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Sammanfattning 

 
Inledning: Att vara på sjukhus med sitt akut sjuka barn är för många föräldrar en 

traumatisk upplevelse. Betydelsen av ett professionellt bemötande är av stor vikt för 

hur upplevelsen av vårdtiden blir.  

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av vården när deras barn vårdades på en 

pediatrisk avdelning. 

Metod: För att besvara syftet och få en djupare förståelse för föräldrars upplevelse 

valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Totalt inkluderades åtta 

föräldrar i studien. Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt tematisk 

analysmetod.  

Fynd: Analysen resulterade i tre teman: 1. Omvårdnadens olika uttryck: Genom att 

bli bemött med respekt och bli sedd som förälder upplevdes en trygghet i vården av 

barnet. 2: Föräldrars utsatthet: Att vara förälder till ett sjukt barn innebär en 

sårbarhet, och Sjukhusmiljö: Samtliga föräldrar uttryckte en tacksamhet över 

sjukvårdens olika resurser.  

Konklusion: Kompetent personal och ett gott bemötande är enligt föräldrar viktiga 

faktorer för att uppleva trygghet i vården. Det är av stor vikt att personal besitter god 

kompetens och vidareutbildas för att erhålla och bibehålla denna. En anpassning av 

sjukhusmiljö för barn och familjer, t.ex. i form av lekterapi, är av stor betydelse.  

 

Nyckelord: Föräldrar, kvalitativ intervju, pediatrisk sjukhus vård, tematisk analys, 

upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

 

Introduction: To stay in the hospital with a critically ill child is for many parents a 

traumatic experience. The professionals´ approach has a great impact on how the 

actual treatment time is experienced.  
Purpose: The purpose was to describe parents' experience of care when their 

children were being cared for in a paediatric ward.  

Method: A qualitative approach with semi- structured interviews was chosen to 

answer the purpose, and get a deeper understanding of parents' experience. A total of 

eight parents were included in the study. The interviews were transcribed and 

analysed with thematic analysis.  

Findings: The analysis resulted in three themes: 1. Different expressions of nursing 

care: Parents wanted to be treated with respect, and be seen as a parent which in 

return made them feel confident in the care of the child. 2. Parental exposure: Being 

the parent of a sick child means vulnerability and 3 Hospital environment: All the 

parents in this study expressed a gratitude for the healthcare resources. 

Conclusion: Skilled personnel and a good attitude are key factors when experiencing 

confidence in health care. It is vital that staff possess good skills and further training 

to obtain and maintain this. It is also important with an adaptation of the hospital 

environment for children and families, such as in the form of play therapy.  

 

Keywords: Experience, paediatric hospital care, parents, qualitative interview, 

thematic analysis 
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Inledning 
 

Professionell vård och omsorg syftar bland annat till att lindra lidande och stödja den 

sjuke och dess anhöriga att uppnå hälsa och välbefinnande. Att samtidigt fokusera 

både på den sjuke och dess anhöriga är en komplex uppgift för vårdpersonal 

(Benzein et al. 2012). 

Det finns beskrivet sedan tidigare hur föräldrar upplever att vara på sjukhus med sitt 

kroniskt sjukt barn (Ygge & Arnetz 2004, Hopia et al. 2005, Aein et al. 2009, 

Ångström-Brännström et al. 2010, Uhl et al. 2013).  Studier som Coyne (2006b), 

Solheim & Garratt (2013) och Romaniuk et al (2014) har studerat föräldrars 

upplevelse till både friska och kronisk sjuka barn som behöver akut sjukhusvård. Ett 

fåtal studier finns som enbart beskriver föräldrars upplevelser till friska barn som 

plötsligt blir sjuka eller skadade och behöver akut sjukhusvård (Gasquoine 2005). 

Barn på sjukhus 

 
I Sverige vårdades 147 100 barn och unga i pediatrisk slutenvård under år 2011. 

Medelvårdtiden per inneliggande barn var då 4 dagar (Socialstyrelsen 2013).  

 
Hälso- och sjukvårdslagen i Sverige beskriver att det är sjukvårdens ansvar att utöva 

en vård som tillgodoser patientens trygghet och att den ska baseras på respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. Vården ska i största möjligaste mån 

utformas och genomföras i samråd med patienten (Hälso- och sjukvårdslagen SFS 

1982:763). Enligt FN:s Barnkonvention, som antogs 1989, definieras varje människa 

under 18 år som ett barn (FN-förbundet 2009). Fram tills barnet fyllt 18 år är 

föräldrarna barnets vårdnadshavare och har ansvar för barnets trygghet, omvårdnad 

och tillfredsställande av dess behov (Föräldrabalken 1949:381). Föräldrars integritet 

och självbestämmande ska respekteras på samma sätt som barn under 18 år och 

vården ska så långt som möjligt utarbetas i samråd med barnet och dess förälder. 

 

De flesta barn på sjukhus vill få delta i generella beslut beträffande sin vård och bli 

respekterade i sina åsikter om vård och behandling. De behöver information för att 

förstå sin sjukdom och för att fokusera på att bli friska (Coyne 2006a). Barn upplever 

mindre stress om deras åsikter beaktas och de får delta i sin vård. Barn har ett 

naturligt behov av lek, även vid sjukdom. Personal på en pediatrisk avdelning bör 

uppmärksamma och ge barn tillfälle att få leka för att klara av sin sjukdom och de 

känslor situationen väcker (Pelander 2010). 

  

Nordisk förening för sjuka barns behov, NOBAB, har utarbetat en standard för barn 

och ungdomars rättigheter inom hälso- och sjukvård. Föreningen har tio riktlinjer 

som är utarbetade i enlighet med FN:s barnkonvention. Där beskrivs att barn på 

sjukhus har rätt att ha en förälder eller annan närstående hos sig dygnet runt, att alla 

föräldrar ska få hjälp och uppmuntras att stanna hos sitt barn och få möjlighet att 

övernatta på sjukhuset tillsammans med sitt barn. Vidare beskrivs att föräldrarna har 

rätt att få information om avdelningens rutiner samt att få stöd att vara delaktig i 

barnets vård Vårdpersonal inom pediatrisk vård ska ha kompetens för att kunna 

bemöta både föräldrars och barns psykiska och fysiska behov (NOBAB 2010).  
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Familjecentrerad vård 

Vård av sjuka barn har mer och mer inriktats mot en familjefokuserad omvårdnad 

(Wright & Leahey 1990, Edwinson Månsson & Enskär 2008, Hallström & Lindberg 

2009). Konceptet har utvecklats från att tillåta föräldrar att besöka sitt barn på 

sjukhus till att välkomna föräldrar som fullvärdiga deltagare i vården (Harrison 

2010). Det finns två inriktningar inom området. I familjerelaterad omvårdnad ses 

familjen som ett sammanhang, med fokus på en eller flera av dessa individer. I 

familjecentrerad omvårdnad är både individen och familjen i fokus, familjen ses som 

en helhet och deras interaktioner påverkar varandra (Wright & Leahey 1990, 

Edwinson Månsson & Enskär 2008, Hallström & Lindberg 2009). Familjecentrerad 

vård definieras av Shields et al. (2006) enligt följande: 

”Familjecentrerad vård är ett sätt att ta hand om barn och deras 

familjer inom hälso-och sjukvård som garanterar att vården planeras 

runt hela familjen, inte bara det enskilda barnet/ personen, och där alla 

familjemedlemmar ses som vårdtagare” (Shields et al. 2006, p. 1318) 

Familjecentrerad vård ses som en viktig del i att tillhandahålla högkvalitativ vård för 

barn och deras familjer. Den har blivit en väl använd modell och ses som fördelaktig 

för barnet och familjen (Coyne 2013). Modellen utgår från familjens behov och det 

finns stor enighet om att föräldrarnas engagemang är en viktig del av vårdkvaliteten 

för barn på sjukhus (Power & Franck 2008, Jolley & Shields 2009). Föräldrar har en 

viktig roll i vården av sitt sjuka barn (Wright et al. 2002). Målet är att föräldrar ska 

kunna ta hand om sina barn, med hjälp av sjuksköterskor som undervisar, stödjer och 

vägleder omvårdnaden. Den medicinska vården ska skötas av kunnig personal (Jolley 

& Shields 2009).  

