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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Delaktighet betyder aktiv medverkan, vilket innebär att ha ett medansvar samt att ha ett 

medinflytande. Delaktighet i ett omvårdnadssammanhang har betydelsen att patienten tar 

del i beslut i sin vård och behandling. Föräldrar till sjuka barn har behov som bör 

tillgodoses, dessa är bland annat att känna trygghet och kunna förmedla det till sitt barn. 

Information och kommunikation mellan vårdpersonalen och föräldrar är andra behov som 

måste tillgodoses. Detta bidrar till att föräldrarna känner kontroll över situationen och kan 

vara delaktiga gällande beslut. Familjecentrerad omvårdnad innebär att både barnet och 

föräldrarnas behov uppmärksammas, vilket är en målsättning inom barnsjukvård. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars delaktighet i vården av 

deras barn i åldrarna 0-10 år på barnavdelningar. 

 

Metod 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes som utgick från sjuksköterskors erfarenheter. Sex 

intervjuer utfördes med stöd av en halvstrukturerad intervjuguide med följdfrågor. 

Inklusionskriterier var att intervjupersonerna skulle ha arbetat i minst två år som 

sjuksköterskor och arbetat minst ett år på en barnavdelning med barn i åldrarna 0-10 år. 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

Sjuksköterskorna poängterade att föräldrar till sjuka barn är delaktiga i barnets omvårdnad. 

Enligt sjuksköterskorna erbjöds föräldrarna möjligheten att delta i planeringen av barnets 

vård och behandlingsstrategier för att förbättra föräldrars delaktighet. Samtliga 

sjuksköterskor betonade att föräldrars delaktighet påverkar barnen positivt genom att 

barnen känner sig trygga och lugna. Svårigheter kring föräldrars delaktighet var bland 

annat när familjen vägrar vård, föräldrar som har en bristande anknytning till barnet samt 

när föräldrar har olika åsikter sinsemellan. Anledningen till passiva föräldrar sågs kunna 

vara att de är oroliga och osäkra i en eventuell krissituation, vilket kan leda till distans 

mellan föräldrar och barnet. Sjuksköterskorna upplevde att en öppen dialog mellan 

vårdpersonal och föräldrar leder till ökad delaktighet och att alla parter blir tillfredsställda. 

God information, bra förklaringar och framförhållning underlättar föräldrars delaktighet.  

 

Slutsats 

Föräldrars delaktighet behövs i vården av deras barn oavsett barnets ålder. Föräldrarna är 

framför allt delaktiga i barnets omvårdnad och i planeringen av barnets vård. Information 

och kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal är viktiga aspekter för att föräldrar 

ska kunna bli delaktiga. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors erfarenheter, föräldrars delaktighet, omvårdnad, trygghet, 

kommunikation. 
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INLEDNING 

Majoriteten av barn som vårdas på sjukhus är små och behöver någon som kan föra deras 

talan. När föräldrar söker sjukhusvård tillsammans med deras sjuka barn är både barnet och 

föräldrarna i underläge. Vårdpersonal bör behandla föräldrarna med respekt och värdighet, 

under sjukhusvistelsen, för att föräldrarna ska kunna bli delaktiga i handlingar och beslut i 

vården av deras barn. Delaktighet i vården av sitt barn innebär att föräldrarna deltar i 

utformning av vården (Bischofberger, Dahlquist, Edwinson, Månsson, Tingberg & Ygge, 

2004). 

 

Delaktighet betyder aktiv medverkan (Delaktighet, u.å.). Delaktighet har för föräldrarna 

visats innebära att vara tillgänglig för barnet, utföra grundläggande omvårdnad och att bli 

informerade (Shields, Pratt & Hunter, 2006). 

 

För att uppnå föräldrars delaktighet behöver föräldrarna vara informerade om barnets 

vårdsituation för att beslut ska kunna tas. Avsaknad av information och kommunikation 

mellan föräldrar och vårdpersonal leder till osäkerhet hos föräldrarna (Bischofberger et al., 

2004). En väl fungerande kommunikation är en hjälp för föräldrarna att få kontroll över 

situationen, vilket underlättar delaktigheten (Hallström, 2009). Familjecentrerad 

omvårdnad innebär att både barnets och föräldrarnas behov uppmärksammas, vilket är en 

målsättning inom barnsjukvård (Bischofberger et al., 2004).  

 

BAKGRUND 

Sjuksköterskans profession 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskans profession utgår från fyra ansvarsområden. Dessa är: ”… att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007, s. 3). Sjuksköterskan arbetar tillsammans med övriga 

yrkeskategorier inom vården och har till uppgift att vårda individen och dennes familj 

(SSF, 2007). 

 

International Council of Nurses, ICN, omfattar etiska riktlinjer som utgår ifrån fyra koder. 

Första koden innefattar sjuksköterskan och allmänheten. Primära ansvaret är att ge 

människan vård, respektera människan samt ge information angående dennes vård. Andra 

koden involverar sjuksköterskan och yrkesutövningen, där det ingår att behålla sin 

yrkeskompetens samt att använda en teknik som skyddar individen från risker. Tredje 

koden består av sjuksköterskan och professionen där sjuksköterskan ska bidra till att 

utveckla omvårdnaden evidensbaserat. Den fjärde, och sista koden, sjuksköterskan och 

medarbetare innebär att sjuksköterskan har som uppgift att se till att det finns ett gott 

samarbete med övriga yrkeskategorier (SSF, 2007). 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) för sjuksköterskor betonar 

att sjuksköterskan bör använda sina kunskaper inom omvårdnaden och tillfredsställa 

patientens vårdbehov i ett samarbete med olika yrkeskategorier. Sjuksköterskan ska även 

kunna kommunicera, med patienter och närstående, samt informera på ett empatiskt sätt. 

För att delaktigheten, i vårdsituationen, ska bli bra krävs en god kontakt med hjälp av stöd 

och vägledning från sjuksköterskan. Gresko och Dowdell (2012) studerade barn med 



      2 

astma. I studien framkom det att sjuksköterskor kan genom sin profession, hjälpa och 

uppmuntra barn till följsamhet gällande medicinering och symtomlindring.  

 

Sjuksköterskan på en barnavdelning 

Noreña Peña och Cibanal Juan (2011) har i en intervjustudie undersökt vad barn på en 

barnavdelning uppskattar hos sjuksköterskor. De kom fram till att barnen i studien 

uppskattade när sjuksköterskorna distraherade dem, när något medicinskt skulle utföras. 

Barnen ville att sjuksköterskorna t.ex. skulle prata om barnets favorit fotbollslag och 

fritidsaktiviteter. Barnen i studien tyckte även att det var bra när sjuksköterskorna kom in 

på rummen och ställde frågor, bland annat om hur de mådde. Barnen menade att allt detta 

var ett sätt att förbättra relationen mellan sjuksköterskan och barnet.  

 

Barnen i Noreña Peña och Cibanal Juan (2011) studie uppmärksammade hur 

sjuksköterskorna behandlade deras föräldrar, under tiden på sjukhuset. Barnen påverkades i 

en positiv riktning när de såg att sjuksköterskorna försökte skapa ett vänskapligt klimat 

med föräldrarna. Barnen tyckte det var bra när sjuksköterskorna kom in på rummet, 

började prata med föräldrarna och sade roliga saker. De kunde t.ex. prata om kläder samt 

ge uppmuntrande ord. 

 

Feudtner et al., (2007) undersökte hur det är att arbeta som sjuksköterska på en 

barnavdelning med svårt sjuka barn. Sjuksköterskorna i studien uppgav att de var som mest 

komfortabla i situationer när det gällde att ge barnet smärtlindring. De menade att de inte 

kände sig lika bekväma att prata med familjen om döden. Sjuksköterskorna gav ändå 

familjen information om detta även om det var tungt och de inte kände sig lika bekväma i 

situationen. 

 

Barns utveckling 

 
Spädbarnet 

När ett barn är cirka sex veckor bör de ha utvecklat ett svarsleende, detta beror på att 

framhjärnan börjar bli mer aktiv. Allt eftersom barnet växer utvecklas synen och vid tre 

månaders ålder kan barnet följa rörelser med blicken. Någon månad senare börjar barnet att 

lyssna mer aktivt, speciellt vid användandet av barnspråk (Lagercrantz, 2009). Enligt 

Baggens (2001) studie framkom det att samtal mellan sjuksköterskor och 

småbarnsföräldrar hade olika fokus beroende på barnets ålder. Samtalen hos föräldrar med 

ett nyfött barn dominerades av om barnet hade ett leende och när detta i så fall uppkom.  

 

Vid cirka nio månaders ålder börjar barnet förstå ordet ”nej” och vad ordet har för 

innebörd. Nu är även djupuppfattningen utvecklad och barnet kan nu prata i ”ettordsatser”. 

Barnet i den här åldern brukar inte vilja bli lämnat ensam med en främling. Vid cirka ett 

års ålder kommer barnet ihåg vad som nyligen har hänt och barnet börjar även känna igen 

sig i en spegel (Lagercrantz, 2009). 

