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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Det finns barn över hela världen som behöver vårdas på sjukhus, enbart i Sverige rör det 

sig om 95 000 barn varje år. När barn vårdas på sjukhus medför det stora konsekvenser 

som drabbar såväl barnet som familj och närstående. Sjuksköterskan behöver därför erhålla 

kunskap för att kunna ge stöd och omvårdnad till både barnet och föräldrar i en svår 

situation.   

 

Syfte  
 

Att beskriva föräldrars erfarenheter av sjuksköterskans stöd då deras barn vårdas på 

sjukhus.  

 

Metod  
 

Det här arbetet använde sig av metoden litteraturöversikt. Till detta användes 15 artiklar 

och sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 

 

Resultat 
 

Resultatet visade på att föräldrar var i behov av sjuksköterskans stöd under barnets vårdtid. 

Sjuksköterskans stöd gavs i form av information, att föräldrarna fick vara delaktiga och att 

deras behov respekterades. Med hjälp av detta kunde en tillitsfull relation uppstå mellan 

parterna, vilket ledde till att sjuksköterskan även kunde ge stöd på en mer emotionell nivå. 

Det fanns dock föräldrar som inte fick utförlig information, exkluderades från att medverka 

i vården och som inte kände sig sedda av vårdpersonalen.  

 

Slutsats 
 

Föräldrar till barn som vårdas på sjukhus har olika behov av stöd. Till stor del handlar 

dessa behov om att få korrekt och utförlig information om vad som kommer att ske samt en 

kontinuerlig uppdatering av barnets sjukdomstillstånd. De flesta föräldrar uppskattar även 

en öppen och ärlig kommunikation samt att få vara med och påverka vården av barnet.  

 

Nyckelord: barn, erfarenhet, föräldrar, sjukhus, sjuksköterskans stöd 
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INLEDNING 

När ett barn drabbas av en svår sjukdom ger det stora konsekvenser som dels drabbar 

individen, men även familj och närstående står inför en stor livsförändring (Ball, Bindler & 

Cowen, 2014). Känslor som chock, förtvivlan, sorg, oro, rädsla, uppgivenhet och lidande 

är vanligt förekommande hos anhöriga till ett barn som är svårt sjuk. Det är inte heller 

ovanligt att föräldrar tar på sig skulden för barnets ohälsotillstånd eller istället förtränger 

barnets diagnos (Calcagno Gomes et al., 2016). Sjuksköterskan som arbetar inom 

barnsjukvård behöver kunskap och kompetens för att kunna ge stöd och god omvårdnad till 

både barnet och föräldrar i en svår situation. Det är även viktigt att sjuksköterskan har ett 

icke-dömande förhållningssätt och har förståelse för att alla familjer har olika strategier för 

att hantera sorg och sjukdom (Lowes, 2007).  I detta arbete valdes ett ämnesområde som 

berör barn men som har fokus på föräldrar då vi som sjuksköterskestudenter anser att 

föräldraperspektivet inte berörs tillräckligt i grundutbildningen till sjuksköterska. 

 

BAKGRUND 

Barn som vårdas på sjukhus 

 

Det finns barn över hela världen som behöver vårdas på sjukhus, exempelvis i Sverige rör 

det sig om 95 000 barn varje år. Vissa barn behöver läggas in på sjukhus tillfälligt på grund 

av infektion eller trauma medan andra lider av kroniska sjukdomar eller långvariga 

sjukdomstillstånd. Barn med kroniska sjukdomar löper dock större risk att bli inlagda på 

sjukhus än barn med övriga sjukdomstillstånd (Ygge, 2015). 

 

Ett kroniskt sjukdomstillstånd innebär generellt ett tillstånd som varar i minst 3 månader 

och som påverkar individens dagliga liv. Kroniska sjukdomstillstånd blir ofta livslånga 

tillstånd som vanligen kräver medicinsk behandling på sjukhus under en viss tid, t.ex 

diabetes, astma eller cancer. Hur sjukdomen påverkar det enskilda barnet varierar i stor 

utsträckning beroende på svårighetsgrad, i vilken sjukdomsfas barnet befinner sig i och 

även sjukdomens progression (Ball, Bindler & Cowen, 2014). 

 

Kommunikation 

 

Enligt Fossum (2013) innebär kommunikation överföring av information och är ett 

ömsesidigt utbyte, något som blir gemensamt och gör personer delaktiga. För att ett möte 

inom vården ska bli effektivt är det viktigt att vårdtagare och vårdgivare förstår varandra 

vilket lägger stor vikt på hur man kommunicerar. Kommunikation handlar inte enbart om 

det man uttrycker i ord utan även kroppsspråket ingår, hur man står i förhållande till 

anhöriga eller patienten, hur man hälsar samt om man tittar i ögonen. 

Samtalet är essentiellt i den mänskliga kommunikationen (Friberg och Öhlén, 

2015).  Samtalet används av sjuksköterskor i mötet med patienter och närstående för att 

utveckla en gemensam förståelse och för att kunna samverka och uppnå en trygg relation. 

Kroppslig kommunikation förmedlas via känslor eller sinnesstämningar men ger även 

möjlighet till spontanitet och närhet när verbal kommunikation inte räcker till. Friberg och 

Öhlén (2015) konstaterar vidare att verbal kommunikation är ett nödvändigt 

kommunikationsmedel för att göra det egna lidandet begripligt för en annan människa. Den 

verbala kommunikationen är ett överlägset sätt att beskriva, förklara, argumentera och 

även bearbeta olika problem. 
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Vårdrelation 

 

Vårdrelation innebär en relation mellan vårdgivare och patient. Patienten ska i relation till 

sin vårdgivare få friheten att uttrycka sina specifika, aktuella begär, behov och problem. 

Vårdrelationen grundas på en ömsesidighet vilket innebär ett givande och tagande från 

båda parter i relationen (Eriksson, 2014). 

 

Vidare konstaterar Eriksson (2014) att kontinuitet är en grundläggande komponent för att 

patienten skall kunna utvecklas mot optimal hälsa. En kontinuerlig och konstant 

vårdrelation kan utgöra skillnaden mellan en låg livskvalitet och en tillvaro där svårighet 

kan bemästras för en svårt sjuk person. En vårdrelation är en jag-du relation som bygger på 

jämlikhet, acceptans och bekräftelse (Friberg & Öhlén, 2015). 

 

Enligt Beaulieu, Carnevale och Gallant (2002) är partnerskap eller samverkan en 

interpersonell relation mellan två eller fler personer som delar och arbetar mot ett 

gemensamt, ömsesidigt ändamål. Partnerskap bygger på en process med struktur och som 

påverkar maktfördelning och kräver en förhandling mellan parterna. Beaulieu et al. (2002) 

menar dock på att det är oklart om jag-du-relationen går att uppnå i dagens hälso- och 

sjukvård på grund av sjuksköterskans arbetsbelastning, effektivitet, organisation och 

rutiner. 

 

Som tidigare nämnt beskriver Eriksson (2014) att de vårdade har friheten att uttrycka sina 

behov. Dessa behov är väldigt många hos familjer med ett sjukt barn och de är både 

individuella, familjerelaterade och sociala. Vissa av dessa behov kan klassas som vanliga, 

t.ex. fysiska behov, medan andra behov varierar mellan olika kulturer, familjer och även 

mellan familjemedlemmarna. Det finns till exempel föräldrar som vill att 

sjukvårdspersonalen ska sköta hela vården runt sitt barn medan andra föräldrar vill vara 

delaktiga i vården så mycket som möjligt (Hallström och Elander, 2007). 

Ytterligare beskriver Hallström och Elander (2007) att behoven hos en individ även kan 

variera från situation till situation. Känslor som rädsla och skräck kan förhindra en individ 

från att delta i vården medan ökad kunskap och säkerhet gör det lättare för samma person 

att vara delaktig. 