Majoriteten av alla föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns vård och omsorg. Graden 

av delaktighet varierar och uttrycks olika av föräldrar. Personal på en pediatrisk 

avdelning måste vara medveten om skillnader i föräldrars önskan om delaktighet och 

kunna ge stöd därefter. I en icke- dömande atmosfär ska alla föräldrar känna sig 

bekväma med att delta i vården. Om en förälder vill delta mer/ mindre ska 

vårdpersonal vara lyhörd för detta, för att föräldrar inte ska känna sig pressade 

(Romaniuk et al. 2014). 

Relationen mellan familjen och sjukvårdspersonalen är av betydelse i 

familjecentrerad vård. Familjen ska ses som en del i vården av barnet (Harrison 

2010). Alla möten och all kommunikation mellan familj och personal ska ses som en 

omvårdnadsåtgärd. Detta är nödvändigt för att främja hälsa, uppnå välbefinnande och 

lindra lidande (Benzein et al. 2012). Att arbeta med att få hela familjen delaktig i 

vården innebär mycket ansvar och kräver stor kompetens hos sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor bör därför ha en omtänksam attityd och kunskap om familjedynamik. 

Vidare behöver sjuksköterskor ha kännedom om kommunikation och 

konflikthantering. Det krävs en ömsesidighet för att arbeta tillsammans med hela 

familjen (Coyne et al. 2011, Mikkelsen & Frederiksen 2011). I omvårdnadsarbete är 

det viktigt att hjälpa familjer med att se sina styrkor och resurser för att klara av när 

sjukdom drabbar dem (Benzein et al. 2012).  
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Barnsjuksköterskans roll 
 

I kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor framhålls betydelsen av att ge barn 

och ungdomar en trygg och säker vård samt vara ett stöd för deras närstående. 

Arbetet ska präglas av ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt, bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar. 

Vidare ska en barnsjuksköterska kunna möta barnet i dess glädje och sorg oavsett 

ålder och utvecklingsnivå, oavsett bakgrund och familjesituation, oavsett sjukdom 

och handikapp. Många barn som vårdas på sjukhus har en begränsad förmåga att 

uttrycka sina behov och önskemål varför föräldrars närvaro är av stor vikt. En del 

föräldrar måste dela på sig för att kunna ta hand om syskon hemma. För att optimera 

mötet med hela familjen krävs specifik kunskap, färdighet och kompetens hos 

barnsjuksköterskan. En viktig del i barnsjuksköterskans arbete är att möjliggöra 

delaktighet för barn och närstående i omvårdnadsarbetet. Barnsjuksköterskan ska 

även verka för att närstående får en plats omedelbart eller i nära anslutning till sitt 

barn på sjukhuset, samt att miljön är anpassad för barnet och dess närstående 

(Riksföreningen för barnsjuksköterskor 2013). 

 

Föräldrar på sjukhus 

 
Föräldrar spelar en nyckelroll i pediatrisk vård. Tidigare forskning visar att barn 

gynnas av föräldrars närvaro (Hallström et al. 2002, Pelander & Leino-Kilpi 2010) 

Att komma till sjukhus kan vara en traumatisk upplevelse för barn och förälder 

(Hopia et al. 2005, Coyne 2013). Föräldrars närvaro är viktig för att skapa trygghet 

och säkerhet för barnet (Hallström et al. 2002, Pelander & Leino-Kilpi 2010, Coyne 

2013, Karlsson et al. 2014). 

 

Barns sjukhusvistelse kan skapa känslor som skuld och dåligt samvete hos 

föräldrarna (Hopia et al. 2005). Föräldrar känner sig ofta hjälplösa och otrygga på 

sjukhus och vet inte alltid vilken roll de ska ta, den som tröstar eller den som vårdar? 

Föräldrar vill och förväntar sig samtidigt att få delta i barns vård. De vill tillgodose 

sina barns grundläggande behov (som mat, hygien och tröst) även under en 

sjukhusvistelse (Hallström et al. 2002, Power & Franck 2008, Coyne 2013). 

Föräldrar kan ses som en bro mellan barnet och sjukvården (Hallström et al. 2002, 

Karlsson et al. 2014). Kompetent personal som kan bemöta familjer med respekt och 

ge rätt omvårdnad och medicinsk behandling, samt se barnet som en egen och 

speciell person, ger trygga föräldrar. Trygga föräldrar ger i sin tur tryggare barn 

(Hallström et al. 2002). Föräldrar till sjuka barn på sjukhus behöver stöd och 

uppmuntran för att stärka deras självförtroende (Hopia et al. 2005, Power & Franck 

2008). I begreppet föräldrar inkluderas, i denna studie, även andra vårdnadshavare 

eller närstående som har ansvar för barnet.  

Barnsjuksköterskans arbete inkluderar både barn och föräldrar och det är av stor vikt 

att se och bemöta även föräldrars behov. Genom denna studie vill författarna öka 

förståelsen för föräldrars upplevelse på sjukhus. Detta skulle kunna främja vården för 

barn och föräldrar.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av vården när deras barn 

vårdades på en pediatrisk avdelning. 

Metod 

 
Design 

 
För att få en djupare förståelse för föräldrars upplevelser valdes en kvalitativ 

intervjustudie. Kvalitativ forskning inriktar sig på hur människor tolkar och förstår 

sin omvärld och sina upplevelser (Kvale et al. 2009). 

 

Urval 

 
På den pediatriska avdelning som är aktuell i studien finns 8 vårdplatser för barn och 

ungdomar mellan 0- 18 år och 8 vårdplaster för neonatalvård samt en enhet för akuta 

sjukdomsfall. Avdelningen bedriver vård av medicinska-, ortopediska-, kirurgiska 

samt öron- näsa- hals- sjukdomar. På vårdavdelningen arbetar 39 sjuksköterskor, 

varav 10 har specialistutbildning för barn och ungdomar samt 30 barnsköterskor/ 

undersköterskor. Kurator, sjukgymnast, dietist och lekterapeuter finns knutna till 

avdelningen. Verksamhetschefen på den pediatriska avdelningen i sydöstra Sverige 

gavs information om studien, såväl skriftligt som muntligt, och tillfrågades om 

tillstånd att utföra studien. För att nå föräldrar som uppfyllde studiens kriterier valdes 

ett ändamålsenligt urval. Enligt Polit & Beck (2008) används ändamålsenligt urval 

inom kvalitativ forskning för att eftersträva ett urval med så stor variation som 

möjligt. Inklusionskriterier till studien var föräldrar till barn 0- 18 år, där barnet 

vårdats på en pediatrisk avdelning för akut sjukdom eller skada under perioden juli- 

augusti 2013. Barn och föräldrar skulle ha vårdats på den aktuella avdelningen i 

minst tre dygn samt kunna förstå och tala svenska. Familjen skulle vara bosatt i länet. 

Föräldrar vars barn avlidit under vårdtiden eller haft permission under vårdtiden 

exkluderades. Efter godkänt tillstånd, från enhetens klinikchef, att utföra studien 

utfördes en sökning i klinikens beläggningslistor under hösten 2013, med hjälp av en 

läkarsekreterare, efter deltagare som uppfyllde studiens inklusionskriterier. Ett 

informationsbrev gällande studien skickades till 30 familjer. Påminnelsebrev 

skickades efter 8 veckor, till de familjer som inte svarat på det första 

informationsbrevet. Breven innehöll information om studien och dess syfte, en 

svarstalong och ett förfrankerat svarskuvert. De föräldrar som var intresserade av att 

delta i studien returnerade svarstalongen till författarna av studien. Elva föräldrar 

svarade att de var intresserade av att delta. Därefter kontaktades föräldrarna per 

telefon för att bestämma tid och plats för intervju. Deltagande föräldrar fick själva 

välja plats för intervjun vilket resulterade i att fem intervjuer genomfördes i familjens 

hem, en intervju på förälderns jobb och två intervjuer i en lokal på barnkliniken. Två 

familjer exkluderades från studien före intervju på grund av flytt från länet. En 

förälder tackade nej före intervjun av personliga skäl. Intervjuerna utfördes under 

perioden januari- februari 2014, det vill säga ungefär 6 månader efter vårdtillfället. 
 