 
Småbarnet (2-7 år) 

Vid två års ålder kan barnet lägga pussel, är frågvis, kan skilja på vad som mitt och ditt 

samt vänta på att det blir ens tur i lekar. Ordförrådet har växt, dock är talet fortfarande 

under utveckling. Barnet har svårt att förstå att inte allting kan ske direkt och vill gärna att 

önskningarna uppfylls omedelbart. Barnet tittar på hur och vad andra barn leker, men vill 

dock ha sina leksaker för sig själv och delar helst inte med sig (Lagercrantz, 2009). Även 

Baggens (2001) visar att samtalen utgår från barnens beteende och talförmåga. Enligt 
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Lagercrantz (2009) har barnet utvecklat en ”jagkänsla”, vilket innebär att barnet kan 

beskriva sig själv och även berätta om upplevelser och känslor. Barnet har dock ännu inte 

börjat förstå skillnaden mellan jag, mig och mitt eller du och ditt. 

 

När barnet är fyra år har hanteringen av en penna utvecklats till en vuxen persons förmåga. 

Finmotoriken fungerar väl, vilket gör att barnet t.ex. kan klippa, klistra, måla samt knäppa 

upp knappar. Barnet besitter förmågan att sitta ner och lyssna på långa berättelser, men har 

dock fortfarande svårt att skilja på vad som är fantasi och vad som är verklighet. Barnet 

kan nu sätta sig in i andra människors tankar. Vid fem års ålder kan barnet uppge sitt 

namn, sin adress samt födelsedag. De har nu också en större förståelse för vad regler och 

rättvisa innebär (Lagercrantz, 2009).  

 
Skolbarnet (7-10 år) 

En sjuårings hjärna väger ungefär lika mycket som en vuxens hjärna, nu växer inte hjärnan 

mycket mer (Lagercrantz, 2009). Barnet har ett stort intresse av att förstå sig på vad livet 

egentligen handlar om, och börjar nu inse skillnad på fantasi och vad som är verklighet. 

När barnet börjar i skolan har de en stor medvetenhet om sin egen kropp, vilket innebär en 

rädsla för att utsättas för någon form av kroppsskada. Barnet börjar även komma till insikt 

om skillnader mellan kroppens organ och vad de har för olika funktioner. De har även 

börjat förstå varför de blir sjuka, att det kan bero på bakterier eller virus. De är även 

medvetna om att de kan bli sjuka på grund av inre skador, och inte enbart på grund av yttre 

våld och skador (Bischofberger et al., 2004).   

 

Delaktighet 

Delaktighet betyder aktiv medverkan, vilket innebär att ha ett medansvar samt att ha ett 

medinflytande. Medinflytande syftar på en förnimmelse av att ha gjort något meningsfullt 

(Delaktighet, u.å.).  

 

Delaktighet i ett omvårdnadssammanhang har betydelsen att patienten tar del i beslut i sin 

vård och behandling (Edberg & Wijk, 2009). Vid delaktighet ingår både en tanke-, vilje- 

och beslutsprocess. Det krävs att den som är delaktig är autonom, vilket innebär att kunna 

ta egna beslut (Bischofberger et al., 2004).  

 

Enligt föräldrabalken (Svensk författningssamling [SFS], 1949:381) 11 § har 

vårdnadshavaren både rätt och skyldighet att ta beslut över barnets angelägenheter. Barnets 

åsikter och behov ska dock tas tillvara ju äldre barnet blir och ju mer barnet utvecklas. 

 

Barnsjukvård 

 

Barnkonventionen 

Förenta Nationernas, FN:s, konvention om barnens rättigheter omfattar bestämmelser om 

mänskliga rättigheter för barn. Enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn. Den tar 

bland annat upp att alla barn är lika mycket värda, att barnets bästa ska prioriteras och att 

barnet har rätt att uttrycka sig och respekteras samt att få vara hos sina föräldrar så långt 

det är möjligt. Barnet ska få uppnå den bästa möjliga hälsan samt har rätt till sjukvård. 

Föräldrarna har rätt till att få information och undervisning om barnhälsovård för att kunna 

vårda sitt barn (Sveriges internationella överenskommelse [SÖ], 1990:20). 
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Barnet på sjukhus 

För att barnet ska bli delaktigt i sin egen vård krävs det att vårdpersonalen ger barnet 

möjlighet till detta genom att bland annat ge information på barnets nivå. Barnets ålder 

samt situation är komponenter som avgör hur mycket information barnet förstår. Barnet 

behöver även känna sig respekterat och bli taget på allvar, vilket underlättas om 

sjuksköterskan pratar direkt till barnet. För att underlätta kommunikationen med ett barn 

kan lek vara en bra metod (Bischofberger et al., 2004). Enligt några sjuksköterskor i en 

studie, tyckte barnen om när sjuksköterskorna skämtade och visade en lekfull sida. Humor 

och skratt uppfattade barnen som en positiv stimulans (Noreña Peña & Cibanal Juan, 

2011). 

 

Ekra och Gjengedal (2012) kom i sin studie fram till att en miljö som är anpassad för barn 

samt närheten till och stödet från deras föräldrar är komponenter som gör barn, mellan 7-

12 år, mer trygga. Barnen uppskattade fotografierna, konstverken och inredningen på 

avdelningen. Avdelningens akvarium hade en lugnande inverkan på barnen. Barnen hade 

minst en förälder närvarande under studiens gång, vilket gjorde att de kunde upprätthålla 

en daglig rutin. Dos Santos et al. (2011) menade att barnen och föräldrarna upplevde att det 

mest påfrestande med sjukhusvistelsen var att de var tvungna att anpassa sig till 

avdelningens rutiner och bestämmelser. Det var alltså hela familjens rutiner som 

förändrades under denna tid, vilket uppfattades som jobbigt.  

 

Barnen som deltog i en studie upplevde en känsla av rädsla samt orolighet när de först kom 

till sjukhuset. Den nya miljön samt att barnen kände sig sjuka gjorde dem osäkra i 

situationen. Det var mest påtagligt för de barn som aldrig tidigare hade upplevt denna 

situation och de som hade dåliga erfarenheter från tidigare sjukhusbesök (Ekra & 

Gjengedal, 2012). Bsiri-Moghaddam, Bsiri-Moghaddam, Sadeghmoghaddam och Ahmadi 

(2011) utförde i Iran en studie på två barnavdelningar. På båda avdelningarna intervjuades 

barn i åldrarna 7-11 år, samt deras föräldrar i åldern 24-47 år. De som deltog i studien 

uttryckte ett missnöje med miljön på sjukhuset. Deltagarna uttryckte oro för sjukhusbuller, 

sjukhussängar, sjukhusmat, regler samt besökstider. Den ovana omgivningen benämndes 

av deltagarna som någonting som framkallar oro. Föräldrarna hade ingen ordentlig sovplats 

utan fick sova sittandes i en stol. Barnen i studien blev berörda och uttalade en oro över 

bristen på vila för sina föräldrar.  

 

Ekra och Gjengedal (2012) fann att om barn fick delta i sin egen behandling, utifrån deras 

förmåga, så underlättade det för dem att anpassa sig till vårdsituationen. Sjuksköterskan 

instruerade barnen i olika medicinsktekniska moment samt förklarade innebörden av deras 

sjukdom. Den undervisningsmetod, där sjuksköterskan använde sig av filmer, var mest 

intressant och lärorik för barnen. Gresko och Dowdell (2012) utförde en studie i 

Pennsylvania, med barn som har astma. Enligt författarna är det vanligt att små barn har 

en, eller två föräldrar som hanterar barnets mediciner. Allt eftersom barnet blir äldre, ökar 

också förväntningarna på barnet. De menar att större ansvar därför kan läggas på barnet, 

och de förväntas hantera sin sjukdom i större utsträckning än tidigare.  

 

Bsiri-Moghaddam et al. (2011) fann i en intervjustudie, med barn och föräldrar, att 

föräldrarnas kunskap om barnens sjukdom hade en effekt på hur stark ångest föräldrarna 

och barnen upplevde. De barn som tidigare hade vistats på sjukhus, visade starkare tecken 

på ångest. Barnen i studien uppgav en känsla av ångest och rädsla av de långa gröna 

klänningarna som personalen bar. De tyckte även att den atmosfär som infann sig i 

rummet, när vårdpersonalen klev in, var obehaglig. 
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Barnets behov av stöd 

Harder, Christensson och Söderbäck (2009) fann i sin studie att barn sökte stöd och 

bekräftelse hos sina föräldrar när de var på besök inom den svenska barnhälsovården. 