 

Föräldrastöd 

 

När ett barn insjuknar är det inte bara barnet som drabbas utan hela familjen blir påverkad 

och det är därför viktigt att säkerställa att omvårdnaden planeras runt hela familjen och inte 

bara barnet, så att både barnets emotionella behov och utvecklingsbehov samt hela 

familjens välbefinnande uppnås på bästa sätt. Detta sker genom att stötta familjens 

förmågor och val för att tillgodose barnets behov (Bray et.al, 2014). 

 

För att sjukhusvistelsen ska kunna bli en positiv upplevelse för både barnet och föräldrarna 

skriver Edwinson och Enskär (2009) att det är essentiellt att vårdpersonal och föräldrar 

bygger upp en förtroendefull relation vilket även Butler, Copnell och Willets (2013) anser 

vara nödvändigt. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att kunna ge kunskap och 

vägledning till föräldrarna för att bygga upp tillit mellan parterna. Föräldrarna behöver 

känna sig sedda under vårdtiden och även få lärdom i att vårda sitt barn och få strategier 

för att kunna hantera känslor och reaktioner hos barnet under vårdtiden (Edwinson & 

Enskär, 2009).  
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I omvårdnad av barn är det därför grundläggande att arbeta med barnet och deras familjer i 

så kallad familj-centrerad vård. Familjen utgör nämligen en stor del av barnets liv och är 

barnets stöttepelare i alla aspekter i det dagliga livet, vilket gör det självklart att de ska ingå 

i kärnan i barnets vårdplan (Bray et al., 2014). 

 

Familj-centrerad vård motsvarar enligt Ball et al. (2015) omvårdnadsrelationen mellan 

familjen, sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Familjer och närstående involveras i 

vården i allt större utsträckning och kan ses som en slags resurs, framförallt för patienten 

som är sjuk men även för personalen. Enligt Stuart och Melling (2014) vill de flesta 

föräldrar vara delaktiga i barnets vård. Familj-centrerad vård strävar efter att inkludera 

familjen i barnets vård, genom att sjuksköterskan tillgodoser familjens behov av 

delaktighet och information. 

 

Vårdgivare bör alltså informera både barnet och föräldrarna om vad som kommer att ske 

på sjukhuset men även ge stöd i hur föräldrarna kan göra när barnet har det besvärligt 

(Edwinson och Enskär, 2009). Det är även viktigt att tillgodose föräldrarnas behov av 

information då känslor som rädsla och oro uppstår i sådana här situationer. För att 

förmedla informationen på bästa sätt är det viktigt att informera båda föräldrarna samtidigt 

i ett enskilt rum som förhindrar att samtalet avbryts. Enligt Lawton et al. (2015) var samtal 

i enskilda rum även viktigt då föräldrarna vågade ställa svåra frågor utan att oroa barnet i 

onödan. Information som förmedlas bör innehålla så lite medicinska termer som möjligt, 

anpassas till föräldrarnas kunskapsnivå och bör innehålla de senaste behandlingsmetoderna 

och de resurser samhället har. Det är även viktigt att barnets styrkor och positiva 

egenskaper tas upp samtidigt som deras begränsningar inte heller förbises (Ball et al., 

2014). Vidare menar Butler et al. (2013) och Al-Momani (2010) att vårdpersonal har 

ansvaret i att dela med sig av och förmedla omsorgsfull och ärlig information till 

föräldrarna men har även möjlighet att förespråka att föräldrarna är delaktiga i barnets vård 

om föräldrarna vill.  

 

I studien av Aburn och Gott (2014) kom det fram att föräldrarna tyckte att de fick bra 

information av sjuksköterskan men det behövdes mer tid för diskussioner, en lista med de 

senaste internetsidorna samt mindre medicinska termer i den skriftliga informationen. De 

önskade även att ett större partnerskap fanns med vårdgivaren och uppskattade att det 

fanns kontinuitet i vården. 

 

Även barn behöver informeras om sin nya sjukdom, vilket är en svår uppgift som måste 

anpassas till varje enskilt barn, deras ålder och mognad. De vanligaste frågorna barn har 

fokuserar på vad som orsakade sjukdomen, hur barnet kan bli bättre och hur sjukdomen 

kommer påverka deras vardagliga liv. Det är viktigt att svara ärligt på barnens frågor och 

anpassa informationen till barnets förmåga att förstå (Ball et al., 2015). Det är även viktigt 

för både läkare och sjuksköterskor att vara medvetna om barns behov och rätt till 

integration samt att kunna höra, lyssna och involvera barnen i alla vårdmoment (Coyne & 

Kirwan, 2012).  

 

Slutligen tar Coffey (2006) upp att sjuksköterskan måste respektera föräldrars olika 

känslor, erbjuda stöd på olika sätt och arbeta tillsammans med dem gällande deras barns 

omvårdnad. Föräldrar med barn som vårdas på sjukhus kan “leva oroliga” och ett bra stöd 

och omvårdnad lättar denna börda från deras axlar. Särskilt viktigt är det att se till moderns 

behov av stöd då hon identifieras som den som tar hand om barnet, hon bär oftast 

omvårdnads bördan inom familjen.  
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Professionellt ansvar 

 

Enligt McCance och McCormack (2013) är sjuksköterskans professionella kompetens en 

nödvändig förutsättning inom vården och den innefattar sjuksköterskans kunskap och 

färdigheter att fatta beslut samt prioritera vård. Sjuksköterskans förmåga att kommunicera 

speglas av de mellanmänskliga och sociala färdigheter hon besitter och sjuksköterskan bör 

vara medveten om vad sina egna värderingar och övertygelser är då de kan påverka 

patientens beslut. Det är därför viktigt med en god självkännedom och en insikt om hur vi 

fungerar som personer innan vi kan hjälpa andra. 

Som Bray et.al (2014) tar upp är det viktigt att tillämpa familj-centrerad vård kring ett svårt 

sjukt barn eftersom familjen är en stor del av barnets liv, dess stöttepelare och drabbar även 

de när ett barn insjuknar i en svår sjukdom. Även Coffey (2006) tar upp vikten av att 

sjuksköterskan stöttar, respekterar och arbetar tillsammans med barnets föräldrar för att 

underlätta vårdvistelsen. 

 

En viktig del i sjuksköterskans roll är att försöka förstå den unika patientens behov av vård 

och inte endast utgå från de behov sjukdomen ställer. Genom att lyssna på patientens olika 

berättelser får sjuksköterskan större förståelse för dennes behov och patienten känner sig 

bekräftad vilket kan skapa trygghet (Berg, 2014). 

 

Enligt Bruun Lorentsen och Grov (2011) påverkas upplevelsen av hälsa och livskvalitet 

hos patienten av relationen med sjuksköterskan. Ett krav ställs därmed på sjuksköterskans 

förmåga att, med respekt, mod och empati, möta patienten och dess familj. Även beteende, 

attityd och ordval är viktiga saker att tänka på under samtal då det kan vara avgörande för 

om patienten upplever förtvivlan eller hopp. Likaså betonar Alavi, Bahrami, Zargham-

Boroujeni och Yousefy, (2015) i sin studie att empati och medlidande är nödvändiga för att 

kunna ge optimal omvårdnad till patient och familj. 

 

Vidare konstaterar Bruun Lorentsen och Grov (2011) att sjuksköterskan kan bli påmind om 

sin egen sårbarhet och dödlighet när hen arbetar med allvarligt sjuka människor, vilket kan 

skapa ångest och vara skrämmande. För att kunna följa patienten genom sjukdomen är det 

därför viktigt för sjuksköterskan att våga erkänna den egna sårbarheten och bearbeta sina 

reaktioner och förhållningssätt. Detta leder till en större medvetenhet om andras lidande 

och kan därmed göra det mindre hotfullt när man möter det. Utan bearbetningen kan 

sjuksköterskan signalera rädsla för både behandlingen och sjukdomen då de inte är 

förberedda på vad som kan dyka upp under samtalet med patienten och dess närstående. 

 

Problemformulering 

 

Ett barn som behöver vårdas på sjukhus har en stor inverkan på familjen (Lowes, 2007). 