Åtta föräldrar, till olika barn, intervjuades. Det var sju mammor och en pappa. 

Föräldrarnas ålder varierade mellan 28- 45 år och barnens ålder varierade mellan 1- 
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15 år. Sex av föräldrarna hade universitetsutbildning och två hade 

gymnasieutbildning. Sju av föräldrarna var sammanboende med den andra föräldern. 

I samtliga familjer fanns minst ett syskon till det sjuka barnet. Vårdtiden på 

avdelningen varierade mellan 3- 11 dagar. 
 

Datainsamling 

 
Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med frågor med öppna 

svarsalternativ. En intervju ska ge förståelse för den intervjuades känslor, tankar och 

beteende. För att uppnå detta är det av vikt att skapa en avspänd atmosfär vid mötet 

av den intervjuade. Ett artigt bemötande skapar ett förtroende och syftar till att skapa 

en känsla av avspändhet hos den intervjuade. Intervjuaren ska försöka få svar på 

frågan hur snarare än på frågan varför (Trost 2010).  För att få svar på de frågor som 

svarade mot syftet skapades en intervjuguide med två öppna frågor: ”Kan du berätta 

om dina upplevelser av vårdtiden?” samt ”Kan du berätta om en situation som du 

speciellt minns?” För att få så uttömmande svar som möjligt användes följdfrågor 

som: ”Kan du berätta mer?” ”Hur upplevde du det?” ”Kan du utveckla mer?” En 

provintervju genomfördes för att se om frågorna var relevanta för studiens syfte. Inga 

korrigeringar gjordes i intervjuguiden varför provintervjun inkluderades i studien. 

Båda författarna deltog under samtliga intervjuer och turades om att intervjua. En 

författare utförde intervjun och den andra observerade och kom vid behov med 

relevanta följdfrågor i slutet av intervjun. Eftersom författarna arbetar på berörd 

pediatrisk avdelning gjordes ett val av vem som skulle utföra intervjun, för att 

undvika att en tidigare vårdrelation funnits mellan författare och förälder. Samtliga 

intervjuer inleddes med en presentation av studiens syfte och information om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att behöva ange skäl 

till varför. Intervjuerna spelades in som ljudfiler på en Mp3- spelare och varade 

mellan 25- 45 minuter.  

 

Analys 

 
I studien användes en induktiv tematisk analysmetod enligt Braun & Clarke (2006) 

som består av sex faser. Denna analysmetod användes för att identifiera, analysera 

och urskilja teman (mönster) ur det insamlade materialet. Författarna gjorde ett aktivt 

val att inkludera både semantisk och latent analys. Den semantiska analysen består 

av en språklig beskrivning av data, som sedan ligger till grund för den latenta 

analysen, dvs. det dolda underliggande temat, författarnas tolkning. 

I fas 1: bekanta dig med data, transkriberades det insamlade materialet ordagrant. 

Båda författarna läste och avlyssnade det transkriberade och inspelade materialet 

upprepade gånger för bekanta sig med materialet. Handledaren läste allt transkriberat 

material. Under detta steg fördes en kontinuerlig diskussion om materialet mellan 

författarna. 

I fas 2: framställa koder, fortsatte genomläsningen av materialet och för syftet 

intressanta aspekter i materialet identifierades och markerades med färgpennor för att 

se möjliga mönster och skapa koder. 

Fas 3: söka efter teman. Koderna sorterades och sammanställdes till möjliga teman. 

Mindmap användes som hjälpmedel och diskuterades med handledaren. Författarna 

analyserade koderna och övervägde hur olika koder kunde kombineras för att bilda 
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övergripande teman. Urklipp från intervjuerna användes för att lättare förflytta koder 

mellan olika teman. 

I fas 4: granskning av teman, skedde en förfining av teman. Författarna läste igenom 

allt kodat material och omarbetade vissa teman. Ytterliggare några koder inom 

temana uppmärksammades som tidigare hade missats och när alla teman upplevdes 

fullständiga avslutades detta steg. 

Fas 5: definiering och namngivning av teman. I detta steg namngavs temana och 

sattes i förhållande till studiens syfte. Författarna identifierade tre teman. 

 I fas 6: producera rapporten, den avslutande fasen, sammanställdes studiens fynd 

och extrakt (citat) som fångade essensen valdes ut för att förtydliga och förstärka 

validitet. 

 

Tabell. 1. Exempel på analysprocessen 

Dataextrakt Kod Tema 

// den sortens vård som vi 

fick, vi anhöriga att 

dom…dom såg till oss också, 

att eh, vi hela tiden kände att 

vi kunde ha en axel att luta 

oss mot så eh, så det är väl det 

liksom alltså.  

Gott bemötande - att 

bli sedd som förälder 

och att få stöd.  

Omvårdnadens olika 

uttryck. 

 

Etiska ställningstaganden 

Helsingforsdeklarationen utgör en grund för etiska överväganden i all slags 

forskning. Detta innebär att deltagande i studier ska ske med respekt från forskare 

samt att deltagarens integritet ska bevaras (WMA Helsingforsdeklarationen 2013). 

När forskning utövas finns fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Forskare lämnar information om studiens syfte och vad deltagandet innebär till 

undersökningsdeltagare. De ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst utan några negativa följder. 

Information kan lämnas muntligt och/ eller skriftligt. Deltagares personuppgifter 

skyddas, i enlighet med konfidentialitetskravet, så ingen obehörig kan ta del av dem. 

Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningssyfte 

(Codex 2013).  

Verksamhetschef på berörd klinik gav godkännande att utföra studien. Före 

intervjuerna fick föräldrarna skriftlig och muntlig information. Informanterna 

lämnade ett skriftligt samtycke om deltagande i studien, där det framgick att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan att ange orsak. En försäkran 

lämnades till föräldrarna om att det insamlade materialet skulle komma att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att föräldrarnas privata integritet skyddas och ingen 

information kunde knytas till någon enskild individ. Det inspelade materialet 

förvarades inlåst. Endast författarna hade tillgång till materialet som sparades till 

studiens godkännande.  
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Validitet 

 
För att försäkra att vald metod passar till studiens syfte inom kvalitativ forskning 

eftersträvas hög validitet, vilket i aktuell studie har eftersträvats genom att utföra en 

provintervju för att kontrollera intervjuguidens kvalité (Kvale et al. 2009). Ett annat 

sätt att öka validiteten, som utförts i detta arbete, är när flera personer betraktar 

materialet för att kontrollera eventuell snedvridning, en triangulering (Denscombe 

2009). Därefter har Braun & Clarks (2006) 15- punkters checklista med kriterier för 

en god tematisk analys följts som innebär bl.a. att transkribering ska ske noggrant, 

kodningsprocessen ska vara grundlig, metoden ska beskrivas och analysen redovisas 

konsekvent, begrepp och språk som används ska vara i linje med den 

kunskapsteoretiska ställningen av analysen och forskaren är aktiv i 

forskningsprocessen (Braun & Clarke 2006).  Det insamlade materialet har 

transkriberats ordagrant och avlyssnats flera gånger av båda författarna. Handledaren 

har deltagit i analysarbetet genom att läsa de transkriberade intervjuerna och varit 

aktiv i analysprocessen. Inledningsvis i kodningsprocessen satt författarna var för sig 

och färgmarkerade möjliga koder för att sedan sammanstråla och jämföra om samma 

koder och mönster uppfattats. Under hela processen har koder och teman 

kontrollerats mot varandra och tillbaka till det ursprungliga materialet.  