Barnen sökte stöd och bekräftelse för att själva kunna bli mer delaktiga i vården. Barnen 

visade att de behövde stöd genom att exempelvis vända sig mot föräldern, sätta sig i knäet 

och hålla handen. Barnen bjöd in sina föräldrar i de sammanhang då barnen inte kände sig 

säkra, de frågade då sina föräldrar om de ”rätta” svaren, de svar som vårdpersonalen kunde 

tänkas vilja höra. En annan studie (Harder, Christensson, Coyne & Söderbäck, 2011), 

belyser också att barnen sökte kontakt med sina föräldrar eller sjuksköterskan när de 

behövde stöd. I denna studie visade barnen inte enbart att de behövde stöd genom 

kroppskontakt, utan också att de önskade detta i verbal form. 

 

Att vara förälder till ett sjukt barn 

 

Enligt Hallström (2009) är föräldrar till sitt sjuka barn i samma underläge gentemot 

vårdpersonalen som om de själva vore sjuka. Även Bischofberger et al. (2004) anser att 

föräldrar, som söker sjukhusvård, tillsammans med sitt sjuka barn är i underläge. Hallström 

(2009) menar att föräldrarna tar situationen på olika sätt beroende på deras psykiska och 

sociala förmåga. Vårdpersonalen har, i de flesta fall, ett övertag vad gäller kunskap om 

barnets sjukdom och behandling vilket gör att föräldrarna även där är i underläge. 

 

Tidigare forskning (Domingo et al., 2012; Hagedoorn, Kreicbergs & Appel, 2011; Mahant, 

Pastor, Deoliveira, Nicholas & Langer, 2011; Salgado et al., 2011) visar att föräldrar 

påverkas när deras barn är sjuka. En kvalitativ studie (Salgado et al., 2011) med föräldrar 

till barn med hjärtfel påvisade att föräldrar till dessa barn var oroliga och känslomässigt 

påverkade under deras barns sjukdomsförlopp. Föräldrarna uttryckte en rädsla att förlora 

sina barn under sjukhusvistelsen. Hagedoorn, Kreicbergs och Appel (2011) 

uppmärksammade att föräldrar till sjuka barn med cancer påverkas och har större risk att 

drabbas av ångest, depression och posttraumatisk stress. Enligt Salgado et al. (2011) kände 

föräldrarna skuld vilket påverkade deras beteende. Mödrarna till barnen upplevde en 

osäkerhet över att inte veta vad som pågick och de kände sig maktlösa. Mödrarna till 

barnen tog bland annat stöd från socialt nätverk, religion och från sjukvårdsteamet för att 

enklare ta sig igenom situationen. 

 

Föräldrar till barn med Rotavirus, uppvisade i en internationell kvantitativ studie, med tre 

länder inkluderade, att de påverkats av barnets sjukdom. Föräldrarnas dagliga aktiviteter 

berördes mindre hos de med små barn, upp till ett halvår. Det visade sig även att symtom 

på sjukdomen samt föräldrarnas beteende var detsamma hos alla oavsett vilket av de tre 

länderna de kom ifrån. Däremot skilde sig föräldrarnas oro och hur deras dagliga 

aktiviteter påverkades, beroende på föräldrarnas ursprungsland (Domingo el al., 2012). 

Även Mahant, Pastor, Deoliveira, Nicholas och Langer (2011) studie om barn med 

neurologiska sjukdomar påvisade föräldrars orolighet kring barnets hälsa. Barnens framtida 

hälsa, barnens chanser att överleva och den vård barnen så småningom kan behöva efter 

föräldrarnas bortgång, var sådant som oroade dem.  

 

Familjecentrerad omvårdnad  

 

Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjens behov står i centrum, men dessa behov 

kan variera. Barnets behov ändras utefter om en situation tolkas som hotfull eller inte. I en 
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situation där barnet känner sig trygg, och inte hotad, vill barnet få ge uttryck för 

exempelvis aktivitet, delaktighet och information. Om däremot situationen tolkas som 

hotfull ökar barnets behov av föräldrarnas närhet, känslan av kontroll över situationen samt 

att integriteten respekteras (Hallström, 2009).  

 

Föräldrar har behov som bör tillgodoses, såsom att känna trygghet och kunna förmedla det 

till sitt barn. Information och kommunikation mellan vårdpersonalen och föräldrar är även 

behov som måste tillgodoses. När dessa behov blir tillgodosedda ökar föräldrarnas kontroll 

över situationen och de kan vara delaktiga gällande beslut. Avlastning och stöd är en annan 

viktig komponent, dock vill de allra flesta föräldrar äta och sova tillsammans med sitt barn 

under sjukhusvistelsen (Hallström, 2009). Föräldrarna, i en litteraturstudie, förstod vikten 

av att vara närvarande och att bibehålla föräldrarollen. Föräldrarna ville delta i 

diskussioner angående barnets vård (Shields, Pratt & Hunter, 2006). Att arbeta 

familjecentrerat är en målsättning inom barnsjukvård. Det innebär att både barnens och 

föräldrarnas behov tas tillvara och att familjen står i centrum för vården (Bischofberger et 

al., 2004).  

 

Familjen anses ha huvudansvaret för de närmaste och har därmed en omvårdnadsfunktion 

för varandra. Föräldrarna förstår barnen allra bäst eftersom de uppfostrar och vårdar barnen 

(Bischofberger et al., 2004). I en studie framkom att merparten av sjuksköterskorna tyckte 

att föräldrarna bör utföra det mesta av vården på barnen och att sjuksköterskorna skulle 

engagera sig i avancerad vård (Hughes, 2007).   

 

Sjuksköterskor i en studie (Oliveira & Marcon, 2007) menade att sjuksköterskans 

professionella förhållningssätt och relationen mellan vårdpersonalen och familjen präglade 

arbetet med familjer. Fokus i vården bör vara familjen enligt en del av sjuksköterskorna i 

studien. Relationen som skapas med familjen är en nödvändighet för att den fortsatta 

vården ska utvecklas. Relationen bör även upprätthållas under hela vårdtiden. Shields, Pratt 

och Hunter (2006) menade att diskussioner mellan vårdpersonal och föräldrar var 

betydelsefullt för att skapa en bra relation, under barnets sjukhusvistelse. 

 

Broberg (2009) menar att det i dagens samhälle är omöjligt att tala om familj eller 

familjeliv, med utgångsläge att alla familjer ser likadana ut och har en liknande livsstil. 

Kärnfamiljen förväntas fortfarande bestå av ett heterosexuellt par och ses som det normala 

idealet, men det framhålls att det finns en rad olika konstellationer vad som anses vara en 

familj, exempelvis styvfamiljen. En familj är en grupp med olika individer där alla 

påverkar varandra på olika sätt. Med det menas att om en individs hälsa påverkas i en 

negativ inriktning är det inte bara individen själv som blir påverkad, utan alla individer i 

familjen påverkas på olika sätt. Det är av största vikt att vara medveten om att hela 

familjen påverkas vid vård och behandling av en individ i familjen, speciellt om det gäller 

ett barn. Hagedoorn, Kreicbergs och Appel (2011) påvisade i sitt resultat att syskon till 

sjuka barn påverkas negativt genom sorg, hjälplöshet och skolsvårigheter. Fokus läggs 

oftast på det sjuka barnet, vilket gör att syskonen hamnar i skymundan. 

 

Föräldrars delaktighet 

 

Önskan angående föräldrars delaktighet 

På sjukhuset bör föräldrar bemötas med respekt och värdighet av vårdpersonal för att 

kunna bli delaktiga i handlingar och beslut i vården av deras barn. Föräldrar medverkar 

tillsammans med vårdpersonalen i en process där föräldrarnas tankar och viljor tas tillvara 
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för att kunna fatta ett gemensamt beslut angående barnets vård. Det krävs att föräldrarna är 

tillräckligt informerade om barnets vårdsituation för att de ska kunna vara delaktiga i 

beslut som ska tas. Stöd, professionalism, personalens arbetsmiljö och ansvar är fyra 

områden inom sjukvården som behöver vara tydliga för att föräldrarna ska kunna känna sig 

delaktiga (Bischofberger et al., 2004).  

 

Enligt Hallström (2009) påverkar vårdpersonalens värderingar och förhållningssätt 

gentemot familjen hur mycket föräldrarna är delaktiga i vården av deras barn. 

Vårdpersonalen har en tendens att bli mer öppna för familjer med liknande värderingar 

som deras egna familjer. Tankar och åsikter utbyts mellan familjen och vårdpersonalen 

som leder till en öppen dialog. 

 

En studie, som utfördes med mödrar på en neonatalvårdsavdelning, fann att mödrarna 

själva ville vara med och besluta om och hur behandlingen av deras barn skulle gå till. 

Mödrarna ville dock diskutera sitt beslut med antingen partner eller familj. Mödrarna valde 

att inkludera föräldrar, syskon, mostrar, kusiner och vänner som deras familj. De som 

deltog i studien diskuterade även olika beslut tillsammans med läkaren, för att på så sätt 

komma fram till ett beslut som alla parter godkände. Deltagarna beskriver även att de ville 

ha information från sjuksköterskorna, eftersom de hade mer tid och verkade mindre 

stressade. Mödrarna kände sig då mer bekväma i situationen (Moro et al., 2011). 