Om sjukvården inte stöttar närstående i nämnd situation kan negativa psykologiska 

reaktioner uppstå i form av stress och påfrestning (Abbaszadeh et.al, 2014). Vidare visar 

studier på att föräldrar till barn som lider av en svår sjukdom kan känna chock, förtvivlan, 

sorg (Calcagno Gomes et al., 2016) och oro (Coffey, 2006). Sjuksköterskan ska respektera 

alla olika känslor som föräldrar till ett svårt sjukt barn erhåller och kunna erbjuda stöd på 

olika sätt för att kunna ge optimal omvårdnad till barnet och dess föräldrar (Coffey, 2006). 

 

I föreliggande studie anser författarna att det finns ett stort behov av att beskriva föräldrars 

erfarenheter av sjuksköterskans stöd då deras barn vårdas på sjukhus. Enligt Ball och 
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Bindler, (2015) har en ökning skett de senaste åren när det gäller barns behov av 

sjukhusvård och därmed behöver fler familjer ett ökat stöd från sjukvården och framförallt 

sjuksköterskan. Med detta arbete föreligger en förhoppning hos författarna att öka 

förståelse kring föräldrars svåra situation och belysa hur sjuksköterskan skall kunna stötta 

och se till föräldrarnas behov och därmed öka tryggheten för barnet. 
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SYFTE   

Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av sjuksköterskans stöd då deras barn vårdas 

på sjukhus.  

 

METOD 

Val av Metod 

 

För att kunna beskriva föräldrars erfarenhet av stöd när deras barn vårdas på sjukhus har vi 

valt att använda metoden litteraturöversikt. Detta innebär att redan existerande forskning 

granskas och sammanställs i ett nytt arbete (Forsberg & Wengström, 2013). En 

litteraturöversikt ger på detta sätt en överblick av den redan existerande forskningen och 

därmed värdefull kunskap inom området som valts (Kristensson, 2014). 

 

Urval 

 

Rosén (2012) beskriver att en litteraturöversikt kan innehålla både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Studien bör dock avgränsa sig till en typ av artiklar som anpassas efter 

forskningsfrågan. Rosén (2012) konstaterar vidare att det är betydande vid sökning av 

vetenskapliga artiklar att använda urvalskriterier och poängterar att en redovisning av vilka 

urvalskriterier (både inklusions- och exklusionskriterier) som använts kan stärka 

relevansen av studiens resultat. 

 

Inklusionskriterier: artiklarna ska vara utgivna mellan 2007-2016, alla länder och 

sjukdomar inkluderas, de ska även vara skrivna på engelska och innehålla forskning 

baserad på föräldrar till barn <18 år som vårdas på sjukhus. Artiklarna ska även vara etiskt 

godkända. Vid sökning av artiklar i Cinahl användes även inklusionskriteriet att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed samt vara en research article. 

 

I denna studie innefattar begreppet föräldrar barnets vårdnadshavare. Släktbanden kan både 

vara biologiska eller icke-biologiska. 

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen genomfördes under februari månad 2017 och utfördes med hjälp av 

databasen Cinahl och PubMed. Cinahl är den databas som är specialiserad på 

omvårdnadsforskning medan PubMed är mer inriktad på medicin (Forsberg & Wengström, 

2016). Vid sökningarna användes både Cinahl-headings och fritext som kombinerades med 

hjälp av en boolesk sökoperator i form av AND. Genom att använda sökoperator AND 

ökas sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). 

 

Sökningarna presenteras i Tabell 1 (se Bilaga A) och gjordes inledningsvis med fritexten 

“Parents”, “Child”, “Hospitalized”, “Chronic Illness”, “Cancer” och “Nursing Care” i 

olika kombinationer. Efter gjord sökning föll en del artiklar bort och ytterligare sökning 

med nya sökord behövde genomföras. Sökorden ”Pediatric” och ”Family Centered Care” 

användes i fritext i olika kombinationer och Cinahl headings ”Child, Hospitalized” och 

”Family Centered Care” kombinerades. Det gjordes även sökningar i PubMed där en 

sökning gav relevanta träffar med Mesh termerna ”Pediatric Nursing” och ”Family 

Nursing”. När en sökning genomförts lästes titlarna för att sortera ut de artiklar som 
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möjligtvis kunde vara relevanta för syftet i studien. Därefter granskades abstrakt och sedan 

hela artikeln om abstraktet visade på relevans. Efter att respektive student läste artiklarna 

och diskuterat relevansen togs ett gemensamt beslut om dessa skulle exkluderas eller 

inkluderas i studien. Det har även tagits ställning till om artiklarna som granskats varit 

forskningsetiska godkända av oberoende part. 

 

Två av artiklarna hittades med hjälp av manuell sökning och inkluderas därför inte i 

tabellen utan redovisas istället i löpande text under Tabell 1 (se Bilaga A). 

 

Databearbetning  

 

I enlighet med Kristensson (2014) gjordes en bedömning av de olika artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Detta gjordes av båda sjuksköterskestudenterna med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (se Bilaga C) modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Bedömningen 

gjordes individuellt och diskuterades sedan gemensamt. De inkluderade artiklarna 

sammanställdes slutligen i en matris (se Bilaga B), vilket enligt Kristensson (2014) är 

nödvändigt för att få en noggrann redovisning av artiklarna som ska ingå i studiens 

resultat. 

 

Dataanalys 

 

Som Forsberg och Wengström (2015) samt Kristensson (2014) skriver gjordes en 

noggrann läsning av artiklarna där relevant information och teman togs fram. Detta gjordes 

först av respektive sjuksköterskestudent där den relevanta informationen fördes fram med 

hjälp av överstrykningspennor på utskrivna artiklar och markeringar i ett Word-dokument. 

Relevansen diskuterades sedan gemensamt för att besluta vilka artiklar som skulle 

inkluderas. I de inkluderade artiklarna identifierades tre olika teman som markerades för 

hand och på dator. Detta gjordes genom att färg koda de olika teman och sedan skriva ut 

begreppen med stora bokstäver i anslutning till respektive stycke. För att lättare kunna hitta 

rätt information till rätt tema samanställdes all information i ett Word-dokument där de 

olika teman användes som rubriker. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetik innebär att etiska överväganden görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete. Ytterligare beskriver Kjellström (2012) att forskningsetik finns för att 

värna om människors rättigheter och grundläggande värden. I alla studier är ett 

forskningsetiskt hänsynstagande nödvändigt och en reflektion kring arbetet bör ske 

kontinuerligt genom hela forskningsprocessen. För att säkerställa att detta arbete är av god 

etisk kvalitet används endast granskade och etiskt godkända artiklar. Ett etiskt 

förhållningssätt kommer vara grund i arbetet vid datainsamling, granskning av artiklar och 

vid bearbetning/redovisning av resultatet. Dessutom kommer ett kritiskt tänkande nyttjas 

för att bestämma studiens relevans. Artiklarna kommer även att studeras ur en objektiv 

synvinkel och alla artiklar med relevans för arbetet kommer att användas även om de inte 

stämmer överens med arbetets hypotes. Slutligen kommer ingen information från artiklarna 

att förändras eller förvridas.
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RESULTAT  

Det identifierades tre återkommande teman via analysen av de 15 artiklar som inkluderades 

i föreliggande resultat. Informativt stöd, emotionellt stöd och delaktighet utgjorde dessa 

teman. I relevans till syftet har författarna valt att presentera resultatet under respektive 

rubrik. 

 

Informativt stöd 

 

Kommunikation är en viktig aspekt mellan föräldrar och vårdpersonal för att kunna uppnå 

en förtroendefull relation (Oliveira Pinheiro De Melo et al., 2014; Salmani et al., 2014; 

Verwey et al., 2008; Zwaanswijk et al., 2007). Enligt Verwey et al. (2008) är det viktigt att 

kommunikation inte underskattas i mötet med föräldrar då det kan ha en negativ inverkan 

på deras upplevelse av hur barnet vårdas på sjukhuset. 