Förförståelse 

Båda författarna arbetar som sjuksköterskor på berörd pediatrisk avdelning sedan 6 

respektive 9 år. Författarna har erfarenhet av egna barn samt egna upplevelser av att 

vara förälder till ett sjukt barn på sjukhus. För att undvika att det funnits en 

vårdrelation mellan intervjuade föräldrar och författare valdes att utföra 

datainsamlingen under en sommarperiod då författarna inte varit aktiva på 

avdelningen samtidigt.  

Fynd  

 

Analysen av det insamlade materialet resulterade i tre teman, Omvårdnadens olika 

uttryck, Föräldrars utsatthet och Sjukhusmiljö. Ej relevant text i citat har valts att tas 

bort och markeras med // i citaten.  

 

Omvårdnadens olika uttryck 

 
Föräldrarnas upplevelser av omvårdnaden gav sig olika uttryck. Dessa beskrevs av 

föräldrarna bland annat som bemötande, kunskap och trygghet. Ett gott bemötande 

av kompetent personal gjorde att familjerna kände sig välkomna och ingav en känsla 

av trygghet. Ett respektfullt bemötande skapade en känsla av att vara lyssnad till och 

att bli trodd på som förälder. Detta gjorde att föräldrarna kände sig trygga och 

omhändertagna på vårdavdelningen. Tryggheten ledde till att flera föräldrar kände att 

de kunde överlämna ansvaret för sitt sjuka barn till personalen på avdelningen. 

”Man kan sköta sitt jobb och man kan göra sitt jobb och man kan vara 

sitt jobb. Jag vet inte det, det är sådan skillnad på att bara få göra sitt 



 

8 

jobb för att få betalt eller för att verkligen se oss som de vi är och så 

upplevde jag det där.” (Intervju 7) 

Snabbt omhändertagande och effektiv vård upplevdes som professionellt 

omhändertagande där alla arbetade mot samma mål och gjorde att föräldrarna 

upplevde lättnad och trygghet. Samtliga föräldrar påpekade en tacksamhet över de 

resurser sjukvården kunde erbjuda dem. Flera föräldrar upplevde att personalen 

gjorde sitt yttersta för just deras barn. Genom att möta barnet, och dess speciella 

behov, med en omtänksam och genomtänkt omvårdnadsåtgärd upplevdes personalen 

trygga i sin yrkesroll. Personalen beskrevs som trevliga, snälla och engagerade. Ett 

förhållningssätt där varje barn och familj sågs som unika ledde till upplevelser av en 

känsla att vara ensam familj på avdelningen trots att flera barn och föräldrar fanns 

där.  

”Det kändes som att vi var ensamma på sjukhuset eller ensamma på 

avdelningen, att alla engagerade sig i oss.  Men det var ju bara så vi 

alla uppfatta det. Det fanns ju massa barn där.” (Intervju 5) 

”Men man blir bemött av någon som just visar jag har tid för dig eller 

för er, lugnet och sen: välkomnandet. Det bemötandet, och sen ja 

kanske att man också förmedlar en känsla till barnet att barnet är 

väldigt unikt, det liksom inte är ett i mängden utan just du är 

välkommen här.” (Intervju 1) 

Att personalen uppträdde lugnt och fanns tillgänglig för familjen skapade trygghet, 

även i situationer då det sjuka barnet visade ilska och stark motvilja mot personalen. 

Personalkontinuitet förstärkte föräldrarnas känsla av trygghet. Flertalet föräldrar 

upplevde också att det fanns en känsla av öppenhet på avdelningen som innebar att 

de aldrig behövde känna sig i vägen. Personalen beskrevs aldrig stressade utan tog 

sig tid att sitta ner och möta familjen där de befann sig. Det fanns alltid utrymme för 

att besvara frågor, både av sköterskor och av läkare. Den stressfria atmosfären 

avspeglade ett lugn hos föräldrarna som gjorde att de kände en trygghet i att 

överlämna omvårdnaden av sitt barn till personalen.  Kontinuerlig information om 

barnets tillstånd skapade en känsla av kontroll och delaktighet vilket underlättade för 

föräldrarna att hantera situationen. Närhet till personal skapade en känsla av att inte 

vara ensam. 

”// det jag upplever som starkast är ju vilken otrolig närvaro jag kände, 

alltså man kände sig omhändertagen hela tiden.” (Intervju 7) 

De flesta föräldrarna beskrev med stor inlevelse att de själva och deras sjuka barn 

alltid upplevde att de kände sig välkomna in till lekterapin, och det fanns alltid en 

öppenhet hos lekterapins personal att även ta med barnets syskon. Personalen på 

lekterapin upplevdes som närvarande och mycket hjälpsamma.  

Några föräldrar berättade om ”de små sakerna” som upplevdes förgylla deras 

vårdvistelse. Små fina gester från personalen som ingav en känsla av omtanke. Det 

kunde vara allt från en kopp kaffe, glass eller små presenter till barnen efter 

exempelvis provtagning. 

”Som till exempel när hon tog medicinen och så fick hon någon liten 

belöning, hon fick några små saker och så där, ja det är lite smågrejer, 

som gör det.” (Intervju 6) 
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Några föräldrar beskrev en stor tacksamhet över den serviceanda personalen visade. 

Ingenting var omöjligt, önskade barnet något speciellt att äta så ordnades detta 

oberoende av tid på dygnet. En förälder berättade om hur personalen tog sig tid att 

hämta önskad kost från en annan avdelning. Små barnvänliga brickor med 

barnanpassat porslin ordnades, allt för att inbjuda det sjuka barnet till att vilja äta och 

dricka. I dessa situationer fick föräldrarna en extra tillit till personalen.  

Flera föräldrar ansåg att personalen kunde läsa av barnets personlighet och hade 

kunskap att bemöta barnet på en lagom åldersanpassad nivå. De försökte skapa en 

kontakt med barnet för att dämpa rädsla och oro genom att prata ett språk som barnet 

förstod. Genom att göra detta upplevde föräldrarna att personalen fick barnet 

delaktigt i vården.  

 

”Det var ingen som tyckte att det var konstigt att han var våldsamt arg 

eller stretade emot för att han var svårstucken, utan personalen 

fortsatte att behålla ett väldigt lugn, i alla fall visade de inte själva att 

de blev uppjagade alls.” (Intervju 4) 

 

Negativa aspekter av personalens omvårdnadsutövande framkom. I samband med en 

omvårdnadssituation av ett barn upplevde föräldern att personalen inte tog hänsyn till 

föräldern och barnets önskemål. Föräldern uttryckte då en känsla av att bli totalt 

överkörd och kränkt. Att se sitt barn bli illa bemött skapade ett känslomässigt kaos 

och en otillräcklighet som förälder och då förlorades tilliten till personalen. 

”Det här gör mig verkligen jätte- jätteledsen. Det är rena gökboet över 

det hela… XXX [barnet] vart jätterädd och hysterisk och rädd ännu 

mera rädd och då fick vi säga att de här personerna kommer inte in här 

något mer…” (Intervju 3) 

Några föräldrar upplevde bristande kunskap hos personlen beträffande 

åldersanpassning. Ibland hade personalen förutfattade meningar om vilken erfarenhet 

barnen hade av till exempel provtagning, vilket i sin tur ledde till att de talade om 

före och under procedur hur besvärligt det skulle bli. När barnen påtalade att de inte 

upplevde att det var en jobbig situation, blev de ifrågasatta av personalen. Föräldrar 

upplevde att deras barn blev kränkta i situationer som denna och menade att 

personalens attityd mot barnen blev missvisande. Ett par föräldrar ansåg att 

personalen hade bristande kompetens att hantera tonåringar och upplevde att det 

skulle vara lättare för personalen att hantera yngre barn. 

