrar som blir hemskickade med sitt sjuka barn känner sig osäkra eftersom de saknar 

kunskap om hur de ger lämpligast vård. Därför föredrar de att få stanna över natten 

istället för att bli hemskickade, när barnet är i behov av akut sjukvård. Föräldrar värderar 

täta observationer av sjuksköterskan, speciellt på natten, men det är även viktigt att de ges 

möjlighet till en stunds lugn och ro (MacFaul et al 1998). Enligt Beckman et al (2002) 

vill majoriteten av föräldrarna stanna hos barnet vid undersökningar i det akuta skedet 

och de vill att de ska få möjlighet att ta det beslutet själva. För att undvika ytterligare oro, 

ängslan och rädsla hos det akut sjuka barnet, är det viktigt att sjuksköterskan alltid har 

som rutin att bjuda med föräldrarna till de undersökningar och behandlingar som är 

aktuella (Beckman et al, 2002). Spahr, Flugstad och Brousseau (2006) hävdar att det är 

viktigt för föräldrarna att de får en möjlighet att framföra sina åsikter och önskemål 

gällande deras barns vård.  

 

Enligt Tveiten (2000) kan stress definieras som ett stopp i livet som orsakas av en plötslig 

händelse vilket bidrar till upplevelser av sorg, förlust eller rädsla. Stress beskrivs som 

positiv när individen kan övervinna den på ett lämpligt vis, vilket förutsätter att individen 

har kontroll över de resurser som krävs för det (Tveiten, 2000). Månsson och Enskär 

(2000) anser att när föräldrar hamnar i en stressfylld situation som exempelvis när deras 

barn blir akut sjukt, reagerar de i sin rädsla och oro med ett förändrat beteende gentemot 

barnet. De kan bli mer krävande och överbeskyddande vilket ibland kan göra att de inte 

är lämpliga att närvara vid undersökningar, men det är viktigt att då informera barnet om 

varför (Månsson & Enskär, 2000). Enligt Nugent, Ostrowski, Christopher och Delahanty 

(2007) kan föräldrar utveckla en negativ stress när deras barn blir akut sjukt. Detta 

påverkar barnet på så vis att de döljer de symtom som är viktiga för diagnostisering, 

eftersom de vill undvika att göra föräldrarna mer stressade. Sjuksköterskan bör i sådana 

lägen uppmärksamma den negativa stress som föräldrarna utvecklat så att de kan ge dem 

det stöd som situationen kräver. Det är oundvikligt att föräldrarnas stress överförs till 

barnet eftersom bandet dem emellan är så starkt (Nugent et al, 2007).   
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Sjuksköterskans betydelse för föräldrar 

 

Aitken och Wiltshire (2005) hävdar att i ett akut sjukvårdsskede är tiden begränsad och 

varje sekund är värdefull. Tid för vänlighet och mottagande av föräldrar är otillräcklig, 

vilket leder till att föräldrar hamnar i bakgrunden. Det behövs därför mer fokus på 

föräldrarna. De gör mer nytta för barnet om sjuksköterskan bemöter dem med attityden 

att de är viktiga för barnets vård och hälsa. Det är viktigt att inte utestänga föräldrar utan 

att ge dem besökstid dygnet runt. En del föräldrar har inte möjlighet att stanna över natten 

när barnet kommit in för akut sjukvård och därför uppskattas ett telefonsamtal från 

sjuksköterskan morgonen efter (Aitken & Wiltshire, 2005). Tveiten (2000) menar att om 

föräldrar får ett bra stöd och bemötande i det akuta skedet, kommer det att underlätta för 

dem att motivera sina barn till undersökningar, behandling och ett gott tillfrisknande. En 

trygg anda från sjuksköterskan gentemot föräldrar gör att de tar sig tid för avlastning och 

därmed lättare har möjlighet att stötta sitt barn. När föräldrar känner att de har energi för 

att stödja sitt barn kan de då tillgodose sina egna behov, vilket är väldigt viktigt (Tveiten, 

2000). 

 

Enligt Månsson och Enskär (2000) behöver föräldrar med barn som är i behov av akut 

sjukvård en lugn och trygg omgivning för att inte skapa onödig oro och stress. 

Sjuksköterskans uppgift är att stödja föräldrar så att de klarar av den psykiska påfrestning 

som uppstår (Månsson & Enskär 2000). Tveiten (2000) anser att föräldrar omöjligt kan 

dölja oro, ängslan och osäkerhet för sina barn och om föräldrar känner av någon form av 

stress, så känner barnen detta. Om föräldrar och sjuksköterskan etablerar en trygg relation 

kommer detta att öka barnets motivation. Ett stort problem är att föräldrar hamnar alltför 

mycket i bakgrunden, de känner sig övergivna och ensamma, vilket ökar deras chock, 

rädsla och ångest. Det är därför viktigt att lägga stort fokus på stöd och bemötande av 

föräldrar eftersom de hamnar i skymundan (Tveiten, 2000).  

 

Sjuksköterskan har ett ansvar att förmedla information till föräldrar, så att de får 

möjlighet att känna delaktighet i vården av sitt barn (Barnkonventionen, 2007). Det är 

viktigt att föräldrar och deras barn blir bemötta lika oavsett kön, ålder, hudfärg, språk, 

egendom, socialt ursprung, ställning i samhället, religion och hälsa (Barnkonventionen, 

2007). Enligt Tveiten (2000) måste sjuksköterskan ha god kunskap om föräldrars sätt att 

reagera i en stressfylld situation som när deras barn är i behov av akut sjukvård. Föräldrar 

är då i ett plågsamt tillstånd och behöver allt stöd av sjuksköterskan som kan erbjudas 

(Tveiten, 2000).  

 

Tveiten (2000) anser att det är viktigt för föräldrar att etablera en bra kontakt med 

sjuksköterskan. Föräldrar känner sitt barn bäst och kan identifiera tecken som 

välbefinnande, rädsla och obehag. De är därför en stor tillgång i det kommande 

omvårdnadsarbetet. De små tingen som en värmande hand och några stödjande ord från 

sjuksköterskan är av stor betydelse. Föräldrar sätter sina egna behov i andra hand 

eftersom all deras energi läggs på det sjuka barnet. Många föräldrar vill inte känna sig till 

besvär, då de ofta har den felaktiga uppfattningen att sjuksköterskan inte har tid för dem. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan visar dem sitt stöd (Tveiten, 2000). 

Hallgrimsdottir (2004) menar att majoriteten av sjuksköterskor anser att det ligger på 
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deras ansvar att vårda föräldrarna och att det är viktigt att tillfredsställa och 

uppmärksamma föräldrarnas behov, då barnet vårdas i det akuta skedet. Det är enligt 

Månsson och Enskär (2000) viktigt att sjuksköterskan bekräftar föräldrarnas vikt i barnets 

vård då de lätt kan känna sig värdelösa när deras barn hamnat i det akut sjuka tillståndet. 

Sjuksköterskan måste ha i åtanke att föräldrarna är de som betyder mest för barnet. 

Genom att stödja föräldrarna kan sjuksköterskan sekundärt hjälpa barnet (Månsson & 

Enskär, 2000).  

 

Kommunikationens värde 

 

I mötet mellan sjuksköterskan och föräldrarna är det enligt Dahlberg et al (2003) viktigt 

att det finns en kommunikation som bidrar till att skapa trygghet, tillförlitlighet och en 

förståelse för den situation föräldrarna just då befinner sig i. Målet med 

kommunikationen är att ett förtroende för sjuksköterskan uppstår. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan ser bakom det självklara i kommunikationen i mötet med föräldrarna, så 

att även de behov som inte uppfattas verbalt kan tillfredsställas (Dahlberg et al, 2003).  

 

Enligt Gittelmann, Mahabee-Gittens och Gonzales-del-Rey (2004) är det viktigt att 

sjuksköterskan inte använder för medicinska termer utan använder ett förståeligt språk. 

Föräldrar förstår enkla termer som exempelvis vad feber och diarré är, men mer 

avancerade medicinska benämningar som exempelvis meningit är för föräldrar svårt att 

förstå. Därför måste sjuksköterskan vara extra noggrann i sitt ordval. Det är även viktigt 

att sjuksköterskan har i åtanke att föräldrarnas medicinska kunskaper inte alltid är så 

goda, så att hon tar reda på sanningen i informationen från föräldrarna (Gittelmann et al, 

2004).  

 

För att kommunikationen mellan föräldrarna och sjuksköterskan ska bli så naturlig som 

möjligt krävs det enligt Aldridge (2005) att sjuksköterskan ställer öppna frågor, istället 

för ja- och nejfrågor, till föräldrarna så att det bidrar till en dialog. Föräldrar prioriterar 

högt att få kontinuerlig och sanningsenlig information gällande sitt akut sjuka barn från 

sjuksköterskan, men det måste vara på ett språk som föräldrarna begriper, så att inte 

onödiga funderingar och missförstånd uppstår. Bristande kommunikation leder till att 

föräldrarna känner osäkerhet, vilket då blir en stressframkallande faktor. Det är inte hur 

informationen ges som är det väsentliga för föräldrarna, utan att den är ärlig (Aldridge, 

2005). Beckman et al (2006) anser att en öppen kommunikation med föräldrarna ger en 

fördelaktig relation och de bästa utsikterna för det akut sjuka barnet.     