 

Inverkan av föräldrars delaktighet 

Föräldrars delaktighet har visat sig vara viktig för barn med diabetes typ 1. Resultaten 

visade att barnens hälsa och psykosociala mående påverkas positivt när föräldrarna är 

delaktiga. När barnen blir äldre och kommer upp i tonåren, kan de själva bli mer delaktiga 

men de behöver fortfarande hjälp och stöd av sina föräldrar. Kommunikation och 

samarbete är då viktigt mellan föräldrarna och barnen och detta har visat sig ge bäst 

resultat gällande barnets blodsocker och livskvalitet (Jaser, 2011). 

 

Massoudi, Wickberg och Hwang (2011) fann att majoriteten av de sjuksköterskor som 

ingick i en studie var positivt inställda till fäders delaktighet. Faderns närvaro under 

sjukhusvistelsen ansåg sjuksköterskorna var trevligt och positivt. De uttryckte även att 

faderns närvaro var viktig för både de sjuka barnen och för hela familjen. Några 

sjuksköterskor menade att det var lika naturligt och viktigt att samarbeta med fadern som 

med modern. De belyste även att fadern var lika viktig och lika kunnig som modern. Ett 

fåtal sjuksköterskor menade att fädernas närvaro, under sjukhusvistelsen, ökat med åren. 

De ansåg även att yngre fäder deltar i större utsträckning än äldre, samt att fäder oftare är 

närvarande när barnet är äldre. 

 

Silveira och Angelo (2006) undersökte i sin studie vad en familj behöver för att de ska 

känna trygghet. De kom fram till att familjerna behövde känna sig välkomna för att de 

skulle engagera sig i vården av deras barn. Enligt studien kände sig familjerna välkomna 

när deras omvårdnadsåtgärder uppmärksammades, när de fick tröstande ord samt en 

möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Mitchell, Chaboyer, Burmaister och Foster 

(2009) beskrev vad för slags vård familjemedlemmar kunde hjälpa sina sjuka närstående 

med. Den omvårdnad som var vanligast var massage, därefter kom tvättning av patienten 

och ögonvård. Familjemedlemmarna hjälpte också till att kamma håret, ge munvård och 

raka den sjuke. 
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Silveira och Angelo (2006) menar att när föräldrar ber om hjälp av vårdpersonal, är det en 

diskret handling att komma de närmre. På sikt leder denna handling till att föräldrarna 

deltar i vården av deras barn. När vårdpersonalen är öppen för förfrågningar, kommer 

familjerna även att ställa frågor om sjukdomen samt barnavdelningens rutiner. Familjerna 

medgav dock att frågor angående barnets sjukdom främst ställdes till läkaren på grund av 

att läkaren ansågs vara den person som kunde ge rätt information. Frågor som istället 

handlade om barnavdelningen samt frågor angående omvårdnaden ställdes till 

sjuksköterskan. Genom att familjerna kom närmre vårdpersonalen gavs en bättre möjlighet 

att hantera barnets sjukdom och sjukhusvistelse.  

 

Följder av föräldrars delaktighet 

I en studie framkom det att föräldrarna i större utsträckning ville ha mer kontroll över 

behandlingen som gavs till deras barn, i detta fall diabetes typ 1. Föräldrars psykiska 

tillstånd, hög grad av stress och ångest, hade negativa effekter på behandlingen. Föräldrar 

hade även en minskad förmåga att förstå vad behandlingen gick ut på och sedan genomföra 

den tillsammans med barnet. Familjerna menade också att barnets diagnos hade lett till att 

rutinerna inom familjen hade ändrats. Vardagen fokuserade på sjukdomen vilket gjorde att 

de ständigt var på ”sin vakt” ifall något skulle hända, det ledde på sikt till förlust av frihet. 

En del föräldrar poängterade även att de hade svårt att hitta någon alternativ vårdgivare till 

sig själva, eftersom sjukdomen krävde ett enormt ansvar. Föräldrarna sade att det var 

mödrarna som hade det primära ansvaret vad gällde vårdandet av deras barn. De flesta 

mödrarna ville dock att fadern skulle inta en stödjande roll, framför allt då det gällde att 

lösa problem men även att fatta viktiga beslut (Whittermore, Jaser, Chao, Jang & Grey, 

2012). 

 

I en studie som utfördes i Rio de Janeiro framkom det att mödrarna till barn som befann sig 

på sjukhuset kände sig oersättliga. Deras uppgift var att ta hand om sina barn och ingen 

annan fick ta över deras uppgift. Även barnen sade att de framför allt väljer sina mödrar 

som sina vårdare, hellre än någon annan familjemedlem. Mödrarna menade även att de 

ibland kände sig psykiskt och fysiskt trötta under tiden de befann sig på sjukhuset, dock 

var de inte villiga att be eller ta emot hjälp från någon annan (Dos Santos et al., 2011).  

 

Föräldrars behov av stöd under barnets sjukhusvistelse 

Enligt Hallström (2009) är det många föräldrar som förbereder sig inför sitt barns 

sjukhusbesök. De förbereder sig genom att läsa böcker och på internet för att bli mer 

förberedda inför besöket. Dessa föräldrar anser att de behöver mindre stöd av 

vårdpersonalen än om de inte hade varit förberedda, så länge allting fungerar som planerat. 

Andra föräldrar som har en klar uppfattning om hur de vill att allting ska vara är inte rädda 

för att uttrycka detta. 

 

Betydelsen av information och stöd framkom i en studie var mycket viktigt. I studien 

deltog barn med epilepsi och deras föräldrar, barnen var i åldern 8-14 år. Behovet av 

information och stöd, till föräldrarna, var som allra störst när diagnosen var nyställd, men 

behovet var även stort under de första två åren efter diagnosen. För barnen själva var 

informationen viktigare än stödet, dock var båda behoven mindre hos barnen än hos 

föräldrarna (Shore, Buelow, Austin & Johnson, 2009). Även Dos Santos et al. (2011) 

menade att det är viktigt att erbjuda föräldrarna stöd när de befinner sig på sjukhus. I denna 

studie var det framför allt mödrarna som var barnens vårdgivare. De uppgav att de fick 

stöd och bekräftelse på att de gjorde rätt, när någon annan bekräftar dem, framför allt 

familjen och vännerna. Mödrarna menade även att de hade ett bra stöd när de fick positiv 
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respons, uppmuntran, från vårdpersonalen. En del av mödrarna menade att det inte alltid 

räckte med stöd från familjemedlemmar, utan att de också finns en tröst hos Gud. Deras 

uppfattning var att tilltro till Gud innebar att ha hopp om att barnen i sinom tid kommer att 

bli bättre eller botas helt. Tron kan alltså fungera som en källa att hämta kraft ifrån, vilket 

gör att de orkar kämpa för att övervinna de problem som kan uppstå.  

 

Youngblut, Brooten och Kuluz (2005) undersökte i sin studie om det fanns någon skillnad 

mellan hur en moder och hur en fader reagerar när deras barn är i behov av sjukhusvård. 

De undersökte även om det fanns någon skillnad på behovet av socialt stöd. Det fanns en 

gemensam oro hos både mödrar och fäder, där frågor uppkom som t.ex. ”Vad kan jag göra 

nu för mitt barn?”, ”Är mitt barn smärtpåverkat?”, ”Vad kunde jag ha gjort för att 

förhindra detta?”, ”Förstår mitt barn vad som händer?”, ”Vad kommer mitt barn ihåg från 

tiden på sjukhuset?”. Det framkom även att mödrarna uppvisade en orolighet angående hur 

länge barnet skulle behöva sjukhusvård. Fäder däremot var oroliga för mödrarnas 

reaktioner på hela situationen.  

 

Några sjuksköterskor i en studie reflekterade kring deras roll i att uppmuntra fäder till 

engagemang. Sjuksköterskorna erbjöd dem bland annat individuella möten och 

gruppaktiviteter på tider som möjliggjorde en närvaro från fädernas sida. Under dessa 

möten diskuterades faderns roll, när båda föräldrarna var närvarande, under 

sjukhusvistelsen (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011). 

 

Närhetens betydelse mellan föräldrar och barnet 

Under 1900-talet framkom det att separation mellan barn och föräldrar inom vården är 

skadligt. Det visade sig att sjukhusvistelser som varade under en längre period hade 

negativa effekter på barnet och dennes utveckling. Föräldrarna påverkades också negativt 

eftersom de under en längre tid inte fick träffa sitt barn (Hallström, 2009).  

 

Hughes (2007) belyste i sin studie att sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att föräldrar 

är närvarande under sitt barns sjukhusvistelse. Barnen i en studie (Bsiri-Moghaddam et al., 

2011) uppgav att de kände en ångest till följd av separation från föräldrarna. Denna ångest 

som barnen upplevde, var enligt författarna mycket tydlig. Enligt Hallström (2009) tillåts 

idag föräldrarna vara närvarande i vården av deras barn. Barnen kommer i framtiden i 

mindre utsträckning att vårdas på sjukhus då det har framkommit nya vårdformer, t.ex. 

vård i hemmet och hemsjukvård, alternativt vård på både sjukhus och i hemmet. 