 

En god kommunikation ansågs vara viktigt då föräldrar kände att de kunde lita på 

sjukvårdspersonalen tillräckligt mycket för att lämna över ansvaret till dem (Verwey et al, 

2008). Det visade sig även enligt Avis och Reardon. (2008) och Zwaanswijk et al. (2007) 

att en öppen, ärlig och respektfull kommunikation värderades högt av föräldrar. Dessutom 

har de ett stort behov av att bli tagna på allvar av vårdpersonal och sjuksköterskan bör 

således bekräfta deras roll som förälder samt kunskapen om sitt barn (Zwaanswijk et al. 

2007). 

 

För att föräldrar och sjuksköterskor ska kunna kommunicera med varandra på bästa sätt 

beskriver Salmani et al. (2014) att det är av yttersta vikt att sjuksköterskan begränsar 

användning av komplicerade medicinska termer då detta kunde resultera i missförstånd och 

tvivel hos föräldrarna. Det framkom även att föräldrar uppskattade sjuksköterskor som tog 

sig tid att prata, inte bara med föräldrarna utan även med barnet och som vågade visa 

humor i mötet. Det var viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan anpassar sitt språk i 

relation till barnet och att de har strategier för att vinna barnets tillit. Särskilt viktigt var det 

att sjuksköterskan var altruistisk och kunde förstå sig på föräldrarnas känsloliv i en svår 

situation (Salmani et al., 2014). 

 

Enligt Uhl et al. (2013) och Shields et al. (2008) är det essentiellt att föräldrar erhåller 

exakt information angående barnets diagnos, vilka insatser som görs för barnet och varför 

de görs. Vidare belyser Zwaanswijk et al. (2007) att föräldrar värdesätter upprepning av 

information från sjuksköterskan gällande barnets tillstånd och behandling samt vill bli 

meddelade i tid inför kommande samråd. På så sätt kunde de förbereda sig inför samtalen 

och se till att båda föräldrar hade tillfälle att närvara, särskilt vid diagnostisering. Det visar 

sig dock i andra studier (Lau & Lee, 2012; Matziou et al., 2011) att föräldrar inte alltid får 

tillräcklig information kring sina barns behandling. Detta kan leda till bristande tillit hos 

föräldrarna (Verwey et al., 2008). Ett flertal föräldrar upplevde till och med att de inte 

erhöll någon information alls gällande provsvar eller barnets framsteg i behandlingen 

(Matziou et al., 2011).  
 

Emotionellt stöd 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan skapar en relation till föräldrarna för att sedan kunna 

trösta, stötta och ta hand om dem. Det visade det sig att föräldrar kände sig kontinuerligt 

stöttade av sjuksköterskorna genom att även föräldrarna räknades med i omvårdnaden. 
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Föräldrarna kände att de fick den hjälp de behövde, att sjuksköterskorna både pratade med 

dem och deras barn och att de alltid fanns tillgängliga om de behövdes (Aguiar et al., 

2014). Detta visade sig även tydligt i en studie av Bsiri-Moghaddam, (2011) där 

föräldrarna förklarade att de kände en påtaglig lättnad varje gång sjuksköterskan talade 

med dem eller satt vid barnets sängkant. Aguiar et al. (2014) konstaterar att med hjälp av 

sjuksköterskans tröst och stöttning kunde föräldrarnas oro dämpas, även under perioder där 

de var som mest emotionellt svaga. Detta medförde att föräldrarna såg sjuksköterskan mer 

som en medmänniska istället för att enbart se deras yrkesroll. I samma studie framgick 

även att sjuksköterskorna såg till de andra närstående som kom till sjukhuset genom att 

trösta och hjälpa dem. Detta stärkte föräldrarnas upplevelse av stöd under deras tid på 

sjukhuset. 

 

Även Uhl et al. (2013) bekräftar att föräldrarnas behov möttes under sjukhusvistelsen. 

Sjuksköterskan var respektfull, gav förståeliga förklaringar och lyssnade på dem. 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att sjuksköterskorna alltid hjälpte till med den dagliga 

vården av deras barn. Dock fanns det föräldrar som upplevde att sjuksköterskan inte 

uppmärksammade dem, men för att inte påverka omvårdnaden av barnet valde de att dölja 

sina känslor och missnöje (Lee & Lau, 2012). 

 

Trots att vissa föräldrar upplevde missnöje kring mötet med sjuksköterskan (Lee & Lau, 

2012) fann föräldrar enligt Salmani et al. (2014) en tröst när de möttes av en sjuksköterska 

som var engagerad, empatisk, lugnande och att både förälderns och barnets behov möttes 

under vårdtiden. Lugnande var ett återkommande begrepp hos föräldrarna i studien, vilket 

förklarades med att sjuksköterskan ska visa sympati och inge hopp för att kunna bygga upp 

en tillitsfull relation mellan bägge parter.Vidare belyser studien av Salmani et al. (2014) att 

det är viktigt att föräldrarnas oro tas på allvar och att sjuksköterskan litar på föräldrarnas 

omdöme i vissa situationer. Även Watt et al. (2011) tar upp vikten av att sjuksköterskan 

har ett holistiskt synsätt som ser till hela familjen och respekterar alla deras behov och 

önskemål. Med detta synsätt kan sjuksköterskan skapa en tillitsfull relation till föräldrarna 

(Watt et al., 2011). 

 

Delaktighet 

 

Föräldrar vill emellanåt vara delaktiga i sina barns vård (Aein et al., 2009; Al-Akour et al., 

2012; Lee & Lau, 2012; McKenna et al., 2010; Oliveira Pinheiro de Melo et al., 2014; 

Salmani et al., 2014; Watt et al., 2011). Delaktighet innebär dels att föräldrarna får vara 

med och fatta beslut (McKenna et al., 2010; Oliveira Pinheiro de Melo et al., 2014;) men 

även att föräldrarna är kontinuerligt närvarande i barnets vård, utför vissa medicinska 

procedurer, är uppmärksamma på när och hur barnet ska ta sina mediciner och/eller hjälper 

till med omvårdnad av barnet (Oliveira Pinheiro de Melo et al., 2014).  

 

För att uppnå det ovannämnda krävs det enligt Oliveira Pinheiro de Melo et al. (2014) att 

sjuksköterskan delar med sig av sin kunskap, undervisar och tillåter föräldrarna att vara 

med i beslutsfattande kring barnets vård och behandling. Föräldrarna behöver alltså klinisk 

kunskap kring barnets vård och behöver förses med strategier för att kunna vara delaktiga 

under och efter vårdtiden. Om sjuksköterskan enligt Verwey et al. (2008) uppmuntrar 

föräldrars delaktighet i barnets vård bidrar det till att positiva känslor uppstår hos 

föräldrarna. Detta kan i sin tur enligt Oliveira Pinheiro de Melo et al. (2014) tillfredsställa 

barnets emotionella behov av stöd, främja barnets trygghet och stärka relationen mellan 

föräldrar, vårdpersonal och barnet.  
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Det finns situationer då föräldrar inte får vara delaktiga i specifika procedurer i barnets 

vårdprocess (Verwey et al., 2008). Medicintekniska moment är ett tillfälle då föräldrar kan 

ha en begränsad möjlighet att medverka och trösta barnet. Detta kunde enligt Verwey et al. 

(2008) leda till att skuld- och skamkänslor uppstod hos föräldern. Känslorna uppstod dels 

när de inte fick följa med i ett undersökningsrum men även när de var på plats men inte 

kunde ingripa. 