 

Vårdrelation 

 

Enligt Dahlberg et al (2003) innebär en vårdrelation mötet mellan två individer där alltid 

båda är aktiva, eftersom en relation inte kan hållas vid liv om den ena individen är passiv. 

För att vårdrelationen ska kunna fungera krävs det även ett förtroende mellan de båda 

individerna. Vårdrelationen skildras som en beröring där alltid hela den andra människan 

berörs, i kroppsliga, andliga och själsliga avseenden. Genom relationen ger 

sjuksköterskan löften som innefattar lindrat lidande, personlig kontakt, samhörighet och 

vård. Vårdrelationens målsättning är att sjuksköterskan gör sitt yttersta för att främja 
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hälsa, välbefinnande och för att lindra lidande. Ansvaret för vårdrelationen ligger hos 

sjuksköterskan som inte själv kan kräva att få något i utbyte av sina handlingar. För att 

uppnå en god vårdrelation förutsätts alltså att den mellanmänskliga relationen mellan de 

båda parterna fungerar (Dahlberg et al, 2003). 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Travelbee (2001) anser att omvårdnaden når upp till sitt syfte genom att skapa en 

mellanmänsklig relation, det vill säga relationen mellan människor och deras upplevelser. 

Upplevelser mellan sjuksköterskan och en människa som är i behov av sjuksköterskans 

tjänster, till exempel patienten med sin familj. Enligt Travelbee (2001) är det viktigaste 

kännetecknet för den mellanmänskliga relationen, att patienten och dens familjs 

omvårdnadsbehov tillfredsställs. Sjuksköterskan måste se den unika enskilda individen 

för att en verklig kontakt ska uppstå. Det är inte bara patienten som behöver hjälp med att 

finna mening i sin akuta sjukdom, även familjen behöver sådant stöd av sjuksköterskan.  

Eftersom patienten är en del av familjen inverkar deras liv på varandra. Om 

sjuksköterskan visar förståelse och omtanke i mötet med familjen underlättar det för en 

positiv uppfattning av mötet. Det är därför viktigt att få ett bra förhållande med familjen, 

så att bemötandet kan bli så bra som möjligt. Om sjuksköterskan har en naturlig och 

avslappnad kommunikation redan vid första mötet med familjen, minskar onödiga 

missförstånd och oro. Kommunikation är enbart inget mål i sig, utan ett hjälpmedel för 

sjuksköterskan och familjen att etablera en vårdande relation (Travelbee, 2001).  

 

Travelbee (2001) menar även att sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa patienten och 

dens familj att finna mening i sjukdom, smärta och lidande. En vanlig reaktion som 

uppstår hos familjen är varför just vi? Reaktionen kan ta sig uttryck i depression, vrede, 

förvirring, förtvivlan eller apatisk likgiltighet och kännetecknas av att familjen inte 

förstår varför just deras familjemedlem blivit sjuk och oftast vägrar acceptera det. 

Sjuksköterskan som kommer i kontakt med familjen har ett ansvar att finnas där för att 

lindra deras oro och svara på deras funderingar. Det är även viktigt att hon hjälper 

patienten och dens familj i det akuta sjukdomstillstånd som har uppstått, för att minska 

risken för att sekundära komplikationer och lidande ska uppkomma (Travelbee 2001).  

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av mötet med sjuksköterskan i samband med 

vård av akut sjuka barn.  

 

METOD 
 

Det gjordes en litteraturstudie av kvalitativ ansats som bestod av vårdvetenskapliga 

artiklar, eftersom det enligt Friberg (2006) gav en bred informationsgrund och ökad insikt 

för ämnet som skulle undersökas. En litteraturstudie av kvalitativ ansats belyser 

människors upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar och gav på så vis en 

förståelse för studiens syfte, eftersom upplevelser var utgångspunkten (Friberg, 2006). 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är förhållningssättet i den kvalitativa forskningen 
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neutralt, där forskaren arbetar för att möta varje situation som ny och strävar efter att få 

en helhetsuppfattning. Kvalitativa metoder har i syfte att ge beskrivande information, 

som består av en människas egna talade eller skrivna ord, samt beteenden som 

observerats (Olsson & Sörensson, 2007).      

 

Litteratursökning 

 

De databaser som använts är MEDLINE, CINAHL, PUBMED och ELIN@ Blekinge. De 

sökord som användes var professional family relation, emergency care, acute care, family 

nursing, emergency nursing, emergency service, parents attitudes, parent child relations, 

acute disease, parents, child, social support, experience, emergency, acute och emergency 

treatment. 

 

Inklusionskriterier användes för att få de artiklar som var mest relevanta för studiens 

syfte, vilket innebar att den grupp som inkluderades i studien skulle vara föräldrar till 

akut sjuka barn mellan 0 och 15 år. Materialet omfattade vårdvetenskapliga artiklar från 

hela världen som skulle vara skrivna på engelska och vetenskapligt granskade. De 

vårdvetenskapliga artiklar som söktes och användes i studien var även publicerade från år 

1997 och framåt. De artiklar som användes skulle även ha en kvalitativ metod för att 

inkluderas.  

 

Enligt Backman (1998) genomgår alla vetenskapliga artiklar en granskning av en 

officiellt godkänd forskare på området, vilket ger en garanti för att artikeln är 

vetenskaplig och har ett innehåll av kvalitet. De artiklar som inte motsvarade studiens 

syfte eller var för medicinskt inriktade exkluderades.  

 

När litteratursökningarna som gjordes i de fyra databaserna var slutförd fanns 18 stycken 

artiklar tillgängliga. Efter vidare granskning av artiklarna föll de artiklar med kvantitativ 

metod bort. Båda författarna gjorde en kritisk granskning av artiklarna eftersom Willman 

och Stoltz (2006) menar att den kritiska granskningen av materialet ger ett bevis på att 

det har en trovärdig ställning. Vid kritisk granskning av databasernas material tar 

författarna hänsyn till olika frågor som är en grund för det som ska uppfylla kriterierna 

för vårdvetenskaplig forskning. Exempel på frågor som författarna använde sig av vid 

granskning var; Är syftet tydligt förklarat? Är metoden lämplig i förhållande till syftet? 

och Är resultatet relevant? Dessa frågor ger en tydlig överblick om granskningen bör 

fortsätta och om materialet har en tillförlitlig nivå (Willman & Stoltz, 2006). Slutligen 

återstod sex stycken kvalitativa och vårdvetenskapliga artiklar för analys till studiens 

resultat. För att se de litteratursökningar som gjorts, se bilaga 1. 

 

Analys  
 

Den analysmetod som användes var Graneheim och Lundman (2003) som bygger på 

kvalitativa ansatser och beskriver att meningsbärande enheter plockas ut från materialet, 

för att därefter kondenseras och kodas till subkategorier och slutligen kategorier eller 

teman. Tolkningen ska vara så textnära som möjligt, vilket leder till att analysen ger en 

hög trovärdighet. Inget viktigt material går till spillo eftersom de meningsbärande 
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enheterna tar till vara på all viktig fakta och det blir därför kategorier till allt som är 

värdefullt för resultatet (Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Vid analysering av det material som skulle täcka resultatet gick det första steget ut på att 

båda författarna läste en artikel i taget ett flertal gånger för att säkerställa att syftet och 

den vårdvetenskapliga artikeln överensstämde med varandra. Författarna tog varsin 

artikel som lästes igenom var och en på sitt håll och de meningsbärande enheter som den 

enskilde författaren ville ha med i resultatet ströks under med en blyertspenna. Sedan 

bytte författarna artikel med varandra, där samma procedur gjordes. Därefter enades 

författarna tillsammans om vilka meningsbärande enheter som skulle markeras med en 

överstrykningspenna för vidare analysering. För att göra det lättare att särskilja artiklarna 

från varandra gjordes markeringen efter genomläsning och understrykning av två artiklar 

tills alla artiklar var genomlästa, understrukna och markerade. De meningsbärande 

enheterna är textdelar med det betydande innehållet för studiens syfte. Då alla 

vårdvetenskapliga artiklar blivit granskade av författarna och de meningsbärande 

enheterna markerats, sammanfördes dessa i ett dokument. En meningsbärande enhet 

kunde se ut på följande sätt:  

 

“factors such as parents receiving recognition from nursing staff and the control that 

they felt they had in their situation. Two parents felt very powerless, almost hostile 

towards the nurses.” (Roden, 2005, s. 228). 

 

I nästa steg kondenserades de meningsbärande enheterna till det väsentliga i innehållet. 

Exemplet ovan kondenserades till följande mening: Föräldrarna kände en maktlös och 

fientlig ställning mot sjuksköterskan, behövde ett erkännande. Det tredje steget innebar 

att de kondenserande delarna gjordes till subkategorier för att slutligen i steg fyra sorteras 

in under kategorier, som var huvudrubrikerna i resultatet. I föregående exempel gjordes 

den kondenserade meningen till subkategori: Känslor som upplevs i mötet och vidare till 

kategorin: Maktlöshet. Detta gjordes i enhet med båda författarna. Analysexempel se 

bilaga 2.  