 

”Ja, man kanske inte behöver prata bebisspråk till en elvaåring, det 

blir inte bra.” (Intervju 1) 

 

Några föräldrar beskrev att personalen hade bristande kunskap och påvisade 

osäkerhet i frågor gällande olika sjukdomstillstånd och i deras omvårdnadsåtgärder. 

Vid ett par situationer upplevde föräldrarna att personalen talade över barnets huvud 

och därmed endast tog hänsyn till föräldern. Föräldrar beskrev att deras barn 

försämrades i sitt sjukdomstillstånd när en misstänkt allvarlig sjukdomsdiagnos 

delgavs till familjen inne på vårdrummet. Föräldrarna ville skydda sina barn från den 

oro som informationen väckte.  
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”Flera gånger under den här tiden så pratades det om ovanför huvudet 

på ett barn och där det låg ett litet barn som hade stora öron.” 

(Intervju 3) 

Några föräldrar i studien beskrev ett bristande engagemang från personalen vilket 

fick dem att känna sig bortglömda. De uttryckte en önskan om en mer tillgänglig 

personal, som även kunde uppmärksamma föräldrarnas behov och öppna upp till ett 

samtal.  

” // jag skulle uppskatta om de såg mig som förälder, vi ser att du är 

ledsen kom så går vi iväg och pratar en stund //” (Intervju 8) 

Föräldrarna efterfrågade utbildning av personalen för att de bättre skulle kunna 

besvara frågor. Även tillgång till specialistsjuksköterskor efterfrågades. Då personal 

upplevdes osäkra i att bedöma och tolka barns behov upplevde föräldrar okunskap. 

Detta resulterade i en stor frustration och förlorad tillit till personalen. 

 

”Däremot var det bristande kunskaper hos samtliga sjuksköterskor. De 

hade inga fördjupade kunskaper i magtarmsjukdomar, så de kunde 

aldrig förklara utan de hänvisade alltid till doktorerna.” (Intervju 8) 

 

 

Föräldrars utsatthet 

 
Starka känslor väcktes hos föräldrar när deras barn blev sjuka och var i behov av 

sjukhusvård. Föräldrarna ville finnas där för sina barn och ta sitt föräldraansvar. Det 

upplevdes känslomässigt krävande och omtumlande att vara med sitt barn på 

sjukhus, vilket beskrevs som att vara i en dimma eller som i en stor bubbla. Känslor 

som maktlöshet och förtvivlan kunde lindras av gott omhändertagande från 

personalen. Ständig oro och brist på kontroll påtalades vid flera tillfällen. Några 

föräldrar beskrev att de tryckte tillbaka sina egna känslor för att finnas där för sina 

barn. 

 
”Ja, det är väl det att man är ständigt orolig och att man inte kan 

släppa och att man vill ha koll hela tiden. Andas hon, andas hon inte, 

behöver hon syrgas?” (Intervju 6) 

”// då stänger jag av, att jag agerar som man ska eller som jag 

upplever att man ska i alla fall eller som jag tror att man ska och sedan 

hanterar jag mina känslor efteråt och i det här fallet handlar det ju 

mest om att prata med min XXX [partner] om att jag tyckte det var 

jobbigt och mina egna föräldrar, att just gå igenom händelsen igen //” 

(Intervju 4) 

Flera föräldrar påtalade vikten av att båda föräldrarna fanns närvarande under 

vårdvistelsen. De kunde då ge varandra stöd att hantera situationen och tillsammans 

bearbeta känslomässiga reaktioner. Föräldrarna ansåg att det var nödvändigt att turas 

om att vistas på sjukhuset med sitt sjuka barn för att klara av situationen. Det ansågs 

att avlastning och hjälp från mor- och farföräldrar gav familjen stöd och styrka i 

ansvarstagandet.  En förälder berättade om värdet att få vara en hel familj under 

vårdtiden och den positiva betydelsen av att syskon fick vistas hos det sjuka barnet. 
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” // men jag är väldigt tacksam och det vet jag ju att XXX [partner] 

också är. Att vi under hela den här perioden som var väldigt tung för 

oss och för min del att vi ändå var samlade allihopa och upplevde det 

här tillsammans. Jag tror att det gjorde väldigt mycket för de äldre 

syskonen också att, att de fick uppleva det här och förstå allvaret i 

situationen.” (Intervju 5) 

Känslor av utsatthet infann sig även i situationer då endast en förälder fanns 

närvarande på sjukhuset. Som förälder ville man hela tiden finnas hos sitt barn, men 

när ingen avlastning från närstående eller personal fanns att tillgå upplevdes till slut 

en känsla av att vara ensam och orkeslös.  

”Det är ju det som är svårt med att vara på sjukhus en längre tid att 

man skulle behöva vara två. Som förälder orkar man inte det [vården 

av sitt barn] både dag och natt.” (Intervju 2) 

 

Sömnbrist blev extra påtaglig hos föräldrar som inte fick stöd av respektive eller 

närstående eller där barnet var allvarligt sjukt och behövde tät tillsyn.  

 

”Så det var fyra eller fem nätter där [på sjukhuset]utan sömn. Alltså 

sammanhängande sömn och det tog också väldigt på krafterna. Jag 

ville vara med mitt barn men jag hade också behövt en paus.” (Intervju 

8) 

Ett par föräldrar i studien beskrev brist på stöd från personalen. De upplevde att det 

sjuka barnet fick all uppmärksamhet och ingen personal frågade hur föräldrarna 

mådde under vårdvistelsen. Att bli sedd som förälder och få hjälp med att hantera de 

egna behoven hade underlättat enligt dessa föräldrar. 

”Sen kan jag ju känna som förälder, det är ju väldigt mycket fokus på 

patienten och det ska det ju vara det, men som förälder blir man lite 

bortglömd.” (Intervju 8) 

 

Sjukhusmiljö 
 

Sjukhusmiljöns betydelse för upplevelsen av vårdtiden beskrevs av flertalet föräldrar. 

Lekterapin framställdes i positiva ordalag och föräldrarna poängterade vikten av att 

lekterapin låg i anslutning till vårdavdelningen. Lekterapin beskrevs som en fristad 

och en annan värld, där familjen fick ta en paus ifrån sjukvården en stund.   

 

”Det är ju ett ställe där både sjuka eller friska barn, alltså sjuka barn 

som är inlagda eller anhöriga får chans att ta, ta lite paus ifrån 

sprutor, och det sterila inne i avdelningen och det tycker jag är, det är 

fantastiskt.” (Intervju 5) 

”Det blir ju ett steg utanför avdelningen, lite en annan värld. Lite 

roligt, då får man leka och vara liten ett tag, komma ifrån.” (Intervju 

1)  
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Betydelsen av att vårdas på ett enkelrum framkom i flera intervjuer. Miljön på 

vårdrummen upplevdes som rolig och tilltalande, och skapade en lugn tillvaro. 

Tillgång till TV och DVD-spelare uppskattades och hjälpte barnet att tänka på annat. 

Utsmyckning utanför vårdrummen var något som både barn och föräldrar kom ihåg 

som något positivt. 

 

”Men vi hade ju ett eget rum, jag vet inte om det är så generellt, och 

det skapar en lugn miljö.” (Intervju 4)  

 

Några föräldrar upplevde vårdrummen och dess toalettutrymmen som små och icke 

handikappsanpassade. Det framkom även önskemål om bättre och bekvämare 

föräldrasängar på vårdrummet, samt ett vilorum där föräldrar kunde få tid för 

återhämtning och avskildhet från den tuffa tillvaron. 

 

” // det finns ju ingen anpassning av någonting och man önskar i alla 

fall att det fanns något handikappanpassat rum// ” (Intervju 2) 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av vården när deras barn 

vårdades på en pediatrisk avdelning.   

 

Betydelsen av att bli positivt bemött var något som genomgående återkom i denna 

studies fynd. Ett positivt bemötande gjorde att föräldrarna kände sig välkomna och 

mottagna med respekt. I enlighet med Gasquoine (2005) är sjuksköterskors attityd 

och förhållningssätt gentemot barnet och dess föräldrar två viktiga aspekter i 

bemötandet. Genom att bli sedd och känna sig välkommen skapas en positiv relation 

mellan förälder och sjuksköterska. Föräldrarna känner sig då väl omhändertagna. 