 

Det finns även föräldrar som inte känner sig delaktiga i vården (Lau & Lee., 2012; 

Salmani, et al., 2014). I Studien av Lau och Lee (2012) exkluderade sjukvårdspersonalen 

föräldrarna i beslut och planering kring barnets vård och försedde inte föräldrarna med 

strategier för att kunna vara delaktiga i barnets olika vårdmoment. När sjuksköterskan utför 

moment utan att möjliggöra förälderns delaktighet skapar det oro och en bristande tillit 

uppstår mellan parterna (Salmani et al., 2014). Trots att många föräldrar önskar att vara 

delaktiga i barnets vård finns det även föräldrar som inte vill ta på sig medicinskt ansvar i 

vården (Aein et al., 2009; Watt et al., 2011). Somliga föräldrar litade inte på sin egna 

förmåga att utföra medicintekniska moment, utan ansåg att det tillhörde sjuksköterskans 

ansvar och arbetsuppgift. Aein et al. (2009) tar även upp att vårdpersonal kunde lägga för 

stort ansvar på föräldrarna. I studien delegerade sjuksköterskorna nämligen många 

uppgifter till föräldrarna, som därmed kände att de inte hann med sig själva utan behövde 

agera vårdpersonal istället. Föräldrarna önskade att sjuksköterskorna skulle ge dem mer 

stöd i vården och även se till deras enskilda behov (Aein et al., 2009). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att föräldrar har ett stort behov av information och emotionellt stöd från 

sjuksköterskan. Utöver detta var delaktighet en bidragande faktorer som påverkar 

vårdrelationen mellan parterna. 

 

Sjuksköterskor använder samtal i möte med patienter och närstående för att och uppnå en 

trygg relation (Friberg och Öhlén, 2015). I studiens resultat framgick det att föräldrarna 

främst upplevde ett behov av kommunikation via tal, exempelvis när sjuksköterskan 

använde sig av en öppen och ärlig kommunikation och där de bekräftades i sin roll som 

förälder.  Enligt Butler et al. (2013) och Al-Momani (2010) är det sjuksköterskans plikt att 

dela med sig av och förmedla ärlig och omsorgsfull information till barnets föräldrar. De 

har även möjlighet att inkludera föräldrarna i barnets vård om de själva vill. Det är inte 

endast sjuksköterskans plikt att dela med sig av information utan vårdnadshavare till 

omyndig patient har enligt lag rätt till denna information (SFS, 2014:821, kap. 3, 3 §). 

Detta är något som föräldrarna själva är måna om. De vill erhålla tydlig och exakt 

information kring barnets diagnos och sjukdomsförlopp vilket därmed stärker 

resonemanget om att verbal kommunikation är essentiellt mellan föräldrar och 

sjuksköterska. Friberg och Öhlén, (2015) nämnde dock att kroppslig kommunikation 

förmedlas via känslor eller sinnesstämningar och kan användas när verbal kommunikation 

inte räcker till. Detta visade sig tydligt i resultatet där föräldrarna önskade att 

sjuksköterskan tröstade, visade sympati och gav hopp till familjen. 

 

Föräldrarna uppgav att det fanns brister i kommunikation och information från 

sjukvårdspersonalen. Dels upplevde vissa föräldrar att de fick otillräcklig information från 

sjukvårdspersonalen men det fanns även föräldrar som ansåg att de inte fick någon 

information alls kring barnets vård. Kanske kan detta bero på att det råder brist på 

sjukvårdspersonal och lite tid att ägna åt anhöriga till det sjuka barnet eller att det finns 

svagheter i informationsutbytet mellan medarbetare. Det är även värt att nämna att 

föräldrar emellanåt upplevde att sjuksköterskan inte uppmärksammade dem. Dock valde 

föräldrarna att dölja sina känslor och missnöje för att inte inverka på omvårdnaden av sitt 

barn. Detta påverkar resultatets validitet då det kan finnas ett stort mörkertal när det gäller 

upplevelse av stöd från sjuksköterskan i aktuell forskning. Det kan alltså innebära att både 

positiv och negativ information från resultatet kan vara förvrängd eller missvisande om 

föräldrar inte vågar vara ärliga med sina erfarenheter. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan tillämpar familj-centrerad vård kring ett svårt sjukt barn 

eftersom även föräldrar drabbas när barnet insjuknar. Föräldrar är även en stor del av 

barnets liv och dess stöttepelare i vardagen (Bray et. al 2014) vilket enligt Coffey (2006) 

innebär att sjuksköterskan bör respektera, stötta och uppmuntra barnets föräldrar att vara 

delaktiga i barnets vård för att underlätta vårdvistelsen för hela familjen. I föreliggande 

studie visade det sig att delaktighet var ett av resultatets nyckelfynd. Många föräldrar 

uttryckte att de ville medverka i sina barns vård och särskilt viktigt var det att föräldrarna 

fick vara kontinuerligt närvarande i barnets vård samt vara med och fatta beslut 

tillsammans med vårdpersonal. Trots detta var det inte alla föräldrar som kände sig 

delaktiga eller ville medverka i barnets vård. Enligt Hallström och Elander, (2007) varierar 

behoven hos en individ beroende på situationen. Rädsla och skräck är känslor som kan 

förhindra en individ från att delta i vården av barnet, medan ökad kunskap och säkerhet 
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kan göra det lättare för samma person att våga vara delaktig. Detta var påtagligt i resultatet, 

då föräldrarna var osäkra och inte litade på sin förmåga att utföra vissa moment i barnets 

vård utan istället ville att ansvaret skulle ligga på sjukvårdspersonalen. Föräldrarna i 

studien önskade mer stöttning och att deras enskilda behov skulle uppmärksammas av 

sjuksköterskan. 
 

Enligt Beaulieu, Carnevale och Gallant (2002) bygger partnerskap (jag-du-relation) eller 

samverkan på en interpersonell relation mellan minst två personer som delar och strävar 

efter att uppnå ett gemensamt ömsesidigt ändamål. Enligt vissa föräldrar uppstod inte ett 

partnerskap mellan dem och sjuksköterskan eftersom de exkluderades av vårdpersonalen 

från att medverka i barnets vård. Sjuksköterskan försedde heller inte föräldrarna med 

strategier för att möjliggöra deras delaktighet. Detta strider mot patientlagen (SFS, 

2014:821, kap. 5, 3 §) där det framkommer att närstående ska få möjlighet att medverka 

vid utformning och genomförande av patientens vård. Det är intressant att spekulera här i 

varför föräldrarna inte får möjligheten att delta i barnets vård. Det går förvisso att anta att 

det beror på en ökad stress och arbetsbelastning inom vården vilket gör att vissa moment 

måste nedprioriteras, men detta är inte något som konkret framgår i resultatet. Detta 

antagande stärks dock av Beaulieu et al. (2002) som påstår att det är osäkert om jag-du-

relationen går att uppnå i dagens hälso-och sjukvård på grund av sjuksköterskans 

arbetsbelastning, effektivitet, organisation och rutiner. Detta väcker även reflektioner kring 

hur mycket föräldrarna faktiskt ska få vara delaktiga i barnets vård. På sjukhus har 

vårdpersonalen bland annat ett omvårdnadsansvar och även teoretisk och klinisk kunskap i 

att kunna utföra medicintekniska moment. Sjuksköterskan har dessutom kompetens att 

tillsammans med läkare fatta beslut kring barnet. Kanske kan föräldrar inte förvänta sig 

alla gånger att vara delaktiga, då det faktiskt är sjukvårdspersonal som har huvudansvaret 

när barnet vårdas på sjukhus. Föräldrarnas möjlighet till delaktighet kan antagligen även 

skilja sig beroende på barnets ålder. När barnet inte kan tala för sig själv kanske ändå 

föräldrarna är bäst lämpade att känna av barnets behov och därmed bör i större 

utsträckning räknas med i omvårdnaden. 
 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa föräldrars erfarenheter av sjuksköterskans stöd då 

deras barn vårdas på sjukhus. Att inrikta sig på föräldrarnas erfarenheter och inte 

patientens eller sjuksköterskans var ett medvetet val. Detta gjordes då vi anser att 

närståendeperspektivet är en viktig aspekt för att kunna bedriva en god vård för patienten 

och som därmed bör lyftas ännu mer under utbildningen. 
 