 

Tabell 1. Kategorier och subkategorier som framkom i analysen. 

Kategorier Subkategorier 

Känslor som upplevs i mötet Uppskattning 

Olustighet 

Osynlighet 

Maktlöshet 

Press 

Beroende 

Stress 

Ovisshet 

Kommunikationens betydelse för upplevelsen Tillfredställande information 

Öppen kommunikation 

Otillfredsställande kommunikation 

Föräldrars upplevelser av delaktighet Samarbete 

Betydelsen av delaktighet 
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Tankar om att inte delta 

Föräldrars reaktioner Att glömma bort sina egna behov 

Ett ohälsosamt ansvarstagande 

  

RESULTAT  
 

Resultatet redovisas i kategorier och subkategorier. 

 

Känslor som upplevs i mötet 

 

Uppskattning  

Enligt Haines och Childs (2005); Noyes (1999) och Roden (2005) uppskattade 

föräldrarna när sjuksköterskan hade en individuell, vänlig och effektiv vård, samt ett 

professionellt agerande, hög kompetens och kontinuitet i sina vårdhandlingar. Detta gav 

föräldrarna en känsla av lättnad och lugn, samt säkerhet för deras akut sjuka barn, vilket 

bidrog till en positiv sjukhusupplevelse. Föräldrarna framhävde hur viktigt det var att 

sjuksköterskan var stödjande, lyssnade och gav tid för en pratstund (Haines & Childs, 

2005; Noyes, 1999; Roden, 2005). Det upplevdes enligt Haines och Childs (2005) viktigt 

för föräldrar att ha en mellanmänsklig relation mellan dem och sjuksköterskan, för att i 

kombination med en avslappnad miljö, humor och ett välkomnande bemötande, få hjälp 

med att bearbeta sina upplevelser. När sjuksköterskan utvecklade en positiv relation 

genom en vilja att lära känna föräldrarna, samt såg familjen som en helhet kände sig 

föräldrarna betydelsefulla (Gasquoine, 2005; Haines & Childs, 2005).  

 

Gasquoine (2005); Noyes (1999) och Roden (2005) skrev alla att föräldrarna upplevde att 

det väsentligaste för att de skulle känna sig betydelsefulla i vården, var de små sakerna 

som sjuksköterskan gör, vilket gav en känsla av en omsorgsfull vård. Enligt Noyes 

(1999) uppskattade föräldrarna de sjuksköterskor som var engagerade och gjorde 

tillvaron för barnet så normal som möjligt. Sjuksköterskorna kunde göra detta genom att 

bädda sängen som de brukar hemma, samt föreslå att föräldrarna skulle ta med fotografier 

att ha vid sängen. Föräldrarna föredrog även sjuksköterskor som gav dem en extrasäng 

och rena sängkläder och ville gärna ha samma sjuksköterska vid sin sida (Noyes, 1999). 

Gasquoine (2005) framhöll att det var viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan 

behandlade dem på en personlig nivå, då hon fick dem att känna sig välkomnade genom 

att bemöta dem som en vän. De värdesatte även då sjuksköterskan genom sin kompetens, 

använde en attityd där hon visade kärlek för barnet och behandlade det som om det vore 

hennes eget. Sjuksköterskor som genom sin generositet, välkomnade och 

uppmärksammade föräldrarna, uppskattades och fick dem att känna sig väl 

omhändertagna. Det var omtyckt av föräldrarna då sjuksköterskan lade deras barns namn 

på minnet och då hon tog sig tid för en pratstund med föräldrarna medan barnet var på 

behandling. De uppskattade även då sjuksköterskan hjälpte dem att komma till rätta när 

de hamnat fel och då kände sig ängsliga (Gasquoine, 2005). Enligt Roden (2005) 

uppskattade föräldrarna om de blev erbjudna mat och inte bara dryckesvaror eftersom de 

var hos barnet hela tiden och önskade slippa gå iväg och köpa mat. 
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I Bentleys (2005) studie upplevde föräldrar att ett stödjande beteende handlar om att vara 

rådgivande, närvarande och att ge respons i behandlingen.  Föräldrar värderade stöd i alla 

former och de framhöll att det inte hade någon betydelse hur brett stödet var, bara det 

fanns där (Bentley, 2005).      

 

Olustighet  

I Bentleys (2005); Haines och Childs (2005); Noyes (1999) och Rodens (2005) studier 

framgick att när föräldrarna kom in med sitt barn akut upplevde de känslomässigt och 

psykisk obehag. I Noyes (1999) studie beskrev en förälder hur hon i den situationen inte 

kunde sluta gråta och fick en känsla av att behöva kräkas. En annan förälder beskrev en 

matthet i kroppen, tyngdkänsla i benen och tårar som inte vill avta. Enligt Bentley (2005) 

upplevde en förälder obehag, då sjuksköterskan skulle utföra smärtsamma handlingar på 

barnet. Föräldern kände att det inte fungerade att titta bort eftersom barnet är en del av en 

själv och när barnet känner smärta gör även föräldern det. Noyes (1999) skriver även att 

en förälder upplevde det som skrämmande i början av behandlingen, men efter en stund 

förstod föräldern situationen och sjuksköterskan gav utförliga instruktioner om vad som 

skedde under tiden. Enligt Roden (2005) ansåg föräldrarna att när sjuksköterskorna 

utförde handlingar som föräldrarna upplevde som omotiverade eller då sjuksköterskan 

inte förklarade sitt syfte med handlingen, upplevde föräldrarna att mötet blev negativt.  

I Haines och Childs (2005) studie upplevde föräldrar en ängslan och oro när skiftbyte 

gjordes bland sjuksköterskorna, då det blev nya ansikten runt omkring dem.  

 

Enligt Bentley (2005) och Roden (2005) upplevde föräldrarna en känsla av att vara i 

vägen för sjuksköterskans arbete och en känsla av besvär när föräldrarna upplevde att de 

kastat bort sjuksköterskornas tid genom att komma in på akuten med barnet.  

 

I Bentleys (2005) studie upplevde en förälder situationen då hon fick vänta på den första 

sjuksköterskan som en evighet, trots att det bara handlade om få minuter, vilket utlöste 

irriterade känslor gentemot sjuksköterskorna. Föräldrar upplevde sjuksköterskorna som 

misstänksamma när de sökte efter orsaker till barnets skador. Föräldrarna var rädda och 

oroliga för att bli anklagade för sina barns skador, speciellt de som varit hemma ensamma 

med dem när olyckan inträffade och därför inte hade något vittne som styrkte deras 

oskuld (Bentley, 2005).    

 

Osynlighet 

I Bentleys (2005); Noyes (1999) och Rodens (2005) studier upplevde föräldrarna känslor 

av osynlighet och obetydlighet när de kom in med sitt akut sjuka barn. Enligt Noyes 

(1999) upplevde många föräldrar när de satt i väntrummet att sjuksköterskorna bara 

jäktade förbi utan att ta någon notis om dem, de fick då en känsla av osynlighet. En 

förälder upplevde sig obetydlig, när sjuksköterskan kom in och endast frågade hur barnet 

mår, föräldern kände att sjuksköterskan inte brydde sig om hur föräldern mådde (Noyes, 

1999). I Rodens (2005) studie upplevde föräldrarna sig osynliga och inte sedda när de 

inte blev tillfrågade angående barnets behandling. En förälder beskrev när hon kom till 

akuten för att byta av sin man som en upplevelse av att inte bli sedd, eftersom hon inte 

blev välkomnad eller informerad och fick därför ta eget initiativ och fråga själv (Roden, 

2005). Föräldrarna upplevde även osynlighet i Bentleys (2005) studie när 
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sjuksköterskorna inte noterade föräldrarnas betydelse och närvaro i vården, vilket då fick 

dem att känna sig osynliga. En förälder beskrev att sjuksköterskorna inte reflekterade 

över förälderns närvaro och talade över huvudet på föräldern om de vårdåtgärder som 

skulle ske. Det fick föräldern att känna sig irriterad och obetydlig (Bentley, 2005).      