Förändringarna har gjort att vårdpersonal som arbetar med barn har fått andra 

arbetsuppgifter, bland annat utbilda och stödja barnets föräldrar för att de på så sätt ska 

kunna utföra en bra egenvård.  

  

Carmona, Coca, do Vale och Abrão (2012) fann att mödrarna på en 

neonatalvårdsavdelning upplevde en känsla av att inte räcka till. Denna känsla uppkom på 

grund av att de inte fick utföra vården av sitt barn, på sitt eget sätt. De menade även att de 

inte hade den relation till sitt barn som de hade hoppats på, eftersom de intog en 

iakttagande roll på grund av att de befann sig på sjukhus och inte i sin hemmiljö. Mödrarna 

tyckte inte att det var viktigt att de var närvarande, vilket gjorde att de ifrågasatte sig 

själva, och ställde sig frågan hur de kunde vara mödrar när de inte var närvarande. 

Mödrarna kände en otrolig skuld av att de inte varit närvarande under sjukhusvistelsen och 

alla uttryckte därför en stark önskan om att få komma hem och vara med familjen. 

Mödrarna kände också en besvikelse av att de inte fått ett omedelbart band med sitt barn, 

eftersom deras förväntningar var att de skulle få vara nära varandra. 
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Parsapour et al. (2011) undersökte användandet av en kommunikationsutrustning vars syfte 

var att patienter på sjukhus, som inte hade möjlighet att träffa sin familj och vänner 

fortfarande skulle kunna hålla kontakten med dem. Kommunikationssättet, ”Family-Link”, 

innebar att parterna kunde kommunicera med varandra, där de antingen kunde höra eller 

både se och höra varandra. ”Family Link” var först och främst gjort för barn men det har 

även visat sig att vuxna också gärna använder utrustningen. Enligt studien kunde familjens 

närvaro och delaktighet förbättras med hjälp av detta kommunikationssätt. En slutsats som 

då drogs i studien var att både patientens och dess närstående kände sig mer belåtna inom 

vården.  

 

Vikten av information till och kommunikation med föräldrar 

Information och kommunikation är en viktig del för att föräldrarna ska bli delaktiga. Brist 

på information och dålig kommunikation leder till osäkerhet hos föräldrarna 

(Bischofberger et al., 2004). Enligt Baggens (2001) studie var det sjuksköterskan som 

oftast inledde ett nytt ämne i samtalet med småbarnsföräldrar.  

 

Föräldrar vill delta olika mycket i olika situationer i vården av deras barn. En bra 

kommunikation krävs därför mellan barn, föräldrar och vårdpersonalen för att på så sätt 

kunna uttrycka vad som förväntas av den andra parten (Hallström, 2009). Flera 

sjuksköterskor och föräldrar, i en studie, ansåg att föräldrarna inte visste vad som 

förväntades av dem (Hughes, 2007). Föräldrarna, i en annan studie, menade att 

sjuksköterskorna förväntade sig att de skulle vara delaktiga i vården av deras barn (Shields, 

Pratt & Hunter, 2006).  

 

Betydelsen av information till familjemedlemmar belystes i en studie från Turkiet. Studien 

undersökte hur mycket information som patienterna och deras anhöriga ansågs behöva och 

sjuksköterskans roll i det hela. I resultatet framkom det att det på flera punkter hade 

behövts mer information, men att patienterna och de anhöriga ville ha olika slags 

information. Både patienterna och de anhöriga ville ha information på ett språk de förstod 

och utan medicinska uttryck (Sayin & Aksoy, 2012). Även Socialstyrelsen (2005) skriver i 

kompetensbeskrivningen att legitimerade sjuksköterskor ska ge information som är 

begriplig. Enligt Sayin och Aksoy (2012) ville patienterna och de anhöriga också ha en 

möjlighet att diskutera informationen de fått. Sjuksköterskorna kände själva att den 

information de gett inte var tillräcklig, anledningen till detta var tidsbrist men också att 

sjuksköterskorna inte tyckte att detta var en av deras viktigaste arbetsuppgifter. 

 

Söderbäck och Christensson (2008) utförde en studie i Afrika, de kom fram till att föräldrar 

var i behov av information när deras barn vistades på sjukhus. De fann att de flesta 

mödrarna till barnen inte ville vara delaktiga i beslutet i vården av deras barn. De ville 

heller inte bli utbildade i avancerade vårdmoment, men en moder påpekade att hon ville 

lära sig ge medicin oralt på ett säkert sätt till sitt barn. Ytterligare en studie (Matziou et al., 

2011) belyser vikten av kommunikationen mellan sjuksköterskor och föräldrar för att 

föräldrarna ska delta i vården av deras barn. I studien framkom det att föräldrar som inte 

var ängsliga över deras barns sjukdomstillstånd visade mer delaktighet i vården. En väl 

fungerande kommunikation mellan föräldrarna och vårdpersonalen tyckte föräldrarna 

saknades. Information om vårdsituationen var något som många föräldrar heller inte fick, 

dock var den informationen som de fick på en begriplig nivå. 
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Föräldrar gör på olika sätt för att få sina behov tillfredsställda, en del gör ingenting utan är 

tysta för att de inte vill vara till besvär för vårdpersonalen. De intar då en iakttagande roll 

och avvaktar istället för att se vad som händer och sker. I och med att de inte uttrycker sina 

behov är det naturligtvis svårare att tillfredsställa dem eftersom de inte tydligt talar om vad 

de behöver. Andra föräldrar menar att anledningen till att de verbalt inte uttrycker sina 

behov, är att de vill vara positiva och trevliga gentemot vårdpersonalen. Föräldrarna 

uttrycker samtidigt att det endast är deras egna behov som de har svårt att uttrycka, medan 

de kan ställa eventuella frågor som uppkommer angående vården av deras barn. De flesta 

föräldrarna är positiva till att uttrycka åsikter gällande olika beslut i barnets vård, dock vill 

föräldrarna sällan själva ta ett avgörande beslut (Hallström, 2009). I Corlett och Twycross 

(2006) studie visade det sig att föräldrar gärna vill vara delaktiga i deras barns vård men att 

föräldrarna har svårt att argumentera för sina åsikter. Dålig kommunikation mellan 

sjuksköterskor och föräldrar visar sig begränsa föräldrarnas möjlighet till delaktighet.  

 

Problemformulering 

 

Det har visat sig att föräldrar på sjukhus bör bemötas med respekt och värdighet av 

vårdpersonal för att kunna bli delaktiga i handlingar och beslut i vården av deras barn. 

Delaktighet i vården av barnet innebär att föräldrar deltar i utformning av vården. 

Information och kommunikation är en viktig del för att föräldrar ska bli delaktiga.  

(Bischofberger et al., 2004). Även Matziou et al. (2011) belyser i sin studie vikten av 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och föräldrar för att föräldrarna ska delta i vården 

av deras barn. Det är därför av intresse att studera sjuksköterskors erfarenheter inom detta 

område.  

 

 

 

 

 



      12 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars delaktighet i vården av 

deras barn i åldrarna 0-10 år på barnavdelningar.  

 

METOD 

Metodval 

 

Utifrån syftet valdes en kvalitativ intervjustudie eftersom den utgår från den intervjuades 

synvinkel och erfarenheter (Kvale & Brinkman, 2009). Meningen med denna 

intervjustudie är att öka kunskapen inom området genom sjuksköterskors erfarenheter. 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) skapas kunskap i en kvalitativ intervjustudie genom 

samspelet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. För att intervjun ska bli 

innehållsrik krävs en grundkunskap i det aktuella ämnet, hos den som intervjuar, för att 

kunna ställa följdfrågor och få ett utvecklande samtal. 

 

Inklusionskriterier och undersökningsgrupp 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att intervjupersonerna skulle ha arbetat i minst två år som 

sjuksköterskor och arbetat minst ett år på en barnavdelning med barn i åldrarna 0-10 år.  

 

Undersökningsgrupp 

Då tiden för studiens utförande var begränsad och intervjuerna var innehållsrika utfördes 

sex intervjuer, varav en provintervju. Enligt Kvale och Brinkman (2009) beror antalet 

intervjuer på undersökningens syfte och den tid samt resurser forskarna har för studien. 

Samtliga intervjupersoner var kvinnor och medelåldern var 35,5 år, den yngsta var 26 år 

och den äldsta var 39 år. Två av intervjupersonerna var allmänsjuksköterskor, två hade 

specialistsjuksköterskeutbildning inom barn- och ungdom och två var under utbildning till 

specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom. Sjuksköterskorna hade i genomsnitt åtta 

års yrkeserfarenhet, den med minst erfarenhet hade arbetat i tre år och den med mest 

erfarenhet hade arbetat i 19 år. 