Litteraturöversikt var ett självklart val från processens början och möjliggjorde att syftet 

kunde besvaras. Detta var ett passande val av metod för studiens syfte då det innebär en 

sammanställning av redan befintliga forskningsresultat vilket möjliggör fördjupning i 

forskningsfrågan (Kristensson, 2014). Enligt Forsberg och Wengström (2013) är en 

förutsättning för en litteraturöversikt att det finns tillräckligt med studier av god kvalitet 

inom det område som valts, därför gjordes en förberedande sökning vilket visade på ett bra 

utbud av relevanta artiklar. 
 

En metod som kunde gett liknande resultat är den systematiska översikten. Enligt 

Kristensson (2014) ger den systematiska översikten en större vetenskaplig tyngd då 

samtliga artiklar inom området granskas och sammanställs. Detta är ingen valmöjlighet för 

sjuksköterskestudenter på Sophiahemmet Högskola då det kräver mycket tid, vilket är en 

resurs som det är ont om. Därmed valdes istället metoden litteraturöversikt.  
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En mer passande metod för denna studies syfte kunde vara en kvalitativ intervjumetod då 

fokus ligger på föräldrarnas erfarenhet och behov och enligt Kristensson (2014) utgår 

kvalitativ forskning från att varje människa är unik, har en egen verklighetsuppfattning och 

präglas och formas av sina tolkningar. Intresset ligger därmed på människans egna 

upplevelse och tolkning samt hur detta beskrivs med deras egna ord (Kristensson, 2014). 

Nackdelen med en intervjustudie är att det blir svårare att få ett övergripligt resultat på 

grund av tidsbegränsning och att mångfaldet inte blir lika stort då studien skulle behöva 

begränsas till Sverige, och kanske även endast Stockholm, för att kunna genomföra 

intervjuerna. 

De tillämpade inklusionskriterierna i föreliggande litteraturöversikt var att artiklarna skulle 

vara utgivna mellan 2007-2016, alla länder och sjukdomar inkluderas, de skulle även vara 

skrivna på engelska och innehålla forskning baserad på barn <18 år som vårdas på sjukhus. 

Artiklarna skulle även vara etiskt godkända. Vid sökning av artiklar i Cinahl användes 

även inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara peer-reviewed samt vara en research 

article. 
 

Årsspannet på valda artiklar användes för att få så aktuell forskning som möjligt. Alla 

sjukdomar valdes att inkluderas då vi ansåg att föräldrar hade liknande behov av stöd när 

deras barn vårdas på sjukhus oberoende av barnets specifika diagnos. Även hela världen 

valdes att inkluderas då författarna ansåg att föräldrar bör ha liknande behov, oberoende av 

världsdel, då deras barn vårdas på sjukhus. Detta gav oss även ett bredare perspektiv på 

föräldrars behov av sjuksköterskans stöd även om vi valde att inte presentera kulturella 

aspekter av dessa behov i resultatet. Majoriteten av artiklarna utfördes i Mellanöstern och 

Sydamerika, vilket kan beror på att dessa länder har större brister inom detta ämne eller att 

frågan anses viktigare ur ett kulturellt perspektiv. Ett annat krav var att artiklarna skulle 

vara Peer-reviewed och detta innebär att artikeln granskats av andra forskare innan 

publicering vilket säkerställer kvaliteten på forskningens (Karlsson, 2012). Att alla 

artiklarna som valdes var peer-reviewed innebär alltså att de är av god vetenskaplig 

kvalitet och i sin tur ökar tillförlitligheten i föreliggande arbete. 
 

Vid datainsamlingen användes främst databasen Cinahl då denna innehåller mer 

omvårdnad baserad forskning vilket gynnade det valda syftet. PubMed är mer inriktad på 

medicin vilket var en anledning till att de flesta sökningarna gjordes i Cinahl. Vi var även 

mer bekanta med Cinahl sedan tidigare arbeten under utbildningen. Sökningen kunde 

möjligtvis ha utvecklats med hjälp av ett Sophiahemmet Högskolas bibliotekarier som 

erbjöd ett handledningstillfälle i att söka tidskriftsartiklar. Med en bättre inriktad sökning 

hade det eventuellt varit möjligt att begränsa urvalet till Sverige istället för hela världen 

vilket kanske hade varit mer kliniskt tillämpbart för blivande sjuksköterskor i Sverige. 

Även årsspannet hade kunnat begränsas ytterligare för att få ännu mer aktuell och ny 

forskning vilket också är en aspekt som kan öka tillförlitligheten. 
 

Under granskningen valdes artiklar bort som inte var relevanta för syftet, inte hade 

tillräcklig information eller var av låg vetenskaplig kvalitét. Enligt Kristensson (2014) 

krävs det även att artiklarna är av tillräckligt hög kvalitét för att utföra en litteraturöversikt. 

De inkluderade artiklarna bedömdes i denna studie med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Elva av artiklarna fick då graderingen medel (II) och fyra 

fick graderingen hög (I) på den tregradiga bedömningsskalan, vilket författarna anser vara 

av tillräckligt hög kvalitét för att ingå i studien.  
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Majoriteten av artiklarna var av kvalitativ metod vilket utgör en styrka för denna studie då 

syftet är att ta reda på föräldrars erfarenheter av stöd. Kvalitativ forskning har nämligen en 

holistisk ansats och ser inte till sjukdomen eller ohälsan i sig utan ser istället till individens 

egen upplevelse och tolkning av fenomenet som studeras. Genom att inkludera mer 

kvalitativa artiklar har därmed resultatets tillförlitlighet ökat då det baseras på föräldrarnas 

egna tolkningar och upplevelser (Kristensson, 2014). Ett högre antal av kvantitativa 

artiklar hade möjligtvis påverkat resultatet genom att informationen varit mer innehållslös 

och opersonlig. Kvantitativa studier presenterar ofta begränsad information i resultatet som 

baseras på statistik vilket ger upphov till att egna tolkningar kanske skulle råka färga 

arbetet. 

 

För att säkerställa trovärdigheten i studien krävs en genomförlig beskrivning av 

tillvägagångssättet (Kristensson, 2014). I denna studie har datainsamlingen, 

databearbetningen och dataanalysen beskrivits i detalj för att möjliggöra att samma resultat 

kan uppnås igen. Detta har därför ökat trovärdigheten i arbetet.  
 

Slutsats  

 

Föreliggande uppsats belyser att föräldrar till barn som vårdas på sjukhus har ett varierande 

behov av stöd från sjuksköterskan. Studien har tillfälle att ge en djupare kännedom och 

förståelse för vilka olika behov föräldrarna har och hur sjuksköterskan kan tillgodose 

dessa. Föräldrarnas behov av stöd handlar till stor del om att få korrekt och utförlig 

information kring vad som kommer att ske på sjukhuset och att få en kontinuerlig 

uppdatering kring barnets sjukdomstillstånd. Dessa behov varierar beroende på person och 

situation men de flesta föräldrar uppskattar en öppen och ärlig kommunikation samt att få 

vara med och påverka vården av barnet. Sjuksköterskan besitter betydelsefull kunskap som 

bör delas med närstående för att i sin tur gagna patienten. Utifrån resultatet går det att dra 

slutsatsen att utbildningsinsatser är önskvärda då vårdpersonal kan få kunskap i hur 

närstående vill bli bemötta av vårdpersonalen när deras barn vårdas på sjukhus. 
 

Fortsatta studier  

 

Denna studie visar att det bland annat finns brister när det gäller kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och föräldrar. Fortsatta studier i ämnet skulle med fördel kunna belysa 

varför dessa brister förekommer och hur sjuksköterskan skall kommunicera på ett bättre 

sätt. Artiklarna som användes i denna uppsats kom från många olika länder och 

världsdelar, dock hade föräldrarna liknande behov av stöd från sjuksköterskan oberoende 

av världsdel. Det fanns även ett begränsat antal artiklar som inte specificerade sjukdom hos 

barnet. Det skulle vara intressant att undersöka hur föräldrar i Sverige upplever 

sjuksköterskans stöd när deras barn vårdas på sjukhus och om det avviker från det 

framkomna resultatet. En intervjustudie skulle då med fördel kunna tillämpas. 
 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Resultatet visade att om det fram att föräldrar hade liknande upplevelser av stöd från 

sjuksköterskan oberoende av världsdel. Detta innebär att föreliggande litteraturöversikt är 

användbar inom svensk hälso-och sjukvård. Uppsatsen erbjuder lättillgänglig information 

för sjuksköterskor där de har möjlighet att erhålla kunskap som framkommit genom 

studiens resultat. Sjuksköterskan kan få en ökad kunskap och förståelse för föräldrars olika 

behov av stöd då deras barn vårdas på sjukhus. 
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BILAGA A 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i Cinahl och PubMed. 