 

Föräldrarna beskrev det som en omtumlande händelse när deras barn blev inlagt på 

en pediatrisk vårdavdelning.  I likhet med denna studies fynd påvisar Hopia et al. 

(2005) att föräldrar ofta känner sig otrygga och hjälplösa i samband med inläggning 

av sitt sjuka barn på sjukhus. Det framkommer att det är viktigt att föräldrarna får 

framföra vad de ville och kan göra för att främja sitt barns välbefinnande. Detta 

stärker deras föräldraskap under barnets sjukhusvistelse (Hopia et al. 2005). För att 

upprätthålla en familjecentrerad vård bör det finnas en relation mellan föräldrar och 

personal där de tillsammans delar på ansvaret för barnets vård (Coyne 2013). 

Personal måste ha en omtänksam attityd för att kunna skapa denna relation med 

familjen. Detta gör att föräldrar vågar ta mer plats och vara mer delaktiga i sitt barns 

vård. Genom att ha en god relation med personalen vågar föräldrar kanske uttrycka 

hur de vill vårda sitt barn. 

 

De flesta föräldrarna upplevde personalen som tillgänglig och tillmötesgående, vilket 

skapade en känsla av att bli väl bemött. Flera föräldrar påpekade att de aldrig kände 

sig i vägen. I jämförelse med Hallström et al. (2002)  beskriver föräldrar att de har ett 

stort behov av att passa in och inte vill vara i vägen. Trots att det finns en tillit till 

personalen vill föräldrarna inte besvära personalen mer än nödvändigt eller säga 

något som kan tolkas som kritik (Hallström et al. 2002). I enlighet med resultatet från 

Sarajärvis et al.(2006) studie efterfrågades dock i förliggande studie en mer 
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närvarande och tillgänglig personal av några föräldrar. Föräldrarna önskade mer 

vänlighet, uppmärksamhet och tid från personalen. Som personal är det viktigt att 

visa på att tid finns även för föräldrarna, inte bara se barnet. Genom att visa att vi 

som personal kan se och möta förälderns behov och ge dem vår uppmärksamhet kan 

deras oro och rädsla lindras.  

 

Samtliga föräldrar framhöll tacksamhet över sjukvårdens alla resurser. Att äntligen, 

efter många upprepade kontakter med sjukvården utan att få besked eller rätt hjälp, 

nu äntligen få bli sedda och trodda på. Författarna till denna studie upplever att just 

detta var en bidragande faktor till den tacksamhet som föräldrarna beskrev. Kan det 

vara så att om man som förälder har upplevt brister i vården av sitt barn kompenseras 

det då genom att man beskriver vården på avdelningen som positiv bara för att man 

här äntligen blir trodd och till slut får en diagnos med rätt behandling? 

 

Gasquoines (2005) beskriver att sjuksköterskor använder sina sinnen för att lugna 

föräldrar. De använder sina händer för att klappa och krama, sina röster för att lindra 

och lugna, sin hörsel för att uppfatta vad någon sagt och vad det betyder. Blicken 

används för att läsa av situationen och utifrån den förmedla ett visst budskap. Dessa 

”små saker” som är icke-tekniska och icke- läkemedel gör att föräldrar och deras 

barn känner sig väl omhändertagna på ett speciellt sätt. Detta stämmer väl överens 

med föreliggande fynd, där föräldrarna beskrev ” de små sakerna” som förgyllde 

deras tillvaro. Betydelsen av att bli erbjuden en kopp kaffe eller en filt beskrevs med 

en enorm tacksamhet, en tacksamhet över känslan att bli sedd. Detta kan ge en 

psykiskt stabilare förälder som då finner mer ork att stötta och finnas närvarande för 

sitt barn.  

 

Föräldrarna beskrev att kontinuerlig information skapade en känsla av kontroll och 

delaktighet. Tidigare forskning visar att kontinuerlig information om barnets 

sjukdom, prognos och behandling hjälper föräldrarna att få en känsla av kontroll 

(Hopia et al. 2005, Uhl et al. 2013). Information som ges anpassas utifrån familjens 

situation. En del föräldrar önskar information om barnets sjukdom/åkomma och dess 

behandling redan under första dagen på sjukhuset. För dem är tillgång till 

information en strategi för att hantera den stressade situationen. Andra föräldrar kan 

inte ta till sig någon information i det akuta skedet utan först senare under 

vårdvistelsen (Hopia et al. 2005). Det framkom aldrig av föräldrarna i vår studie om 

informationen getts första dagen eller senare under vårdtillfället. Uhls et al. (2013) 

visar att föräldrar vill ha ett visst inflytande i sitt barns vård och kontroll över 

situationen, för att på så sätt känna sig delaktiga i vården. Denna delaktighet kan 

underlättas genom att till exempel ha möjlighet att välja att delta i den medicinska 

dagliga ronden. Vissa föräldrar uppskattar att få delta, andra upplever att deras 

närvaro inte är till deras fördel. För mycket medicinsk information kan bli 

skrämmande att hantera och påfrestande för familjen. Dessa fynd indikerar att man 

som vårdspersonal bör vara mycket uppmärksam på vilka önskemål de föräldrar man 

för tillfället har framför sig har, och att man ser varje enskild individs behov. 

Det gavs uttryck för att barn försämrades i sitt sjukdomstillstånd när de delgavs 

information om sitt tillstånd. Föräldrarna upplevde att de var tvungna att skydda sina 

barn från den oro informationen kunde väcka. Författarna anser att det är av stor vikt 

att sjukvårdspersonal anpassar sitt språk och sin information till familjen på ett sätt 

som alla förstår. Man måste känna av situationen och inte oroa familjen med olika 

förmodade diagnoser. Det är känt sedan tidigare att barn vill vara delaktiga i sin vård 
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och därmed få kontroll över vad som händer dem under vårdtiden. Föräldrar har i en 

tidigare studie påpekat att deras barn är normalbegåvade och därför har kompetens 

att förstå och delta i sin vård (Coyne 2006b).  

 

Författarna till föreliggande studie anser det vara en fin balansgång mellan vad som 

borde och vad som inte borde delges barnen då det kan vara olika från barn till barn. 

Många vill ha information medan andra inte vill. Här var det också viktigt att ta 

hänsyn till att föräldrarna känner sina barn bäst. Alla barn bör behandlas som egna 

individer och genom att kommunicera med barnen kan man fastställa hur aktivt 

barnen vill delta i sin vård. Barn som känner sig sjuka eller utsatta kanske inte alltid 

orkar eller önskar delta i beslut om sin vård. Detta måste också vägas mot barnets 

ålder och till hur pass moget barnet är att delta i sådana beslut (Coyne 2006b). Att 

ronda inne på vårdrummet med både barn och föräldrar närvarande kan diskuteras. 

Vem ska ta beslut om vilka barn som ska vara deltagande alternativt icke deltagande? 

Är det en förälder som har rädsla för sjukhus eller är det barnet självt? Är det 

sjuksköterskan eller doktorn eller föräldern? Är det bättre för det mindre barnet att 

inte få information utan endast se sin förälder ledsen och då fundera över vad som 

sagts av en elak doktor? Enligt Karlsson et al. (2014) är sjuksköterskor professionella 

och kompetenta inom pediatrisk vård när de är lyhörda och lyssnar på varje enskilt 

barn och dess familj. Det är av betydelse att beakta barnets erfarenhet, ålder och 

utveckling. Föräldrars delaktighet och samtal visar sig vara viktiga hörnstenar. 

Genom att lära sig avläsa barn och föräldrars kroppsspråk kan sjuksköterskan få en 

känsla för om de känner sig trygga eller inte inför en omvårdnadsåtgärd. 