 

Datainsamling och genomförande 

 

Kontakt 

Verksamhetschefer på fyra barnavdelningar inom Stockholm kontaktades. I första hand 

fick de skriftlig information via brev (bilaga I) och e-post. Några dagar senare kontaktades 

de via telefon. Verksamhetscheferna godkände först muntligt studiens genomförande, 

sedan skickade de tillbaka brevet med ett skriftligt godkännande med underskrift. Den 

fjärde verksamhetschefens godkännande dröjde vilket gjorde att sex innehållsrika 

intervjuer hann utföras innan det fjärde godkännandet inkom och fler intervjuer blev därför 

inte aktuellt. När verksamhetscheferna godkänt studiens genomförande kontaktades 

chefsjuksköterskorna på de tre aktuella avdelningarna via e-post och telefon. 

Chefsjuksköterskorna erhöll samma skriftliga information som verksamhetscheferna 

(bilaga I) om studiens syfte, inklusionskriterier och upplägg. I e-posten bifogades ett 

informationsbrev (bilaga II) riktat till de sjuksköterskor som visade ett intresse att bli 

intervjuade. I brevet uppmuntrades sjuksköterskorna att höra av sig om de hade några 
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frågor. Fyra intervjuer bokades in via två chefsjuksköterskor och två intervjuer bokades in i 

direktkontakt med intervjupersonerna.   

 

Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga III). Intervjuguiden var 

halvstrukturerad, med öppna och genomtänkta frågor. Ett aktivt lyssnande erfordrades för 

att kunna ställa följdfrågor utefter intervjupersonens svar, exempelvis ”Kan du ge något 

exempel?” och ”Kan du berätta mer om …?”. Ordningen på frågorna i intervjuguiden 

styrdes utifrån intervjupersonernas svar. Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan ett 

halvstrukturerat format användas med välformulerade frågor. De som intervjuar avgör 

själva hur strikt intervjuguiden följs samt vilka följdfrågor som ställs utifrån 

intervjupersonens svar. Följdfrågor som ställs förutsätter ett aktivt lyssnade.  

 

Provintervju 

En provintervju gjordes för att testa intervjuguiden och för att utveckla intervjutekniken. 

Dalen (2007) menar att det bör utföras provintervjuer både för att testa intervjuguiden men 

också för att utveckla intervjutekniken. Kvale och Brinkman (2009) menar också att det 

krävs övning av de som intervjuar för att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Efter 

provintervjun gjordes endast mindre ändringar i intervjuguiden. Provintervjun ansågs 

innehålla värdefull och användbar information varför den användes i studiens resultat. 

Trost (2010) anser att om provintervjun blir bra och är väl genomförd kan den användas i 

studien.  

 

Intervjuernas genomförande 

Tidpunkt och plats bestämdes i samråd med sjuksköterskorna som intervjuades. 

Intervjuerna utfördes på både barnmedicinska och barnkirurgiska avdelningar. Intervjuerna 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats i enskildhet och en trygg och lugn miljö 

eftersträvades. Enligt Trost (2010) är det viktigt att den som blir intervjuad inte känner sig i 

underläge, utan istället känner sig trygg. Det är därför också viktigt att intervjun utförs i en 

ostörd miljö utan obehöriga personer i rummet. Den största risken med att utföra intervjun 

på intervjupersonens arbetsplats är att störningsmoment lätt uppkommer. Intervjuerna 

genomfördes under oktober 2012. De varade mellan 39 min och 54 min, medelvärdet på 

intervjuernas längd var cirka 45 min.  

 

Inför intervjuerna fick intervjupersonerna både skriftlig och muntlig information om att 

intervjun var frivillig och att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att ange 

anledning. Att intervjuerna spelades in samt att citat fick användas i studiens resultat 

godkändes av intervjupersonerna. Samtidigt fick de information om att allt datamaterial 

hanterades konfidentiellt och makulerades efter att arbetet var klart och godkänt. Enligt 

Kvale och Brinkman (2009) används bandspelare för att den som intervjuar ska ha 

möjlighet att koncentrera sig och lyssna aktivt under intervjun. Fördelen med att 

intervjuerna finns inspelade är att det ges möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna flera gånger.   

 

Före samtliga intervjuers början förklarades syftet med studien. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) är fördelen med att syftet berättas innan intervjun att direkta frågor kan 

ställas. Samtliga intervjuer inleddes därefter med en öppen fråga där sjuksköterskorna fick 

möjlighet att fritt beskriva sina erfarenheter av föräldrars delaktighet. Intervjuerna utfördes 

tillsammans där framför allt en av författarna ställde frågorna. Den som inte ställde 
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frågorna kom in i slutet av intervjun och kompletterade med några följdfrågor. I 

föreliggande arbete valdes att ha huvudansvaret för tre intervjuer vardera. 

 

Bearbetning av data 

 

Transkribering 

När intervjuerna avslutades började arbetet med att transkribera för att underlätta analysen 

av studien. Utförandet av transkriberingarna valdes att delas upp, tre intervjuer vardera 

transkriberades. Först gjordes en överenskommelse om hur transkriberingarna skulle gå till 

och en ordagrann transkriberingen, där ”mm” och ”eeh”, pauser och skratt skrevs ut, för att 

underlätta analysen av intervjuerna. Varje intervju tilldelades en färg för att kunna skilja på 

intervjuerna vid dataanalysen. Enligt Kvale och Brinkman (2009) krävs det ett val om 

intervjun ska skrivas ut ordagrant eller om utskriften blir av formell skriftspråklig 

inriktning. Valet av hur transkriberingen utförs grundas på avsikten med 

transkriberingarna.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

En kvalitativ innehållsanalys genomfördes (Lundman & Hällgren Graneheim, 2009). 

Innehållsanalysen började med att intervjuerna lyssnades igenom och samtliga 

transkriptioner lästes för att få ett övergripande intryck. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2009) krävs det noggrann läsning av utskrifterna och sedan startar arbetet med 

att identifiera det centrala innehållet. Intervjuerna lästes därefter rad för rad för att 

identifiera och dela in texten i meningsenheter som svarade mot studiens syfte. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2009) innebär meningsenheter att delar av texten, 

vilket motsvarar syftet, väljs ut i form av antingen ord, meningar eller stycken. Grunden 

för analysen är meningsenheterna. Nästa steg var att kondensera och abstrahera 

meningsenheterna. Kondensering innebär att texten förkortas men det viktigaste innehållet 

bibehålls. Att abstrahera innebär att den kondenserade texten lyfts till en högre logisk nivå. 

En kod redogör kortfattat för meningsenhetens innehåll. Vid bildandet av en kod lyfts 

innehållet till en högre logisk nivå i den kondenserade texten. Underkategorier och 

kategorier bildas genom att flera koder sammanlänkas med liknande innehåll. Ingen kod 

ska kunna passa in i flera kategorier eller uteslutas (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2009). Meningsenheter, kondensering och kod till den första intervjun genomfördes 

tillsammans för att öka samstämmigheten vid resterande arbete med de andra intervjuerna. 

Övriga intervjuer delades upp mellan författarna, dock gjordes en gemensam genomgång 

av identifierade meningsenheter, kondensering och koder innan underkategorier och 

kategorier därefter bildades i samarbete. Koderna i varje intervju sorterades i områden. 

Områdena med dess koder, från samtliga intervjuer, sammanfördes i ett gemensamt 

dokument och preliminära underkategorier bildades. Underkategorier och kategorier 

bearbetades genom att vissa slogs ihop och andra delades upp. Slutligen bildades nio 

underkategorier och fyra kategorier motsvarande studiens syfte (se exempel i tabell 1). 
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Tabell 1 Exempel på innehållsanalys från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror att det optimala 

är att de fortsätter och 

sköta sina, eeh, barn i 

så stor utsträckning 

som går, som de gör 

hemma. 

 

 

Den optimala 

vårdsituationen är 

att föräldrarna 

fortsätter att ta 

hand om sina barn 

och utföra de 

omvårdnadsåtgär

der som de gör 

hemma.  

Optimalt är 

att 

föräldrarna 

under 

vårdtiden 

utför samma 

omvårdnads-

åtgärder som 

hemma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrars 

delaktighet i 

omvårdnad och 

planering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrars 

delaktighet 

i olika 

områden 

 

Nej, men det optimala 

är ju att barnet har en 

förälder hos sig dygnet 

om. Eeh, att den 

föräldern… eeh, aa, 

försöker se barnets 

behov helt enkelt. Eeh 

eeh, att när det gäller 

aktivering, när det 

gäller sova, eeh… så 

alltså den här basala 

omvårdnaden. 

Optimalt att 

barnet har minst 

en förälder 

närvarande 

dygnet runt på 

sjukhuset för att 

tillgodose barnets 

behov, den basala 

omvårdnaden 

En förälder 

närvarande 

för att sköta 

den basala 

omvårdnaden 

är optimalt 

 

De får känna att de kan 

komma med idéer och 

förslag utan att alla 

liksom bara: ”Nej men 

det går inte”. Utan att 

man liksom tänker att: 

”Ja men det, vi får 

fundera över det och 

så”.  