 

Databas Datum Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

02-02-17 

Parents 

AND 

Child 

AND 

Hospitalized 

166 15 10 6 

CINAHL 

02-02-17 

Child 

AND 

Chronic Illness 

217 6 4 1 

CINAHL 

02-02-17 

Child 

AND 

Cancer 

AND 

Nursing Care 

24 8 3 1 

CINAHL 

08-02-17 

(MH “Chronic Disease”) 

AND 

(MH “Child, 

Hospitalized”) 

19 3 1 1 

CINAHL 

08-02-17 

(MH “Family Centered 

Care”) 

AND 

(MH “Child, 

Hospitalized”) 

36 11 5 2 



II 

 

CINAHL 

02-08-17 

Family Centered Care 

AND 

Pediatric 

195 5 5 1 

PubMed 

08-02-17 

Pediatric Nursing 

AND 

Family Nursing 

63 3 3 1 

Totalt   720 51 31 13 

 

Manuell sökning 

Två artiklar hittades genom att gå igenom referenslistorna till olika självständiga arbeten som berörde liknande syften. Webbsidan Diva användes 

för att hitta arbeten och sökningarna gjordes på ”Children with cancer” och ”Sick Children”. Arbeten som hade liknande syfte som denna studie 

valdes och referenslistorna granskades. Artikeln av Zwaanswijk, M. (2007) samt McKenna, K., Collier, J., Hewitt, M. & Blake, H. (2010) ansågs 

relevanta för studiens syfte och inkluderas därför. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Aein, F., Alhani, 

F., Kazemnejad, 

A., & 

Mohammadi, E. 

(2009) 

Iran 

Parental 

participation and 

mismanagement: a 

qualitative study of 

child care in Iran 

Utforska 

sjuksköterskors och 

föräldrars erfarenhet 

av föräldrars 

deltagande i deras 

barns vård på 

sjukhus i Iran. 

 

En kvalitativ metod med hjälp 

av tematisk analys. 25 

ostrukturerade tematiska 

intervjuer gjordes med 14 

föräldrar och 11 sjuksköterskor 

från två stora pediatriska 

sjukhus i Tehran, Iran. 

25 Det framkom att sjuksköterskan 

måste ha en effektiv kommunikation 

med föräldrarna och kontinuerligt 

involvera dem i vården, efter deras 

önskemål, med tillräckligt stöd och 

övervakning för att garantera vårdens 

kvalitet. 

K 

II 

Aguiar, R. C. B., 

Carvalho, A. S., 

Depianti, J. R. B., 

Monteiro, A. C. 

M., & Silva, L. F. 

(2014) 

Brasilien 

Reactions of family 

members of 

children diagnosed 

with cancer: a 

descriptive study 

Identifiera 

reaktionen av ett 

cancerbesked hos 

närstående, beskriva 

omvårdnads teamets 

arbete baserat på 

dessa reaktioner 

samt familjens 

förväntningar på 

vården. 

 

En beskrivande studie med 

kvalitativ grund där mödrar till 

cancersjuka barn intervjuades 

med slutna och öppna frågor. 

7 Det uppstår olika känslor vid ett 

cancerbesked hos närstående, t.ex. 

förtvivlan, skuldkänslor, förnekelse 

och rädslan att förlora sitt barn. För 

att tillgodose de närståendes behov 

måste sjuksköterskan stötta och ge 

klara besked angående sjukdomen. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Al-Akour, N., 

Gharaibeh, M., &  

Al-Sallal, R AK. 

(2012) 

Jordanien 

Perception of 

Jordanian mothers 

to nursing support 

during their 

children 

hospitalisation 

Att beskriva 

mödrars 

erfarenhet av 

omvårdnads stöd 

under deras barns 

vårdtid 

En tvärsnittsstudie som utfördes på 

två pediatriska avdelningar på de två 

största statliga sjukhusen i Amman-

Jordan. Urvalet var Jordanska 

mödrar till barn som vårdas på 

sjukhus för medicinska eller 

kirurgiska anledningar. 

 

235 

(0) 

Resultatet visade att mödrarna 

hade en måttlig erfarenhet av 

omvårdnads stöd och att 

tillfredsställelse med vården 

påverkade erfarenheten av 

omvårdnads stöd. 

P 

II 

Avis, M., & 

Reardon, R. 

(2008) 

England 

Understanding the 

views of parents 

of children with 

special needs 

about the nursing 

care their child 

receives when in 

hospital: a 

qualitative study 

 

Undersöka 

föräldrarnas syn 

på den upplevda 

vården på sjukhus 

som deras barn 

med särskilda 

sjukvårdsbehov 

går igenom. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Semistrukturerade intervjuer utfördes 

och baserades på 3 frågeställningar. 

De som valde att medverka 

kontaktades först via telefon för att 

komma överens om lämplig tid att 

träffas för intervju. 

 

50 

(34) 

Resultatet visar att det finns 

brister i sjuksköterskans stöd och 

att föräldrar inte alltid litar på 

sjukvårdspersonalen. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



V 

 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bsiri-

Moghaddam, K., 

Basiri-

Mofhaddam, M.,  

Sadeghmoghada

m, L., & Ahmadi, 

F. (2011) 

 Iran. 

The Concept of 

Hospitalization of 

Children from the 

View Point of 

Parents and 

Children 

Att belysa Vad 

det innebär när ett 

barn vårdas på 

sjukhus samt 

deras och 

föräldrars 

erfarenheter av 

tiden på sjukhuset 

 

Fenomenologisk intervjustudie med 

kvalitativ ansats. 

Intervjuerna analyserades och 6 

teman identifierades. Miljö, 

partnerskap, föräldrars personliga 

problem, mentala och emotionella 

frågor samt andlig dimension.  

 

12 barn 

8 föräldrar 

(0) 

Resultaten visar att barn som 

vårdas på sjukhus och dess 

föräldrar kan uppleva negativa 

förändringar som påverkar deras 

mentala och andliga tillstånd 

vilket i sin tur kan påverka deras 

hälsa negativt. 

K 

II 

Lee, R. L. T., & 

Lau, V. W. K.  

(2012) 

China 

An inerpretive 

phenomenological 

study of Chinese 

mothers’ 

experiences of 

constant vigilance 

in caring for a 

hospitalized sick 

child. 

 

Att undersöka 

kinesiska mödrars 

erfarenhet av att 

ta hand om deras 

barn som vårdas 

på sjukhus. 

Studien använde sig av 

Heideggerian interpretive 

phenomenological methodology. 

Intervjuer gjordes med 15 mödrar 

till barn som vårdades på sjukhus 

för akut skada eller sjukdom. 

15 

(0) 

Fyra teman kom fram i resultatet: 

“att vara känslig mot andra”, 

“erbjuda en hjälpande hand”, 

“övervaka hälsotillstånd” och 

“upprätthålla dialoger”. Resultatet 

belyser mödrarnas önskan av att 

vara delaktiga i vården, deras 

outtryckta behov av 

kommunikation och deras oro att 

inte bli omhändertagna av den 

upptagna vårdpersonalen. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  
(Design, urval, datainsamling 

och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Matziou, V., 

Boutopoulou, B., 

Chrysostomou, A., 

Vlachioti, E., 

Mantzious, T., & 

Petsios, P.  