    

Maktlöshet 

Bentley (2005); Gasquoine (2005); Noyes (1999) och Roden (2005) beskriver olika 

känslor av maktlöshet hos föräldrarna i den situation som uppstått när deras barn blivit 

akut sjukt. Enligt Noyes (1999) upplevde föräldrarna de första timmarna på akuten med 

känslor av oförståelse inför vad som inträffat och maktlöshet över att inte kunna göra 

något åt den situation de hamnat i när deras barn blivit akut sjukt. Enligt Bentley (2005) 

beskrev en förälder en känsla av maktlöshet när de satt i väntrummet och de inte fått 

någon vård ännu. Föräldern ifrågasatte sig själv om det var ett korrekt beslut att komma 

in med barnet. Även när föräldrar bevittnat olyckan som orsakat barnets skador kände de 

sig maktlösa eftersom de hade skapat en egen bild av händelsen och ifrågasatte därför 

sjuksköterskornas version av skadorna (Bentley, 2005). I Gasquoines (2005) studie 

beskrev en mamma hur hon upplevde situationen då hon önskade bada sitt barn, vilket 

hon inte kunde göra på egen hand och kände sig därför maktlös och otillräcklig, eftersom 

hon behövde ha sjuksköterskans hjälpande hand. Enligt Roden (2005) kände sig 

föräldrarna maktlösa när de inte hade möjlighet att utveckla en fungerande relation 

mellan dem och sjuksköterskan. Föräldrarna kände att sjuksköterskorna hade en kontroll 

över deras situation, vilket gjorde att de då kände sig maktlösa och intog en fientlig 

ställning gentemot sjuksköterskorna. När sjuksköterskorna ständigt frågade föräldrarna 

om barnets tillstånd och vad som skett kände de sig utnyttjade och maktlösa eftersom 

sjuksköterskorna inte visade tillräckligt med uppskattning, då föräldrarna trots allt var en 

extra resurs i vården (Roden, 2005). 

 

Press 

Föräldrarna upplevde enligt både Bentley (2005) och Noyes (1999) i mötet med 

sjuksköterskan en press att framstå som en bra förälder. Föräldrarna ville framhäva sig 

själva som bra och vårdande föräldrar, inte misskötsamma, vilket orsakade en press hos 

dem. De kände även ett ansvar att ha kvar de vardagliga rutinerna med barnet, som 

exempelvis tvättning (Bentley, 2005; Noyes, 1999). 

   

Beroende 

Gasquoine (2005) och Noyes (1999) skrev att föräldrarna upplevde ett behov av olika 

former av stöd från sjuksköterskan, vilket ledde till ett beroende gentemot 

sjuksköterskan. I Noyes (1999) studie berättade en förälder om en upplevelse av att benen 

inte orkar bära och en önskan om att sjuksköterskan ska ge ett stöd. Enligt Gasquoine 

(2005) kände sig en förälder i behov av stöd av sjuksköterskan då hon ville bada sitt barn 

men inte hade möjlighet att göra det själv. Då stödet uteblev uppkom en känsla av att 

vara onormal, eftersom föräldern så gärna ville genomföra det som egentligen var en så 

naturlig sak för en förälder (Gasquoine, 2005).  

 

Bentley (2005) skrev att föräldrarna kände ett beroendeförhållande till sjuksköterskan när 

hon var försenad. Det väckte oro för att barnet blivit bortglömt. Det upplevdes då viktigt 
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att få en lämplig förklaring till varför sjuksköterskan var sen. Föräldrarna upplevde även 

att sjuksköterskan var beroende av dem i mötet, då föräldrarna skulle fungera som en 

länk mellan sjuksköterskan och barnet. Utan föräldrarna som hjälpte dem att tyda barnets 

önskemål och frågor hade det varit svårt för sjuksköterskorna att etablera en relation med 

barnet, samt få förståelse för vad som var fel, vilket gjorde att föräldrarna kände sig som 

en nödvändig del i vården (Bentley, 2005).  

 

Stress 

Bentley (2005); Noyes (1999) och Roden (2005) skrev alla att föräldrarna upplevde 

någon form av stress i det akuta skedet. Enligt Roden (2005) upplevde alla föräldrar att 

den situation de hamnat i när deras barn blivit akut sjukt orsakade stress och ängslan. 

Eftersom föräldrarna upplevde en ökad stress var de även mer sårbara, vilket gjorde att de 

behövde mer stöd och hjälp av sjuksköterskan för att kunna hantera sin upplevelse av 

vården (Roden, 2005). Bentley (2005) skrev att föräldrarna kände sig stressade när de var 

på akuten med sitt sjuka barn och inte kunde utföra sina vardagliga sysslor, som att ta 

hand om eventuella syskon och arbeta.   

 

Ovisshet 

I Rodens (2005) studie framkom det att föräldrar upplevde en ovisshet när de kom in till 

akuten. De hade ingen aning om vad som kommer att hända, vilka behandlingar som 

kommer att utföras eller om de kommer att få den uppmärksamhet de behövde. Känslan 

av ovisshet gör att föräldrarna oroar sig för om sjuksköterskan kommer att ha tid för dem. 

Föräldrarna menar att om sjukhusupplevelsen varit negativ, blev de mer oroliga för att 

även nästa skulle bli det (Roden, 2005).  

 

Kommunikationens betydelse för upplevelsen 

 

Tillfredställande information 

Enligt Haines och Childs (2005) upplevde föräldrarna att en tillfredställande information 

var till deras belåtenhet. Många föräldrar upplevde den som stödjande och inbjöd till en 

vänlig relation med sjuksköterskorna. Att sjuksköterskorna gav informationen på en 

lagom nivå upplevdes viktigt. Föräldrarna ansåg att tiden när och hur länge informationen 

gavs var av betydelse. Föräldrar beskrev att kvalitén, tillgången och mängden på 

informationen var tillfredställande, den upplevdes ärlig och passande i situationen. I 

Bentleys (2005) och Haines och Childs (2005) studier framkom att informationen gärna 

togs emot i skriven form, exempelvis en broschyr och om de inte fick den personligen av 

sjuksköterskan, var det viktigt att den var lätt att hitta. De kände även enligt Bentley 

(2005) att de inte alltid hade tid eller lust att läsa broschyrerna direkt och uppskattade 

därför möjligheten att få ta med dem hem och läsa dem i lugn och ro. Föräldrarna 

föreslog en ökad tillgång på olika typer av information (Haines & Childs, 2005). I Noyes 

(1999) studie framgick att föräldrarna föredrog att bli kontinuerligt uppdaterade av 

sjuksköterskan som gav dem bekräftelse av att vara betydelsefull. 

 

Öppen kommunikation  

Gasquoine (2005); Haines och Childs (2005); Noyes (1999) och Roden (2005) skrev alla 

att föräldrarna upplevde att det var viktigt med en öppen kommunikation för att de skulle 
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uppleva sjukhusvistelsen som lyckad och stödjande. Enligt Haines och Childs (2005) 

kände sig föräldrarna stöttade när det var en öppen, effektiv och förstående 

kommunikation mellan sjuksköterskan och dem. Föräldrarna upplevde en tacksamhet 

gentemot sjuksköterskan när hon hjälpte dem att leta information de inte hittade (Haines 

& Childs, 2005). I Noyes (1999) studie ansåg föräldrarna att de blev regelbundet 

uppdaterade av sjuksköterskan, angående barnets tillstånd, vilket upplevdes 

tillfredställande och ingav till en öppen kommunikation. Gasquoine (2005) skrev även att 

föräldrarna kände sig mer uppskattade när sjuksköterskorna hade en vänlig och 

välkomnande attityd och det upplevdes inte lika väsentligt vad som sades och gjordes av 

dem. 

 

Otillfredsställande kommunikation 

Enligt Bentley (2005); Haines och Childs (2005) och Roden (2005) var en bristfällig 

kommunikation ett vanligt problem som beskrevs av föräldrarna. I Rodens (2005) studie 

upplevde föräldrarna en bristfällig kommunikation när sjuksköterskan var oförskämd, 

osympatisk, okänslig eller då hon inte gav anpassad information efter föräldrarnas 

förståelse (Roden, 2005). Enligt Bentley (2005) framgick det att sjuksköterskan ofta 

slutade ge information till föräldrarna i slutskedet av behandlingen av deras barn, trots att 

de fortfarande var ett aktivt stöd för barnet, vilket då medförde att föräldrarna kände sig 

avvisade. I Haines och Childs (2005) studie var det inte uppskattat när informationen 

innehöll för mycket medicinska termer, vilket gjorde att föräldrarna inte förstod vad 

sjuksköterskan menade. En del föräldrar upplevde att de fick dra informationen ur 

sjuksköterskan när de ville bli uppdaterade om deras barns tillstånd (Haines & Childs, 

2005). 

 

Föräldrars upplevelser av delaktighet 

 

Samarbete 

Bentley (2005); Haines och Childs (2005) och Noyes (1999) skrev alla att det var viktigt 

för föräldrarna med ett gott samarbete med sjuksköterskan. Enligt Haines och Childs 

(2005) upplevde föräldrarna att ett effektivt och välkomnande samarbete mellan dem och 

sjuksköterskorna var givande och gav en sammanhållning i familjen som gynnade deras 

barns tillfrisknande. I Noyes (1999) studie upplevde en förälder som handlat korrekt när 

barnet varit akut sjukt, att den bekräftelsen sjuksköterskan gav till föräldern startade ett 

positivt samarbete. Bentley (2005) skrev att när föräldrar hindrades att söka information, 

kände de sig utanför och besvikna över att inte få ta del av vården av sitt akut sjuka barn.   