Föräldrarna bör 

känna att de har 

möjlighet att 

uttrycka idéer och 

förslag och att 

dessa tas tillvara 

på.  

Föräldrarna 

bör ges 

möjlighet att 

ge uttryck åt 

idéer.  

 

 

Tillförlitlighet 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) används begreppen trovärdighet, överförbarhet och 

giltighet för att beskriva tillförlitlighet i en kvalitativ intervjustudie.  

 

Trovärdigheten för studien stärks eftersom studiens syfte utgick ifrån sjuksköterskors 

erfarenheter och deltagarna hade i genomsnitt åtta års yrkeserfarenhet och samtliga 

deltagare arbetade fortfarande aktivt på barnavdelningar. Eftersom intervjuerna spelades in 

och därmed har kunnat lyssnas igenom ordentligt minskades risken för feltolkningar. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska datainsamlingen och dataanalysen hanteras väl 

för att uppnå trovärdighet. Studiens syfte, val av deltagare och tillvägagångssätt för 

datainsamling är viktigt att ta hänsyn till för att öka studiens trovärdighet. 
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Metod och kontext är noggrant beskrivet och representativa citat användes i resultatet för 

att öka möjligheten för överförbarhet. Med överförbarhet menar Graneheim och Lundman 

(2004) hur väl studiens resultat kan överföras till andra sammanhang. För att underlätta 

bedömningen av överförbarheten av studiens resultat är det av vikt att beskriva studiens 

urval, intervjupersonernas egenskaper, tillvägagångssätt för datainsamling och dataanalys. 

Ett välskrivet resultat med adekvata citat ökar också trovärdigheten. 

 

Datainsamlingen utfördes under en kort period och drog inte ut på tiden, då . Dataanalysen 

utfördes direkt efter intervjuernas avslut vilket ökar giltigheten. Graneheim och Lundman 

(2004) menar att giltighet syftar på hur tillförlitlig datainsamlingen är. Om datainsamlingen 

och dataanalysen drar ut eller förändras över tid kan studiens resultat bli motsägelsefullt. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke innebär att den som ska intervjuas har fått information om studien, 

syftet och utförandet, samt frivilligt godkänner detta före deltagande (Helgesson, 2006). 

Intervjupersonerna fick skriftlig och muntlig information angående studien. De tillfrågades 

och godkände att bandspelare användes under intervjun och att citat från intervjuerna fick 

användas i studiens resultat.  

  

Presumtiva deltagare fick information om att deltagandet var frivilligt, att de kunde dra sig 

ur och ta tillbaka sitt informerade samtycke när som helst under studiens gång och utan att 

ange anledning. Detta finns lagstiftat och i etiska riktlinjer. De intervjuade respekterades 

angående deras integritet och autonomi och hänsyn togs till att de inte skulle utsättas för 

risker (Helgesson, 2006). Deltagande i föreliggande studie skulle eventuellt kunna medföra 

risken att en känsla av otillräcklighet kan infinna sig då deltagarna reflekterar över sin 

yrkesutövning. Inga konsekvenser för deltagarna har dock uppmärksammats. 

 

Uppgifterna som framkom sköttes konfidentiellt, vilket betyder att ingen obehörig skulle få 

tillträde till uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna fick information om 

att den intervjudata som fanns, både inspelat och skriftligt, makulerades efter att 

examensarbetet var klart och godkänt. 
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RESULTAT 

Resultatet som framkom av dataanalysen presenteras i nio underkategorier och fyra 

kategorier (se tabell 2). Resultatet illustreras och stöds i texten genom representativa citat 

från de sex intervjuerna. Citaten är kursiverade och indragna för att de tydligt ska gå att 

avskilja från övrig text. Tre punkter i citatet, med klamrar runt, betyder att text har 

uteslutits. Enligt Kvale och Brinkman (2009) bör citat i resultatet ha en skriftspråklig form 

och därmed har ord såsom ”mm”, ”eeh” och upprepning av exempelvis liksom, som 

försvårar läsförståelsen, uteslutits ur citaten. Ord med klamrar runt har lagts till för att 

syftningar i citaten ska förtydligas för läsaren. Samtliga sjuksköterskors erfarenheter är 

representerade i både text och citat. 

 

Tabell 2 Underkategorier och kategorier 

Underkategori  Kategori 

Föräldrars delaktighet i omvårdnad och 

planering  

 

Föräldrars delaktighet i olika områden 

 Föräldrars delaktighet i avancerade 

vårdmoment 

  

Barnets påverkan av föräldrars delaktighet  

Betydelse av föräldrars delaktighet 

 
Familjens påverkan av föräldrars 

delaktighet 

  

Svårigheter avseende föräldrars delaktighet  

Faktorer som inverkar på föräldrars 

delaktighet 

 

Underlättande av föräldrars delaktighet 

Föräldrars delaktighet utifrån individuella 

skillnader 

  

Sjuksköterskor underlättar föräldrars 

delaktighet genom stöd och uppmuntran 

 

Sjuksköterskors strategier för att underlätta 

föräldrars delaktighet 
Kommunikationen mellan sjuksköterska och 

föräldrar ökar föräldrars delaktighet 

 

Föräldrars delaktighet i olika områden 

 

Föräldrars delaktighet i omvårdnad och planering 

Samtliga sjuksköterskor poängterade att föräldrar till sjuka barn är delaktiga i barnets 

omvårdnad såsom att exempelvis sköta barnets hygien. Flera sjuksköterskor menade att det 

är föräldrarnas ansvar att sköta barnets omvårdnad, men det framkom också att det både 

var vårdpersonalens och föräldrarnas ansvar. Några sjuksköterskor underströk att 

omvårdnaden föräldrarna bör utföra under sjukhusvistelsen är densamma som hemma. 

 

”De får vara delaktiga i allt som hör till den vanliga omvårdnaden, som de 

skulle göra hemma, det vill säga då hygien, matning, aktivering. Det får de 

jättegärna vara med i och som sagt vi uppmuntrar det också, att de ska 

vara det.”  

 

”…de flesta ska jag väl säga är väldigt mån och delaktig i själva 

omvårdnaden…”  
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Föräldrar till äldre barn är främst delaktiga i att skapa möjlighet till social stimulans för 

barnet. Föräldrar till yngre barn är främst delaktiga i att ge barnet närhet och tröst. Flera 

sjuksköterskor ansåg att yngre barn har störst behov av delaktiga föräldrar, föräldrar till 

äldre barn behöver inte vara lika delaktiga, eftersom barnen själva kan vara delaktiga i sin 

egen vård. Å ena sidan framkom samtidigt att föräldrars delaktighet möjligen kunde ses 

vara viktigare hos äldre barn, äldre barn är vana vid och förväntar sig engagerade föräldrar. 

Sjuksköterskorna menade att barnet har behov av delaktiga föräldrar oavsett ålder.  

 

”De är ju fortfarande väldigt engagerade och delaktiga, det spänner liksom 

över alla åldrar.” 

 

”Alltså då är det ju de här små, allra minsta, spädbarnen som påverkas 

minst tycker jag, om föräldrarna är delaktiga eller inte.”  

 

Enligt sjuksköterskorna gavs föräldrarna möjlighet att delta i planeringen av barnets vård 

för att förbättra föräldrars delaktighet. Föräldrarna kunde också få möjlighet att påverka 

planeringen av hur dagen såg ut. Föräldrarna fick uttrycka åsikter, idéer och fick tillfälle att 

påverka planeringen framför allt vid läkarronder och veckosamtal med arbetsteamet.  

 

”De får känna att de kan komma med idéer och förslag utan att alla 

[vårdpersonalen] liksom bara: ”Nej men det går inte.””  

 

”Delaktighet är också, det är att få föräldrarna att kunna tala om sin syn 

och sina funderingar och tankar på behandling.”  

 

Dock beskrevs även begränsningar av föräldrars möjlighet att delta i planeringen. Några 

sjuksköterskor uppgav att föräldrars delaktighet i planeringen av barnets vård är begränsad 

vid korta sjukhusvistelser. Föräldrarna får ändock kontinuerlig information om hur 

planeringen ser ut. 

 

”Många gånger så tror jag att beslut tas och så serveras dem och sen så 

får man kanske säga bu eller bä, eller så kanske man blir övertalad. ”Det 

här är det bästa, för vi har den här erfarenheten” och det är ju svårt om 

man inte har den själv och säga emot tror jag som förälder.”  

 

Föräldrarna är också delaktiga i beslut gällande barnets vård och diskuterar med 

vårdpersonalen angående olika behandlingsstrategier. 

 

”…vi gör ju dem delaktiga genom att vi informerar och berättar och vill ha 

synpunkter från deras håll, vad de tycker och tänker…”  

 

Några sjuksköterskor betonade att föräldrars delaktighet eftersträvas och att 

vårdpersonalen samtycker och är beroende av föräldrars delaktighet. 