(2011) 

Grekland 

Parents’ satisfaction 

concerning their 

child’s hospital care 

Att undersöka 

föräldrars 

tillfredsställelse 

kring sitt barns 

vård på sjukhus 

och vilka 

avgörande 

faktorer som 

finns. 

 

Deskriptiv kvantitativ design. 

Studien utgjordes av 

frågeformulär 

Inklusionskriterer för att 

medverka i studien var att barnet 

skulle varit inlagd på sjukhus i 

minst 3 dagar, medverkande 

behövde behärska det grekiska 

språket och den medverkande 

föräldern ska ha en central roll i 

barnets vård. 

 

206 

(5) 

Resultatet visar att föräldrar 

visade stor tillfredsställelse med 

vårdgivarens attityd och 

medicinska behandling medan 

mindre tillfredsställda med 

information gällande rutiner och 

vårdgivarnas arbetsmiljö. 

K 

I 

McKenna, K., 

Collier, J., Hewitt, 

M. & Blake, H. 

(2010) 

England 

 

Parental involvement 

in paediatric cancer 

treatment decisions 

Att undersöka 

föräldrars 

delaktighet i 

beslutsfattande 

inom pediatrisk 

cancervård. 

 

Kvalitativ studie som utgjordes 

av intervjuer och ett flertal 

frågeformulär. 

68 

(8) 

Vårdpersonal som uppmuntrar 

föräldrar till att ställa frågor i 

beslutsfattande kring barnet är 

avgörande för att uppnå en god 

relation sinsemellan. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Oliveira 

Pinheiro de 

Melo, E. M., 

Ferreira, P. L., 

Garcia De Lima, 

R. A., & 

Falleiros De 

Mello, D.  

(2014). 

Portugal. 

 

The involvement of 

parents in the 

healthcare provided 

to hospitalized 

children 

Analysera föräldrar 

och sjukvårdares 

erfarenheter av 

föräldrars delaktighet i 

vården av barn som 

vårdas på sjukhus. 
 

Utforskande kvalitativ studie. 

Studien utgjordes av ett 

frågeformulär med öppna frågor. 

Ett viktigt inklusionskriterie var 

att kunna behärska portugisiska. 

574 

(0) 

Föräldrar 

252 

(0) 

Sjukvårdare 

Tre teman av delaktighet 

belystes: daglig vård försedd till 

barn, åsikter angående 

delaktighet av föräldrar, 

kontinuitet av vård relaterat till 

närvarande och delaktighet hos 

föräldrar. 

K 

I 

Salmani, N., 

Abbaszadeh, A., 

& Rassouli, M. 

(2014).  

Iran. 

 

Factors Creating 

Trust in 

Hospitalized 

Children’s Mothers 

towards Nurses 

Belysa faktorer som 

påverkar tilliten till 

sjuksköterskor hos 

mödrar till barn som 

vårdas på sjukhus. 

Studie med kvalitativ design. 

Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor utfördes och 

transkriberades ord för ord. 

14 

(0) 

Resultaten visade att 

engegemang, empati i vården 

och färdigheter att utföra plikter 

var viktigt hos sjuksköterkan. 

Hos mödrar var det viktigt med 

delaktighet i vården och att vara 

intresserade av pediatrisk 

omvårdnad för att kunna etablera 

en god kommunikation med 

vårdgivaren. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (dör 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, datainsamling och analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Shields, L., 

Young, J., & 

McCann, D. 

(2008) 

Australien 

 

The needs of 

parents of 

hospitalized 

children in 

Australia 

Studiens syfte var 

att jämföra 

uppfattning av 

behov hos föräldrar 

till barn inlagda på 

sjukhus och 

sjukvårdarnas 

uppfattning av 

föräldrars behov i 

situationen. 

 

Kvalitativ studiedesign. De medverkande fick 

fylla i frågeformulär.   

Studien utgjordes av föräldrar till barn i åldern 0-

18 år inlagda på sjukhus och vårdpersonal som 

vårdade barnen. Exklusionskriterier var onkologi 

och intensivvårdsavdelning.   

 

79 

(60) 

Vårdperso

nal 

130 

(58) 

Föräldrar 

Studiens resultat visar att 

sjukvårdspersonal 

uppfattar att föräldrar 

behöver mer stöd än vad 

föräldrarna själva anser att 

de behöver. 

K 

I 

Uhl, T., 

Fisher, K., 

Docherty, S. 

L., & 

Brandon, D. 

H. 

(2013) 

USA 

 

Insight into Patient 

and Family-

Centered Care 

Through the 

Hospital 

Experiences of 

Parents 

 

Beskriva föräldrars 

vård erfarenhet när 

deras barn vårdas 

på sjukhus för att 

identifiera 

strategier som kan 

förbättra patient 

och familje-

centrerad vård. 

 

En beskrivande studie med blandad metod och 

två faser. I fas 1 deltog föräldrar i 

semistrukturerade fokus grupper där de svarade 

på frågor angående deras barns vård och i fas 2 

fick alla familjer till barn som skrevs ut fylla i en 

enkät om vårderfarenheten. 

 

9 

(0) 

234 

(1 186) 

Tre teman kom fram i 

focus grupperna; att förstå 

verkligheten, ta tag i 

motgångarna och fortsätta 

framåt. I enkäten kom det 

fram att sjuksköterskor var 

stöttande och omsorgsfulla 

men inte lika respekterade 

som doktorerna. 

 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



IX 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Verwey, M., 

Jooste, K., & 

Arries, E. 

(2008) 

Sydafrika. 

Experiences of 

parents during the 

hospitalisation of 

their child in a 

private paediatric 

unit. 

Att beskriva 

rekommendationer 

för att stötta 

föräldrar med barn 

som ligger på en 

privat pediatrisk 

avdelning. 

En tolkande fenomenologisk 

kvalitativ studie. Ostrukturerade 

intervjuer utfördes samt insamling 

av information via dagböcker och 

anteckningar. Intervjuerna 

transkriberades och anylserades. 

22 Det visar sig att många har ett behov 

av delaktighet men även de som 

visar motstånd. 

K 

II 

Watt, L., Dix, 

D., Gulati, S., 

Sung, L., 

Klaassen, R. J., 

Shaw, N. T., & 

Klassen, A. F.  

(2011) 

Canada 

Family-centered 

care: a qualitative 

study of Chinese 

and South Asian 

immigrant parents’ 

experiences of care 

in paediatric 

oncology 

Att beskriva 

kinesiska och 

sydasiatiska 

invandrarföräldrars 

erfarenheter av 

familje-centrerad 

vård på pediatriska 

onkologi avdelningar 

i Canada. 

 

Kvalitativ metod där 50 första 

generations kinesiska och 

sydasiatiska föräldrar med barn 

som haft diagnosen cancer i minst 6 

månader intervjuades. 

50 

(44) 

Resultatet visade att föräldrarna 

överlag var tillfredsställda med 

vården de fick samtidigt som några 

orosområden för föräldrarna dök 

upp. 

K 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 
(Design, urval, datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Zwaanswijk, 

M., Tates, K., 

van Dulmen, 

S., 

Hoogerbrugge, 

P. M., Kamps, 

W. A., & 

Bensing, J. M. 

(2007) 

Nederländerna 

 

Young patients', 

parents', and 

survivors' 

communication 

preferences in 

paediatric 

oncology: Results 

of online focus 

groups 

Att erhålla insikt i 

vad deltagarna som 

är involverade i 

barnonkologi 

föredrar gällande 

mellanmänsklighet, 

information och 

beslut. 

Kvalitativ studie med tre olika 

forskningsgrupper. 

Föräldrar, Patienter i åldrarna 8-17 

år, Barn och ungdomar som blivit 

diagnostiserade i åldrarna 8-17 år 

och sedan friskförklarats från sin 

cancersjukdom. 

De medverkande fick läsa och 

svara på frågor online under 7 

dagars tid. 

 

48  

(12) 

De medverkande var överens om 

att information och kommunikation 

är viktiga aspekter på en pediatrisk 

onkologisk avdelning. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA C 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