 

Betydelsen av delaktighet 

Enligt Bentley (2005); Haines och Childs (2005); Noyes (1999) och Roden (2005) ville 

föräldrarna delta i vården av deras akut sjuka barn för att få en känsla av delaktighet och 

förståelse för vården. I Haines och Childs (2005) studie upplevde en förälder att få ta del 

av ronden gav dem en ökad förståelse för deras barns situation och tillstånd. Noyes 

(1999) skrev att det var betydelsefullt för föräldrarna att vara delaktiga i vården, vilket 

hjälpte dem att samarbeta med sjuksköterskan.  Enligt Roden (2005) kände föräldrarna att 

det var viktigt att få ta del i den nya miljön, för att kunna fungera korrekt och säkert när 

de skulle samarbeta med sjuksköterskan. Föräldrar som haft dåliga erfarenheter av att inte 
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delta i vården vid tidigare sjukhusvistelser, kände att de nu enbart ville delta som 

stödjande för barnet, inte som en hjälpande hand åt sjuksköterskan. Ett par föräldrar 

förklarade att de kände sig som assistenter då de blev ombedda att hjälpa sjuksköterskan 

trots att det stod sjuksköterskor i närheten som inte gjorde något alls. Även en annan 

förälder framhöll en känsla av att fungera som en assistent då sjuksköterskan regelbundet 

ville ha rapportering av föräldrarna, om barnets aktiviteter under dygnet, exempelvis 

dryckesintag och toalettbesök. Det upplevdes viktigt för föräldrarna att vara närvarande 

vid undersökningar och behandlingar av deras barn, eftersom de annars kände oro för vad 

som skulle hända och inte hända om de inte var närvarande. En del föräldrar var 

uppmärksamma på antalet sjuksköterskor och ville inte lämna barnet när 

sjuksköterskorna var för få, eftersom de då kände oro och en vilja av att se så att allt går 

rätt till (Roden, 2005). I Bentleys (2005) studie upplevde föräldrarna att när de 

separerades från sina barn, tappade de sin stödjande roll för barnet. När de sedan ville 

delta i behandlingen för att fortsätta stödjandet avvisades de, vilket fick dem att känna sig 

ovälkomna. Föräldrar ansåg även att det är betydelsefullt för dem, att få ta del i de beslut 

som ska tas gällande vården av deras akut sjuka barn (Bentley, 2005).  

 

Tankar om att inte delta 

Enligt Mangurten et al (2006) och Noyes (1999) ansåg föräldrarna att det skulle ha varit 

svårt att inte få delta i vården av deras barn och bara sitta i väntrummet utan att veta vad 

som händer eller vad som är fel. I Noyes (1999) studie beskrev en förälder situationen av 

att sitta i väntrummet och inte få ta del av vården, som en känsla av att vara på helspänn, 

då varje litet ljud förstärks, speciellt de ljud som kan komma från barnet. Medan andra 

föräldrar upplevde tiden i väntrummet då deras barn förs iväg till behandling, som en tid 

för reflektion över den situation de hamnat i och samtidigt en lättnad över att deras barn 

nu fått hjälp (Noyes, 1999). Enligt Bentley (2005) upplevde de flesta föräldrarna att det 

var deras ansvar att skydda barnet, genom att få ta del av vården och se till att 

sjuksköterskan gjorde allt som krävdes.  

 

Roden (2005) skrev att när några föräldrar kände att de inte ville ta del av vården, hittade 

de en effektiv strategi genom att smälta in i bakgrunden och låta sjuksköterskorna göra 

sitt jobb ostört. En annan förälder menade att sjuksköterskan får göra sitt jobb medan 

föräldern sköter sina vardagliga plikter i föräldrarollen. Ytterligare en förälders tanke om 

att delta i vården är att, föräldrarna inte ska göra de vårdande åtgärderna som inte skulle 

ha gjorts i hemmet (Roden, 2005).  

 

Föräldrars reaktioner 

 

Att glömma bort sina egna behov  

I Noyes (1999) studie beskrev några föräldrar att de lade all sin fokus på barnet, vilka 

undersökningar som skulle göras och de tillstånd barnet befann sig i. De tillät inte sig 

själva att ventilera sina känslor och upplevelser, vilket ledde till att de glömde bort sina 

egna grundläggande behov. Några andra föräldrar förklarade att de till slut insåg att det 

inte gick att stänga av sina känslor och inte ta hand om sig själv. De fick då stöd och hjälp 

av sjuksköterskan att tillfredställa de behov som var viktiga för deras välmående (Noyes, 

1999).    
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Ett ohälsosamt ansvarstagande 

Enligt Bentley (2005) tog föräldrarna på sig mer ansvar och fler roller än de normalt hade 

när deras barn blev akut sjukt. De kände sig skyldiga att ge mer stöd och hjälp i form av 

kommunikation, vägledning, samt att förespråka för barnets välbefinnande. Föräldrarna 

upplevde det som energikrävande då de var tvungna att underhålla sitt barn i väntan på 

vård. De kände även en stress över att samtidigt som de letade efter sjuksköterskan, 

skulle de samla ihop leksaker för att underhålla barnet (Bentley, 2005).   

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 

 

Studiens syfte var att belysa föräldrars upplevelser av mötet med sjuksköterskan i 

samband med vård av akut sjuka barn. En litteraturstudie med kvalitativ ansats var mest 

passande för studiens utformning, men det hade varit både roligt och intressant att få 

genomföra en empirisk studie. Det hade dock inte varit lämpligt att genomföra en 

empirisk studie på denna nivå, eftersom det hade blivit alltför omfattande och tiden hade 

varit otillräcklig. En litteraturstudie med kvalitativ ansats gav som Friberg (2006) skrev 

en bred informationsgrund för studiens syfte som belyste upplevelser. Valet av metod 

med hänsyn till syfte, tid samt kriterier för arbetets storlek fungerade väl.  

 

De sex vårdvetenskapliga artiklar som användes i resultatet innehöll alla upplevelser av 

föräldrar, som krävdes för att tillfredsställa studiens syfte och därmed få ett trovärdigt 

resultat. Författarna fick endast fram sex stycken artiklar som var lämpliga för studiens 

syfte, eftersom majoriteten av artiklarna i litteratursökningarna var kvantitativa och 

uppfyllde inte inklusionskriterierna. Men den kritiska granskningen som författarna 

gjorde visade dock att de sex artiklar som återstod var innehållsrika vilket gjorde antalet 

tillräckligt för studiens resultat. Ett av inklusionskriterierna var att ha artiklar från hela 

världen, eftersom det enligt Willman och Stoltz (2006) gav studien en högre trovärdighet, 

när författarna då kunde se studien utifrån ett större perspektiv. Men de sex 

vårdvetenskapliga artiklarna som användes i resultatet var dock alla från industriländer. 

Detta gjorde att studiens resultat påverkades på så sätt att det inte kan tolkas generellt för 

hela världen. Författarna hade även tyckt att det varit intressant att se vilka likheter och 

skillnader som finns mellan utvecklingsländer och industriländer inom studiens område. 

Ett annat kriterium var att använda artiklar som inte var äldre än tio år, så att resultatets 

innehåll baserades på aktuell forskning. Majoriteten av de slutliga artiklarna som 

användes i resultatet var från år 2005. Detta gjorde studien mer tillförlitig eftersom 

resultatet då kom att basera sig på nyare forskning (Willman & Stoltz, 2006). Eftersom 

syftet var att undersöka föräldrars upplevelser användes endast artiklar med föräldrar till 

barn under 15 år, detta för att föräldrarna är mer delaktiga i vården när barnet är yngre, 

vilket då gör barnet i större behov av föräldrarna.  

 

Det diskuterades även vilka områden det akuta skedet berörde, exempelvis 

akutmottagning eller intensivvårdavdelning och ett beslut togs om att inkludera alla akuta 

skeden, oavsett var. För att få ut så många lämpliga artiklar som möjligt, gjordes 

kombinationer av sökorden på alla tänkbara sätt. Under litteratursökningens gång tillades 
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det en del sökord som inte uppmärksammats i början, men som var väsentliga för 

studiens syfte, vilket gav ytterligare artiklar. När litteratursökningarna som gjordes i de 

fyra databaserna var slutförd fanns 18 stycken artiklar tillgängliga, men det var endast tre 

av databaserna som gav passande artiklar, se bilaga 1. Efter vidare granskning av 

artiklarna föll de artiklar med kvantitativ metod bort. Slutligen återstod sex stycken 

kvalitativa och vårdvetenskapliga artiklar som grund till studiens resultat. Dessa sex 

artiklar är sammanställda i bilaga 3.  

  

Vid analysering av de vårdvetenskapliga artiklarna inspirerades författarna av Graneheim 

och Lundmans (2003) analysmetod som var passande, eftersom den gav en lättförståelig 

överblick av materialets kärna för resultatet. Det var lätt att arbeta utifrån denna 

analysmetod som gav ett tydligt resultat för syftet, samt gav lämpliga subkategorier och 

kategorier till resultatet.  Eftersom författarna varken är föräldrar själva eller har 

erfarenhet av akut sjuka barn, hade de en neutral hållning under arbetets gång, vilket 

gjorde dem fria från egna erfarenheter och värderingar. 