 

Föräldrar efterfrågade fördjupade kunskaper eller specialistkunskaper hos 

sjuksköterskor. Författarna anser att det är viktigt att personal erbjuds möjlighet till 

vidareutbildning och får specialiserade kunskaper inom pediatrisk vård. När det finns 

fördjupade kunskaper om barn och föräldrar hos personalen, kan det finnas en bättre 

förståelse för att bemöta dem i den situation de befinner sig i. Det blir lättare att 

identifiera problem och se sådant som kanske inte alla gånger ges uttryck för. Vikten 

av specialistutbildad personal framkommer i flera studier (Sarajärvi 2006, Nobab 

2010, Coyne 2013, Socialstyrelsen 2013).  Forskning visar att fördjupade kunskaper 

saknas hos grundutbildade sjuksköterskor, speciellt inom områden som kunskap om 

familjers situation när barn blir sjuka, föräldrars behov, barns sjukdomar samt 

färdigheter om hur de samtalar med familjer i svåra frågor (Sarajärvi et al. 2006, 

Coyne 2013). 

 

Föräldrar upplevde att det fanns bristande kompetens i att tillmötesgå barnet vid 

provtagningssituationer och att personalens attityd fick en negativ påverkan på 

barnet. Det kan finnas flera orsaker till detta. Om sjuksköterskan haft fördjupade 

kunskaper om barn och rädsla, och därmed känt till att blod/ injektioner är en vanlig 

rädsla hos barn (Meltzer et al. 2009) så hade sjuksköterskan kunnat tolka barnets 

signaler av eventuell rädsla. Om sjuksköterskan tar sig tid att, innan 

provtagningssituationen, sitta ner och samtala med barn och förälder om barnets 

tidigare erfarenheter av blodprovstagning, så kan sjuksköterskan redan från början få 

en uppfattning om barnets känslor och eventuella rädsla, i enlighet med resultat 

framkomna i Karlsson et al. (2014). Genom detta hade personalens ifrågasättande 

kunnat undvikas och familjen inte känt sig kränkt. Istället hade sjuksköterskan fått en 

stödjande roll för barnet och föräldern.  
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Flera föräldrar i föreliggande studie beskrev det känslomässiga kaos de upplevde i 

samband med att deras barn blev sjukt. För att finnas till hands för sitt barn fick 

föräldrarna hålla sina egna känslor tillbaka. Föräldrarna anses vara bäst på att 

förmedla trygghet till sina barn genom att vara närvarande och sätta sitt barns 

välbefinnande före sina egna behov. Föräldrars grundläggande behov som mat och 

sömn anses av föräldrarna vara av indirekt betydelse medan deras barn är på sjukhus 

(Hallström et al. 2002). Enligt Sarajärvi et al. (2006) är sömnlöshet, huvudvärk och 

aptitlöshet vanliga fysiska reaktioner hos föräldrar till sjuka barn. Rädsla, rastlöshet 

och sorg rapporteras som psykologiska reaktioner av föräldrarna. När familjen 

hamnar på sjukhus kullkastas det ansvar föräldern är van att ta och de blir beroende 

av professionell hjälp och stöd. Utsattheten blir extra påtaglig och föräldern upplever 

sig då otillräcklig och känslor som rädsla och oro uppkommer. I den 

familjecentrerade vården ingår att se både barn och föräldrar (Coyne 2013). Föräldrar 

måste göras delaktiga i vården i enlighet med deras önskemål. Det är viktigt att 

personal kan hjälpa föräldern att komma ifrån sitt sjuka barn kortare stunder för att 

hämta kraft om det behovet finns. Detta bör enligt författarna räknas som en självklar 

omvårdnadshandling. 

 

 I denna studie gavs olika uttryck för föräldrars behov av sömn. Vissa föräldrar ansåg 

att det var nödvändigt att turas om att vistas på sjukhuset, för att klara av och orka 

med situationen. Andra föräldrar, som vistades ensamma på sjukhuset, kände ett 

enormt behov av stöd och sömnbristen blev då mer påtaglig. Då sjukvården kräver 

att föräldrar ska vara delaktiga i sitt barns vård dygnet runt, krävs också att 

sjukvårdspersonal uppmärksammar de föräldrar som är speciellt utsatta. Genom att 

påtala för föräldern att man ser dem och förstår dem kan man tillsammans komma 

överens om vilket stöd just denna förälder behöver. Genom att personal stödjer 

föräldrarna, kan föräldrarna i sin tur finnas tillgängliga och ha ansvar för sina barn. 

Kan det vara så att detta förfarande skulle kunna förkorta barnets vårdvistelse vilket 

borde vara en vinst för både familj och sjukvård? Enligt Franck et al. (2014) så är 

bättre sömn för föräldrar, till barn på sjukhus, en viktig del av familjecentrerad vård 

för att föräldrarna ska kunna hjälpa sina barn till ett snabbare tillfrisknande. En god 

sömnkvalité hos föräldrar ökar förmågan att vara delaktig i sitt barns vård och att 

kunna ge stöd till sitt barn (Meltzer et al. 2012). Förändringar i barnets tillstånd och 

brist på kunskap om barnets hälsa är faktorer som påverkar föräldrars sömn. 

Föräldrar upplever att brist på information påverkar sömnen negativt, men genom att 

ha tillgång till personal och information dygnet runt kan sömnen förbättras (Stremler 

et al. 2011).  

 

Föräldrar till sjuka barn kan finna tröst hos sin partner (Ångström- Brännström 

2010). Föräldrar kände stort stöd av att ha någon mer att dela sjukhusvistelsen med. 

När brist på stöd från närstående eller personal påtalades, uppkom en känsla av 

ensamhet och orkeslöshet. Därför anser författarna att det är viktigt att personal kan 

se även den enskilde förälderns behov och bidra till att avlasta föräldraansvaret. Det 

framkom aldrig vilket stöd som erbjudits i de situationer där föräldrar upplevt att 

stödet brustit. Det känslomässiga kaos som föräldrar upplever gör att de inte alltid är 

mottaglig för det stöd som erbjuds. Föräldrarna upplever då att de inte får eller 

erbjuds stöd (Ygge & Arnetz 2004). Karlsson et al. (2014) menar att det är av stor 

vikt att sjuksköterskor stödjer föräldrarna i syfte att hjälpa dem att stödja sitt barn. 
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Att leka är en viktig del av ett barns liv. I leken bearbetas barns och familjers 

psykiska välbefinnande och gör att de bättre klarar sin sjukdom och sjukhusvistelse 

(Haiat et al. 2003). Tillgång till flera olika aktiviteter som främjar barns olika 

intressen visar sig ge barn en känsla av kontroll och lindra deras tristess. 

Kontinuerlig tillgänglighet till lekterapi i nära anslutning till en vårdavdelning är 

värdefullt (Lambert et al. 2014). Ett nära samarbete mellan personal på lekterapin 

och på en pediatrisk vårdavdelning främjar barns och familjers bästa. Det visar sig 

vara givande och meningsfullt för familjemedlemmar att delta i leken, då det 

förstärker känslor av samhörighet (Jun-Tai 2008). Det är viktigt att sjuksköterskor är 

införstådda i lekens betydelse och att miljön anpassas efter barns behov. Lekterapin 

hade stor betydelse för föräldrars upplevelse av vårdtiden. Närheten till lekterapi och 

öppenhet hos lekterapins personal var av stor vikt för att bearbeta känslor och 

händelser.  

 

Vårt fynd bekräftar vad Lambert et al. (2014) funnit gällande teknisk underhållning 

för barnen. Barn efterfrågar ofta till exempel DVD- spelare, dator, TV- spel, etc. 

Föräldrar beskrev hur detta kunde få barnen att tänka på annat. När ett sjukt barn 

upplever sig ledsen är tekniska aktiviteter betydelsefulla för barnets välbefinnande 

(Ångström- Brännström 2010). Sjukhusmiljön är den aspekt som föräldrar upplever 

mest negativ under vårdvistelsen (Uhl et al. 2013).  