 

Resultatdiskussion 

 

I resultatet framkom att föräldrar uppskattade när sjuksköterskan gav dem uppmuntran 

och hade ett känsligt bemötande. Sjuksköterskor som utvecklade en positiv relation 

genom en vilja att lära känna föräldrarna, gav föräldrarna en känsla av att vara 

betydelsefulla. Det upplevdes även viktigt för föräldrar att ha en mellanmänsklig relation 

mellan dem och sjuksköterskan, så att de genom den fick hjälp med att bearbeta sina 

upplevelser. Enligt Dahlberg et al (2003) är det viktigt att sjuksköterskan bemöter 

anhöriga med värdighet och integritet, ger dem bekräftelse, samt skapar ett förtroende. 

De får då en känsla av att vara viktiga och unika, samt känner styrka och avslappning i 

mötet med sjuksköterskan (Dahlberg et al, 2003). Travelbee (2001) anser att det är 

grunden i omvårdnaden att skapa en mellanmänsklig relation, mellan människor och 

deras upplevelser.  

 

I resultatet framgick att alla föräldrar upplevde någon form av stress, oro och ängslan när 

deras barn blivit akut sjukt. Det gjorde dem mer sårbara och behövde därför ett ökat stöd 

av sjuksköterskan, för att kunna hantera sina upplevelser och därmed minska stressen. 

Föräldrar uppskattar stöd i alla former och de framhöll att det inte hade någon betydelse 

hur brett stödet var, bara det fanns där. Nugent et al (2007) styrker detta i sin studie då de 

anser att sjuksköterskan i akuta situationer bör uppmärksamma stress hos föräldrarna, så 

att sjuksköterskan kan ge dem det stöd som behövs.  

 

Vidare visar resultatet att föräldrarna upplevde att sjuksköterskor som sällan 

uppmärksammade deras närvaro i vården, fick dem att känna sig osynliga. När sedan 

sjuksköterskan agerade som att föräldrarna hade kastat bort deras tid, när de kom in med 

sitt akut sjuka barn, kände de sig till besvär och i vägen för sjuksköterskans arbete. 

Dahlberg et al (2003) skriver att om inte anhöriga får bekräftelse av sjuksköterskan, 

skapas känslor av att vara en börda för sjuksköterskan, men även tvivel angående om det 

var rätt att söka vård.  
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I resultatet framkom även att föräldrarna upplevde att informationen var tillfredställande, 

eftersom den var ärlig, stödjande och inbjöd till en relation med sjuksköterskan. 

Föräldrarna uppskattade inte när informationen innehöll för mycket medicinska termer, 

vilket gjorde att föräldrarna inte förstod vad sjuksköterskan menade. Föräldrarna ansåg 

att en bristfällig kommunikation var det vanligaste problemet, som upplevdes när 

sjuksköterskan var oförskämd, osympatisk, okänslig eller då hon inte gav anpassad 

information efter föräldrarnas förståelse. När istället kommunikationen var öppen, 

effektiv och förstående mellan sjuksköterskan och föräldrarna kände de sig stöttade. 

Enligt Aldridge (2005) är det inte hur informationen ges som är det väsentliga för 

föräldrarna, utan att den är ärlig. Föräldrar prioriterar högt att få kontinuerlig och 

sanningsenlig information från sjuksköterskan, gällande deras akut sjuka barn, eftersom 

en bristande kommunikation leder till att föräldrarna känner osäkerhet (Aldridge, 2005). 

Dahlberg et al (2003) menar att det är viktigt med en kommunikation som skapar 

trygghet, tillförlitlighet och förståelse, så att ett förtroende för sjuksköterskan uppstår. 

Både Aldridge (2005) och Gittelmann et al (2004) anser i sina studier att det är viktigt att 

sjuksköterskan inte använder för medicinska termer utan använder ett förståeligt språk. 

Föräldrar förstår endast vanliga termer, exempelvis vad feber är, därför måste 

sjuksköterskan vara extra noggrann i sitt ordval (Aldrige, 2005; Gittelmann et al, 2004). 

 

I resultatet framgick att det var betydelsefullt för föräldrarna att vara delaktiga i vården 

och ta del av den nya miljön, för att kunna fungera korrekt och säkert, vilket hjälpte dem 

att samarbeta med sjuksköterskan. Det upplevdes även viktigt för föräldrarna att vara 

närvarande vid undersökningar och behandlingar av deras barn, eftersom de annars kände 

oro för vad som skulle hända och inte hända om de inte var närvarande. Det ansågs 

betydelsefullt för dem, att få ta del i de beslut som skulle tas gällande vården av deras 

akut sjuka barn. Enligt Månsson och Enskär (2000) fungerar föräldrarna som en trygghet 

i den okända miljö som det akut sjuka barnet befinner sig i. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har ett bra samarbete med föräldrarna, eftersom det påverkar det akut 

sjuka barnets tillfrisknande positivt (Månsson & Enskär, 2000). Beckman et al (2002) 

menar att majoriteten av föräldrarna vill stanna hos barnet vid undersökningar i det akuta 

skedet och det är viktigt att de får möjlighet att ta det beslutet själva. Sjuksköterskan bör 

alltid ha som rutin att bjuda med föräldrarna till de undersökningar och behandlingar som 

är aktuella (Beckman et al, 2002). Spahr et al (2006) skriver också att det är viktigt för 

föräldrarna att de får en möjlighet att framföra sina åsikter och önskemål gällande deras 

barns vård.     

 

Vidare visade resultatet att när föräldrarna kände att de inte ville ta del av vården, hittade 

de en effektiv strategi genom att smälta in i bakgrunden och låta sjuksköterskorna göra 

sitt jobb ostört. De flesta föräldrarna upplevde dock att det är deras ansvar att skydda 

barnet, genom att få ta del av vården och se till att sjuksköterskan gör allt som krävs. 

Tveiten (2000) hävdar att föräldrar hamnar alltför mycket i bakgrunden, känner sig 

övergivna och ensamma, vilket ökar deras chock, rädsla och ångest. Det är därför viktigt 

att lägga stort fokus på stöd och bemötande av föräldrar eftersom de lätt hamnar i 

skymundan (Tveiten, 2000).  
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Resultatet visar även att föräldrarna lade all sin fokus på barnet och tillät inte sig själva 

att ventilera sina känslor och upplevelser, vilket var väldigt energikrävande och ledde till 

att de glömde bort sina egna grundläggande behov. Somliga föräldrar insåg att det inte 

gick att stänga av sina känslor och inte ta hand om sig själv. Dessa fick då stöd och hjälp 

av sjuksköterskan att tillfredställa de behov som var viktiga för deras välmående. Tveiten 

(2000) styrker detta då hon menar att föräldrarna sätter sina egna behov i andra hand, 

eftersom all deras energi läggs på det sjuka barnet och många föräldrar vill inte känna sig 

till besvär, då de ofta har den felaktiga uppfattningen att sjuksköterskan inte har tid för 

dem. Det är därför viktigt att sjuksköterskan visar dem sitt stöd (Tveiten, 2000). 

Hallgrimsdottir (2004) menar också att majoriteten av sjuksköterskorna, anser att det 

ligger på deras ansvar att vårda föräldrarna och att det är viktigt att tillfredställa och 

uppmärksamma föräldrarnas behov, då barnet vårdas i det akuta skedet.  

 

Slutligen framgick det av resultatet att föräldrarna tog på sig mer ansvar än de normalt 

hade när deras barn blev akut sjukt. De kände sig skyldiga att ge mer stöd och hjälp i 

form av kommunikation, vägledning, samt att förespråka för barnets välbefinnande. 

Enligt Månsson och Enskär (2000) är det viktigt att sjuksköterskan bekräftar föräldrarnas 

betydelse i barnets vård, då de annars lätt kan känna sig värdelösa när deras barn hamnat i 

det akut sjuka tillståndet. Sjuksköterskan måste ha i åtanke att det är föräldrarna som 

betyder mest för barnet. Genom att stödja föräldrarna, kan sjuksköterskan sekundärt 

hjälpa barnet (Månsson & Enskär, 2000).  

    

SLUTSATS 
 

Föräldrar är en betydande del i vården av det akut sjuka barnet. De upplever en mängd 

olika känslor när deras barn hamnar i ett akut sjukdomstillstånd. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ser den enskilde förälderns behov och reaktioner, att hon bemöter dem på 

ett professionellt sätt, samt ger det stöd som situationen kräver. Studien visade att 

kommunikationen var den övergripande delen för en fungerande relation mellan 

föräldrarna och sjuksköterskan. Det ansågs viktigt att föräldrarna blev inbjudna av 

sjuksköterskan till delaktighet i vården av deras akut sjuka barn och att sjuksköterskan 

bekräftade föräldrarna i deras handlingar. 

 

Författarna anser att det är viktigt att vidare forskning genomförs på området, eftersom 

föräldrar är en betydande del i vården av akut sjuka barn. Det vore intressant med en 

studie som i större utsträckning belyser relationen mellan föräldrar och sjuksköterska. 

Men även en studie om hur föräldrar anser att vården av akut sjuka barn kan förbättras. 

Föräldrars upplevelser är en viktig resurs i framtida utveckling av vården av barn. 
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Bilaga 1 – Litteratursökningar 

Sökning 

 

Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

1# Professional family relation 3299 0 

2# Emergency care 5715 0 

3# Acute care 1102 0 

4# Emergency nursing 2979 0 

5# Emergency service 6536 0 

6# Parents attitudes 2033 0 

7# Acute disease 3893 0 

8# Parents 6637 0 

9# Child 66084 0 

10# Social support 9956 0 

11# Experience 136611 0 

12# Parent child relations 5606 0 

13# Emergency treatment 4527 0 

14# Experience 38691 0 

15# 1# AND 2# 30 0 

16# 2# AND 6# 5 0 

17# 1# AND 4# 49 0 

18# 3# AND 1# 8 0 

19# 3# AND 6# 2 0 

20# 2# AND 8# 42 0 

21# 4# AND 6# 2 0 

22# 5# AND 6# 9 1 

23# 6# AND 7# 2 0 

24# 4# AND 8# 25 0 

25# 3# AND 8# 4 0 

26# 5# AND 8# 91 0 

27# 1# AND 6# 161 1 

28# 1# AND 9# AND 10# 121 0 

29# 5# AND 8# AND 10# 2 0 

30# 2# AND 8# AND 10# 1 0 

31# 7# AND 8# AND 10# 1 0 

32# 1# AND 3# AND 10# 4 0 

33# 7# AND 8# 10 0 

34# 11# AND 8# AND 2# 1 0 

35# 11# AND 8# AND 7# 8 0 

36# 11# AND 12# AND 7# 2 0 

37# 11# AND 13# AND 8# 6 0 

 

Sökningen gjordes i CINAHL
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Sökning Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

1# Professional family relations  3817 0 

2# Emergency service 10394 0 

3# Acute disease 53287 0 

4# Family nursing 460 0 

5# Emergency nursing 2674 0 

6# Emergency treatment 5106 0 

7# Parents 11428 0 

8# Parent child relations 5606 0 

9# Experience 136611 0 

10# 7# AND 9# AND 2# 1 0 

11# 7# AND 9# AND 3# 8 0 

12# 7# AND 9# AND 5# 2 0 

13# 9# AND 8# AND 3# 2 0 

14# 6# AND 7# AND 9# 6 0 

15# 1# AND 5# 61 0 

16# 5# AND 7# 29 0 

17# 1# AND 2# 23 0 

18# 1# AND 3# 25 2 

19# 2# AND 7# 31 0 

20# 1# AND 6# 11 0 

21# 3# AND 7# 78 0 

22# 6# AND 7# 35 0 

 

Sökningen gjordes i MEDLINE 

 

 

Sökning Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

1# Emergency care 2763 0 

2# Parents 3195 0 

3# Emergency service 2673 0 

4# Parents attitudes 407 0 

5# Professional family relations 541 0 

6# 1# AND 2# 29 0 

7# 3# AND 4# 6 0 

8# 1# AND 5# 13 0 

9# 3# AND 5# 12 0 

10# 1# AND 4# 6 0 

11# 2# AND 3# 28 0 

 

Sökningen gjordes i PUBMED
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Sökning Sökord Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

1# Emergency care 1795 0 

2# Parents 73338 0 

3# Emergency service 1082 0 

4# Parents attitudes 157 0 

5# Professional family relations 7 0 

6# Experience 250209 0 

7# Emergency 75264 0 

8# Acute  149855 0 

9# 1# AND 2# 31 0 

10# 1# AND 4# 0 0 

11# 2# AND 3# 10 0 

12# 1# AND 5# 0 0 

13# 3# AND 5# 0 0 

14# 3# AND 4# 0 0 

15# 1# AND 2# AND 6# 6 1 

16# 2# AND 6# AND 7# 36  1 

17# 2# AND 6# AND 8# 46 0 

 

Sökningen gjordes i ELIN @ Blekinge
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Bilaga 2 - Analysexempel 

Artikel och 

sidnummer 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserande 

enhet 
Subkategori Kategori 

The 

involvement of 

parents and 

nurses in the 

care of acutely-

ill children in a 

non specialist 

paediatric 

setting. 

S.228 

“factors such as 

parents receiving 

recognition from 

nursing staff and 

the control that 

they felt they had in 

their situation. Two 

parents felt very 

powerless, almost 

hostile towards the 

nurses.” 

Föräldrarna 

kände en 

maktlös och 

fientlig ställning 

mot 

sjuksköterskan, 

behövde ett 

erkännande.   

Maktlöshet Känslor som 

upplevs i mötet 

Mothering a  

hospitalized 

child: it’s the 

little things that 

matter S.191 

“It is more than 

what is done or 

said by nurses that 

makes the 

difference; it is an 

attitude, an 

approach which is 

read by the 

mothers of children 

in hospital as being 

welcomed and 

liked.” 

Sjuksköterskans 

attityd är 

viktigare än vad 

som görs och 

sägs, för att 

skapa en 

välkomnande 

upplevelse för 

föräldrarna. 

Öppen 

kommunikatio

n 

Kommunikatio

nens betydelse 

för 

upplevelsen 

The impact of 

knowing your 

child is 

critically ill: a 

qualitative 

study of 

mothers’ 

experiences. 

S.431 

“I knew they 

[doctors and 

nurses] were 

probably thinking I 

was a bad parent, 

but they never said 

anything.” 

Föräldern fick i 

mötet en 

obekräftad 

känsla av att 

vara en dålig 

förälder.  

Press Känslor som 

upplevs i mötet 

Mothering a 

hospitalized 

child: it’s the 

little things that 

matter. S.192 

“these mothers did 

feel cared for and 

cared about by 

nurses who, 

through a process 

of knowing, 

developed a 

positive 

relationship with 

them.” 

Sjuksköterskor 

som etablerade 

en positiv 

relation med 

föräldrarna 

resulterade i att 

föräldrarna 

kände sig 

omhändertagna 

Uppskattning Känslor som 

upplevs i mötet 
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 The 

involvement of 

parents and 

nurses in the 

care of acutely-

ill children in a 

non specialist 

paediatric 

setting. S.228 

“They don’t ask the 

parents…I’m only 

the mother…they 

don’t take any 

notice of me.” 

En upplevelse 

av föräldern att 

inte bli sedd och 

”bara vara” en 

förälder  

Osynlighet Känslor som 

upplevs i mötet 

Parental 

satisfaction with 

paediatric 

intensive care. 

S.39 

“They reported a 

welcoming and 

effective 

partnership 

between themselves 

and the nursing 

staff and were 

fulfilled by the 

practical 

contribution they 

were able to make. 

They found this 

process to be 

therapeutic and 

empowering, as 

well as providing a 

familiarity that 

benefited their 

child’s well being.” 

Föräldrarna 

upplever att ett 

gott samarbete 

mellan dem och 

sjuksköterskan 

ger upphov till 

en 

sammanhållning 

i familjen som 

gynnar barnets 

tillfrisknande. 

Samarbete Föräldrars 

upplevelser av 

delaktighet 

The impact of 

knowing your 

child is 

critically ill: a 

qualitative 

study of 

mothers’ 

experiences. 

S.432 

“Mothers tended to 

shrug off their own 

needs in favour of 

their child and 

appeared to be 

willing to accept 

their experiences 

as inevitable, but 

they could clearly 

benefit from a 

nursing assessment 

and therapeutic 

support at this 

critical time.” 

Föräldrarna 

prioriterade bort 

sina egna behov 

framför barnets, 

men insåg att 

upplevelserna 

inte gick att 

tränga undan, 

fick då stöd av 

sjuksköterskorn

a.  

Att glömma 

bort sina egna 

behov 

Föräldrars 

reaktioner 
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The 

involvement of 

parents and 

nurses in the 

care of acutely-

ill children in a 

non specialist 

paediatric 

setting S.230 

“The 

communication 

problems that 

parents reported 

about nurses were 

not providing 

adequate 

information, being 

insensitive, being 

unsympathetic and 

being rude.” 

Kommunikation

en med 

sjuksköterskorn

a upplevdes 

oförskämd, 

intensiv och 

opassande i 

förhållande till 

föräldrars språk. 

Otillfredsställa

nde 

kommunikatio

n 

Kommunikatio

nens betydelse 

för upplevelsen 
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Bilaga 3 – Sammanställning av artiklar 

Artikel Bakgrund Syfte Metod Resultat 

The 

involvement 

of parents 

and nurses 

in the care 

of acutely-ill 

children in a 

non-

specialist 

paediatric 

setting. 

(Roden, 

2005). 

Journal of 

child health 

care. 

Föräldrar 

förväntar sig 

numer ett 

samarbete med 

sjuksköterskorna 

när de är 

involverade i 

deras barns vård. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

föräldrars och 

sjukskötersko

rs 

uppfattningar 

av hur 

samarbetet 

dem emellan 

fungerar i 

vården av det 

akut sjuka 

barnet. 