 

Författarna till denna studie anser att dagens familjecentrerade sjukvård är uppbyggd 

så att föräldrar är delaktiga i vården och finns där för sitt barn. Personal förväntar sig 

att föräldrar tar ansvar för sitt barns grundläggande behov och även viss medicinsk 

omvårdnad av barnet (som att ge vissa läkemedel, hålla i sitt barn vid t.ex. 

provtagning, inhalation etc.). I enlighet med Coyne (2013) är föräldrar villiga att 

hjälpa till med den medicinska omvårdnaden men kräver då tydliga riktlinjer, 

information och stöd från sjuksköterskor för att motverka stress och osäkerhet hos 

föräldrarna. Författarna anser att sjuksköterskor behöver vidareutbildning inom 

pediatrisk vård, tillräckliga personalresurser och ledningsstöd för att kunna tillgodose 

familjers behov på ett lämpligt sätt och för att kunna ge en optimal familjecentrerad 

vård. Genom att det finns en tillräcklig bemanning på en pediatrisk avdelning kan 

sjuksköterskor stödja föräldrar till närvaro och delaktighet som då kan skapa 

trygghet, komfort och säkerhet för barnen. Barnen kan då bli mer involverade i 

vården och återhämta sig fortare. 

 

Metoddiskussion  

 
Tematisk analysmetod enligt Braun och Clarke (2006) valdes då den anses vara lätt 

att använda av novisa forskare. En annan analysmetod som kunnat lämpa sig bra till 

denna studie är fenomenologisk kvalitativ forskning som studerar mänskliga 

händelser så som de upplevs (Yin & Retzlaff 2013).  

 

Något som kan påverka urvalet i aktuell studie är tidigare vårderfarenhet hos 

föräldrarna. Underliggande studie har dock inte samlat in uppgifter om föräldrarna 

hade vårdats tidigare på sjukhus med ett sjukt barn, vilket kan ses som en svaghet i 

urvalet. Tidigare erfarenhet av sjukhusvård, tror författarna, kan spegla föräldrars 

upplevelse av vården och hur de hanterar situationen. Första gången föräldrar vårdas 

på en pediatrisk avdelning med sitt sjuka barn väcker kanske mer känslor än om 

barnet varit i den situationen tidigare. Även sjukdomstillstånd och allmäntillstånd hos 
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barnet kan ha stor påverkan på föräldrarnas känslor. Barnens ålder varierade mellan 

1- 15 år, vilket författarna anser vara en bra spridning. För att få en så innehållsrik 

beskrivning som möjligt var svensktalande föräldrar ett inklusionskriterie. En 

provintervju genomfördes för att kontrollera frågeguidens kvalité. Efter återkoppling 

av handledare bevarades frågeguiden i sitt ursprung då den var relevant till syftet. 

Denna återkoppling stärker validiteten.  Provintervjun valdes att inkluderas i studien 

då inget i intervjuguiden ändrades och dessutom innehöll den rikligt med data av god 

kvalitet. En nackdel med att vara två intervjuare kan vara att informanten uppfattar 

sig vara i underläge (Trost 2010). Detta upplevde ingen av författarna att någon 

förälder gav uttryck för under intervjuerna. En djupare insikt i föräldrarnas 

upplevelser skulle möjligen en van intervjuare ha fått. Trots detta upplevde 

författarna att intervjuerna blev mycket innehållsrika och omfattande. Efter varje 

avslutad intervju satt författarna kvar och samtalade med den intervjuade föräldern 

om den genomförda intervjun. Intervjun kunde väcka mycket tankar och känslor hos 

föräldrarna, eftersom de fick möjlighet att sätta ord på tankar och känslor de upplevt 

under vårdtiden.  

 

Analysen av data har utförts i enlighet med Braun och Clarke`s (2006) tematiska 

analys. Tematisk analys är en metod som identifierar, analyserar och redogör för 

teman vilket ger en tydlig bild av fenomenet som undersöks (Braun & Clarke 2006). 

Alla intervjuer, transkriberingar samt alla steg i analysprocessen utförde författarna 

tillsammans för att stärka studiens validitet. Författarna har även följt Braun & 

Clarke`s (2006) 15 kriterier vilket anses öka validiteten. Inom den tematiska 

analysen kan teman överlappa varandra vilket ses som en fallgrop (Braun & Clarke 

2006). För att förhindra detta omarbetades temana tills de inte överlappade varandra. 

En annan svårighet är kodning. Kodningen är en bärande del i analysen och 

svårigheten ligger i att säkerställa rätt benämning och innehåll i koderna (Braun & 

Clarke 2006). Författarna har därför läst det insamlade materialet och koderna 

flertalet gånger. Mindmap har använts för att tydligare urskilja koder och teman. 

Enligt Braun och Clarke (2006) ingår det som en del av analysprocessen att koderna 

förflyttas mellan teman och teman byter namn. 

 

Validiteten kan stärkas genom att båda författarna var närvarande och lyssnade till 

data som samlades in. Även handledaren har deltagit i analysarbetet genom att läsa 

alla de transkriberade intervjuerna. Triangulering kan användas för att se eventuell 

snedvridning och för att säkra forskningsdata och forskningsfynd (Denscombe 2009). 

Flertalet av föräldrarna värderade att någon var intresserad av deras upplevelser och 

flertalet gav en välbeskriven bild av sin vårdtid, trots att det aktuella vårdtillfället låg 

en tid tillbaka. Föräldrarna deltog för att bidra och framföra sina åsikter, och ville 

vara en bidragande faktor till en förbättring på avdelning. 

 

En styrka i studien är att författarna har erfarenhet av att möta och samtala med 

föräldrar till sjuka barn, vilket kan ha underlättat vid intervjutillfället. Båda 

författarna har egen erfarenhet av att vara förälder till ett sjukt barn på sjukhus och 

kan då få en starkare känsla av inlevelse i föräldrarnas berättelser. En svaghet kan 

vara att fyndtolkningen påverkas. Enligt Braun och Clarke (2006) går det inte helt att 

helt bortse från förförståelsen vid analys. Då författarna varit medvetna om och 

diskuterat sin förförståelse under hela processen anses den inte ha påverkat resultatet 

i denna studie. 
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Klinisk implikation 

 
Personal inom pediatrisk vård kan, genom denna studie, bli medveten om föräldrars 

önskemål, förväntningar och känslor. Genom att se, stötta och vårda hela familjen 

kan det i sin tur leda till att vården kring familjer blir mer familjecentrerad och att 

sjukhusmiljön anpassas efter föräldrar och barn. Personal inom pediatrisk vård måste 

hjälpa och förenkla för föräldrar att vårda sina barn på bästa sätt på den nivå just 

varje enskild förälder önskar. All personal måste reflektera över sitt möte med 

föräldrar och kunna förbättra sin professionalitet i den kliniska verksamheten. 

Riktlinjer och rutiner bör utformas och anpassas efter familjers olika behov.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Det skulle vara av intresse att undersöka ensamstående föräldrars upplevelser då 

deras barn vårdas på en pediatrisk avdelning. Särskiljer det sig något när man är 

ensam med föräldraansvar? Det skulle även vara av intresse att undersöka hur 

föräldrar, från andra kulturer, upplever vården av sitt sjuka barn på en pediatrisk 

avdelning. Har dessa föräldrar andra behov och krav på vården och ger de samma 

uttryck som svenska föräldrar? 
 

Konklusion 

 
Det är av stor vikt att bemötas respektfullt och att bli sedd som förälder när ens barn 

vårdas på en pediatrisk avdelning. Gott bemötande och kompetent personal inger 

trygghet och kan lindra utsatthet hos föräldrar. Föräldrar till sjuka barn är i stort 

behov av stöttning, såväl av personal som av närstående, för att klara situationen. 

Personal inom pediatrisk vård bör erhålla kontinuerlig fortbildning. En barnanpassad 

sjukhusmiljö samt en lekterapi inverkar positivt på familjens välbefinnande.  
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