Studien gjordes i Australien 

och det användes en 

kvalitativ metod som 

bestod av intervjuer med 14 

föräldrar och två 

fokusgrupper med 

sjuksköterskor, varav ena 

gruppen bestod av sju och 

den andra av fem. Urvalet 

gjordes under en 

sjumånaders period där 3-4 

föräldrar slumpmässigt 

plockades fram vid fyra 

olika tillfällen, vilket 

resulterade i sammanlagt 14 

föräldrar.  Intervjuerna med 

föräldrarna och 

sjuksköterskornas 

kommentarer analyserades 

med hjälp av en 

innehållsanalys. 

Resultatet 

bestod av 

föräldrars 

upplevelser i 

vården av deras 

akut sjuka barn, 

hur stor 

delaktighet de 

haft, samt 

sjuksköterskorn

as reflektion 

över hur 

föräldrarna 

fungerat i 

vården och vad 

som är viktigt 

för att skapa en 

trivsam tillvaro. 

Mothering a 

hospitalized 

child: it’s 

the little 

things that 

matter. 

(Gasquine, 

2005). 

Journal of 

child health 

care. 

Mammor känner 

stort ansvar för 

sina barn och när 

barnet råkar ut 

för akut sjukdom 

blir 

mammarollen 

mer krävande 

och hon utsätts 

för en psykisk 

påfrestning då 

hon både ska 

sköta sina 

moderliga plikter 

och samtidigt 

stödja barnet i 

det nya 

tillståndet. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

stor betydelse 

sjuksköterska

ns handlingar 

har för 

mammorna 

när barnet 

vårdades för 

akut sjukdom, 

vad som var 

av vikt. 

Studien gjordes på Nya 

Zeeland och en kvalitativ 

metod användes med 

bandinspelade intervjuer av 

sju slumpmässigt utvalda 

mammor inom 12 månader 

efter deras barns akuta 

sjukvård. Ingen intervju 

gjordes under pågående 

vård. Intervjuerna 

analyserades med hjälp av 

van Manen’s tematiska 

analys. 

Resultatet 

bestod av de 

handlingar som 

sjuksköterskan 

gjorde, som 

betydde mest för 

mammorna. 

Vilka 

upplevelser de 

haft, både 

positiva och 

negativa. Det 

var de små 

sakerna 

sjuksköterskorn

a gjorde som var 

mest 

uppskattade. 
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The impact 

of knowing 

your child is 

critically ill: 

a qualitative 

study of 

mothers 

experience 

(Noyes, 

1999) 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Det är det bästa 

både för 

föräldrarna och 

för barnet om 

dessa får vara i 

varandras närhet 

i akuta 

situationer. Det 

är således viktigt 

att 

sjuksköterskan 

stöttar 

föräldrarna då 

dessa situationer 

uppkommer.   

Att belysa 

mödrars 

upplevelser av 

att hantera 

krislägen samt 

deras 

upplevelser av 

sjuksköterskor

na i de akuta 

situationerna 

på en 

barnakut.  

Studien gjordes i 

Storbritannien. En 

kvalitativ metod användes 

där intervjuer gjordes med 

10 stycken mammor, som 

slumpmässigt valdes ut, om 

deras upplevelser (det var 

tänkt att både mammor och 

pappor skulle delta, men 

endast mammor ville). 

Intervjuerna gjordes på 

mammor vars barn hade 

besökt en specifik barnakut 

under en viss tid. Därefter 

gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys av 

materialet inspirerad av 

Blumer, Hammersley och 

Atkinson.  

Mödrarna 

beskriver sin 

situation som 

stressfylld samt 

att de ha svårt 

att förstå att det 

är just de som 

drabbats. 

Mödrarna 

uppskattade då 

de fick 

regelbunden 

information av 

sjuksköterskan 

samt då hon 

tillät mödrarna 

att delta i vården 

av barnet.  

Effects of 

family 

presence 

during 

resuscitatio

n and 

invasive 

procedures 

in a 

pediatric 

emergency 

department 

(Mangurten, 

Scott, 

Guzetta, 

Clark, 

Vinson, 

Sperry, 

Hicks och  

Voelmeck 

2006) 

Journal of 

Emergency 

Nursing. 

Det är standard 

för de flesta 

akutmottagningar 

att inte tillåta att 

familjen närvarar 

i traumarummet 

vid behandlingar. 

Denna regel 

grundar sig på att 

familjemedlemm

arna kan tänkas 

fara illa.    

Att utvärdera 

närvaron av 

familj i 

traumarumme

t. Stör det 

vården av 

patienten? 

Samt att lyfta 

fram attityder 

och 

upplevelser 

hos föräldrar, 

sjuksköterskor 

och läkare 

som varit 

involverade.  

Studien är gjord i USA. 

Först fick alla föräldrar som 

kom in på en specifik 

barnakut ett kvantitativt 

frågeformulär som skulle 

besvaras inom 24 timmar. 

Detta frågeformulär 

analyserades med hjälp av 

ett Mann-Whitney U test. 

Föräldrar som var adekvata 

för att närvara i 

traumarummet valdes ut. 

Dessa fick information av 

en specifik person som 

sedan följde föräldraparet 

och guidade dem igenom 

vistelsen i traumarummet. 

Tre månader efteråt gjordes 

kvalitativa intervjuer på 

föräldrarnas upplevelser av 

en sjuksköterska. Resultatet 

analyserades med hjälp av 

en innehållsanalys. 

Majoriteten av 

föräldrarna 

ansåg att det var 

deras rättighet 

att vara vid sitt 

barns sida, men 

de trodde inte att 

vården blev 

annorlunda av 

det. Många 

föräldrar 

menade att de 

var en källa till 

information för 

sjuksköterskorn

a och därför 

borde vara 

närvarande. Det 

var även en stor 

andel som kände 

att de fick en 

ökad kontroll 

som förälder 

genom sin 

närvaro.  
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Parental 

satisfactio

n with 

paediatric 

intensive 

care 

manageme

nt (Haines 

och 

Childs, 

2005) 

Paediatric 

Nursing. 

En utveckling av 

alltmer 

avancerad teknik 

samt forskning 

har lett till ett 

ökat antal 

överlevande av 

allvarligt sjuka 

barn. Det är en 

utmaning för 

sjukvården att 

vårda dessa barn 

samt deras 

föräldrar, det är 

därför viktigt att 

fortlöpande 

förbättra kvalitén 

på sjukvården.  

Utveckla ett 

lätthanterligt 

frågeformulär 

som ska 

kunna 

användas till 

att ta fram de 

viktigaste 

angelägenhete

rna för 

föräldrar som 

besöker 

barnakuten 

samt att få en 

förståelse i 

föräldrarnas 

syn på vården   

Studien gjordes i 

Storbritannien. 220 familjer 

togs fram som alla hade 

besökt barnakuten under 

minst 24 timmar under en 

period av 6 månader. Det 

postades ett frågeformulär till 

dessa familjer inom fyra 

dagar efter att de lämnat 

barnakuten, tillsammans med 

ett informationsblad samt ett 

frankerat kuvert 

Frågeformuläret bestod dels 

utav kvantitativa frågor samt 

öppna kvalitativa frågor. De 

kvantitativa frågorna 

analyserades i Excel och det 

kvalitativa materialet med 

Colaizzi’s analys, som är en 

fenomenologisk 

analysmetod.   

Majoriteten av 

föräldrarna var 

nöjda med 

vården som 

gavs. Det 

framkom att 

föräldrarna 

ansåg att 

kommunikation 

mellan dem och 

sjuksköterskan 

var betydelsefull 

för en god vård 

samt att 

föräldrarna fick 

fria händer i 

vården av barnet.  

Parents in 

accidents 

and 

emergency

: Roles 

and 

concerns 

(Bentley, 

2005) 

Accident 

and 

Emergenc

y Nursing. 

Majoriteten av de 

barn som 

kommer till en 

akutmottagning 

är i sällskap med 

föräldrarna. 

Barnen tycker 

ofta att det är en 

stor trygghet att 

ha föräldrarna 

närvarnade, men 

det har inte gjorts 

mycket forskning 

på hur föräldrar 

hanterar dessa 

situationer.    

Att granska de 

rollerna som 

föräldrar tar 

på sig, samt 

vilka faktorer 

som för dem 

är 

betydelsefulla 

på 

barnakuten. 

Studien gjordes i 

Storbritannien. Tio föräldrar 

till olika barn valdes 

slumpmässigt ut och 

intervjuades i hemmet inom 

en vecka efter att de lämnat 

barnakuten. Föräldrarna 

uppmanades att prata fritt om 

sina upplevelser. Materialet 

analyserades med hjälp av 

Burnards innehållsanalys, där 

de fick fram teman för 

resultatet.  

Föräldrarna 

ansåg sig själva 

vara en källa till 

stöd, men även 

information och 

underhållning. 

Sitt barns hälsa 

var det som var 

viktigast för dem 

i alla lägen. 

Somliga 

föräldrar uppgav 

att de var rädda 

för att 

sjuksköterskan 

skulle ge dem 

ansvaret för 

barnets sjukdom 

och att de inte 

var en lämplig 

förälder.  

 

 

 