 

”Vi är starkt beroende av de föräldrarna, eller barnens föräldrar, att de är 

delaktiga i vården och att de, de får sköta väldigt mycket.”  
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Föräldrars delaktighet i avancerade vårdmoment 

Utöver omvårdnad och planering uttryckte några sjuksköterskor att föräldrarna ges 

möjlighet att vara delaktiga i administrering av läkemedel. En del föräldrar är även 

delaktiga i utförandet av avancerade vårdmoment framför allt vid längre sjukhusvistelser, 

föräldrarna utbildas då i en långsiktig plan. 

 

”…ju längre tiden går, de vill ge medicinerna själva i sonden till exempel 

och flera hjälper till med kontroller eller tar vikt eller sådana saker att man 

blir mer och mer van eller att de tycker att det går lättare…”  

 

 ”De får vara med när vi gör vissa procedurer, det vill säga kanske sätta 

nål eller sond.” 

 

Samtliga sjuksköterskor betonade att föräldrarna inte kan vara delaktiga i alla vårdmoment, 

exempelvis medicintekniska moment och vid akuta tillstånd på grund av rutiner kring 

säkerheten. Några sjuksköterskor nämnde att det kan vara bättre för barnet om föräldrarna 

inte är delaktiga i vissa vårdmoment för att bibehålla relationen och förhindra osämja 

sinsemellan barnet och föräldrarna. Flera sjuksköterskor ansåg att det var förståeligt om 

föräldrarna inte vill vara delaktiga i vissa vårdmoment, att föräldrarna överlåter ett visst 

ansvar, även om möjligheten till deltagande finns. 

 

”…men när de är på sjukhus, inte har med sig egna mediciner, inte vill 

sköta det, då tycker jag att det är helt okej.”  

 

”Jag vill till exempel inte att föräldrar petar på nyopererade sår och tar 

bort förband och sådant, utan att prata med mig. Startar en mobilisering, 

som inte har varit, som inte är okej, som inte vi har bett om helt enkelt, 

ändrar en medicinering, eller ger mediciner utan att berätta.” 

 

Betydelse av föräldrars delaktighet 

 

Barnets påverkan av föräldrars delaktighet 

Sjuksköterskorna menade att föräldrar som inte är delaktiga påverkar barnet negativt 

genom att barnet blir osäkert och möjligen kan barnets situation förvärras. Några 

sjuksköterskor upplevde att små barn uppvisar otrygghet genom gråt och skrik samt att 

stora barn uppvisar nedstämdhet, orolighet och får sömnsvårigheter. De beskrev att osäkra, 

oroliga och nervösa föräldrar skapar otrygga och ledsna barn. Samtliga sjuksköterskor 

poängterade att föräldrars delaktighet påverkar barnen positivt genom att barnen känner sig 

trygga och lugna.  

 

”…det är klart att barnen påverkas av, har de föräldrar som är delaktiga 

och gör mycket av sakerna så blir de ju tryggare såklart.”  

 

Familjens påverkan av föräldrars delaktighet 

Några sjuksköterskor ansåg också att föräldrarnas delaktighet påverkades av hur 

familjekonstellationen ser ut. Föräldrarnas anknytning sinsemellan är viktig, obalans och 

disharmoni kan uppstå vid endast en förälders delaktighet. En fungerande delaktighet hos 

föräldrarna påverkade och gynnade familjen positivt och skapade trygghet i familjen enligt 

flera sjuksköterskor.  
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”…men familjen, jag tror de kommer närmare varandra genom att vara 

delaktiga…”  

 

”När hela familjen är, är delaktig så tror jag att det underlättar för de 

andra, för hela familjen.”  

 

Syskon till sjuka barn ges möjlighet att delta på exempelvis lekterapin. Enligt några 

sjuksköterskor kunde syskonen dock känna sig utanför, åsidosatta och få svårigheter i 

skolan på grund av att fokus ligger på det sjuka barnet.  

 

”…sen så är det ju många syskon som kan hamna lite i skymundan när de 

har sjuka syskon som ligger inne.”  

 

Några sjuksköterskor menade att föräldrars delaktighet leder till bättre relation inom 

familjen och att familjen kommer närmre varandra. En annan sjuksköterska menade att när 

föräldrar inte är delaktiga skapas distans mellan föräldrarna och barnet, vilket eventuellt 

kan ge svårigheter för barnet i framtiden. 

 

”Det blir en distans mellan barnet och föräldern och barnen behöver ju 

sina föräldrar.”  

 

Några sjuksköterskor belyste att föräldrars delaktighet gynnade sjukhusvistelsen för alla 

inblandade parter och gav ett snabbare vårdförlopp. Föräldrarna känner barnet väl och vet 

vad som fungerar, vilket även underlättar sjuksköterskans arbete.  

 

”…det underlättar ju på ett sätt mitt jobb eftersom om jag inte har träffat 

barnet förut till exempel och föräldrarna vet ju exakt vad som funkar.”  

 

Faktorer som inverkar på föräldrars delaktighet 

 

Svårigheter avseende föräldrars delaktighet 

Samtliga sjusköterskor uppgav att föräldrars delaktighet kan innebära svårigheter för alla 

inblandade parter. Några sjuksköterskor ansåg att en del föräldrar kan ta för mycket ansvar, 

vilket skapar ovisshet hos vårdpersonalen. En sjuksköterska menade att vårdpersonalen 

kan känna sig otillräckliga och erhåller färre arbetsuppgifter när föräldrarna sätter barnets 

sjukdom i fokus och har hög kunskap om sjukdomen.  

 

”…ibland kan föräldrarna, eller jag upplever att de ibland kan vara för 

insatta. Alltså att de nästan vet mer om sjukdomen, än vad jag själv gör.” 

 

Samtliga sjuksköterskor menade att familjens möjlighet att påverka miljön på rummet på 

vårdavdelningen är begränsad på grund av patient- och arbetsmiljösäkerhet, dock vet 

sjuksköterskorna inte om det påverkar föräldrarnas delaktighet. Sjuksköterskorna gav 

exempel på svårigheter kring föräldrars delaktighet, som de har uppmärksammat. Dessa 

var bland annat när familjen vägrar vård, när föräldrar har en bristande anknytning till 

barnet, när föräldrar är överdrivet frågvisa samt när föräldrar har olika åsikter.  

 

”Sen kan det ju vara svårt ibland när föräldrarna har olika åsikter. Pappa 

tycker att vi kan få göra det men mamma tycker inte att vi får göra det och 

det är många viljor som är med i samspelet med barnet…”  
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Några sjuksköterskor upplevde det som svårt när föräldrar och barn har rutiner som de inte 

vill ändra på och inte vill ta in ny kunskap. 

 

”Ibland kan det ju vara lite besvärligt när man vet att man behöver göra 

vissa saker med barnet men föräldrarna har sina rutiner ”de ska sova då 

och det ska ätas då och de får inte vara vakna då”…” 

 

De flesta sjuksköterskor poängterade att svårigheter uppstår när föräldrarna inte är 

delaktiga i omvårdnaden, då finns risk att barnets omvårdnad inte blir utförd. När 

föräldrarna inte är delaktiga tar vårdpersonalen över ansvaret kring barnet. En 

sjuksköterska menade att anledningen till att föräldrarna inte är delaktiga kan bero på att 

föräldrars tid för närvaro är begränsad. De flesta sjuksköterskor menade dock att 

anledningen till att föräldrar inte är delaktiga kan vara att de är oroliga och osäkra i en 

eventuell krissituation, vilket kan leda till passiva föräldrar.  

 

”…när de är lite mer oroliga och så där, då kan de bli lite mer passiva för 

att de kanske är oroliga att göra fel.”  

 

Samtliga sjuksköterskor diskuterade föräldrars delaktighet, antingen i hela arbetsgruppen 

eller i små arbetsteam. Flera sjuksköterskor belyste att diskussionerna syftade till att 

förbättra föräldrars delaktighet. Föräldrars tankar och idéer samt kulturella skillnader är 

exempel på vad som kan diskuteras. Problem och förslag på en lösning när föräldrarna 

exempelvis inte agerar som förväntat diskuteras också.  

 

”Mestadels tror jag att diskussionen kommer upp om det är något 

problem.”  

 

”…när det inte fungerar bra försöker man ju komma på något som kan 

göra dem lite mer delaktiga i det hela…” 

 

Underlättande av föräldrars delaktighet 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om båda föräldrarna bör vara delaktiga och 

närvarande samtidigt eller separat. En anledning till att föräldrarna bör dela upp 

sjukhusnärvaron är att de ska vara utvilade för att kunna vara delaktiga. Ett annat exempel 

varför båda föräldrars delaktighet inte kan krävas är för att familjerna kan ha skilda 

hemsituationer. Samtliga sjuksköterskor menade att det mest optimala är att båda 

föräldrarna till barnet är delaktiga, dock bör minst en av föräldrarna vara delaktig.  

 

”Det är någonting som vi försöker uppmuntra, att de ska vara delaktiga.”  

 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att familjen får möjlighet att påverka miljön under 

sjukhusvistelsen. Det som familjen framför allt kan påverka är att ta med personliga 

föremål för att skapa en mer hemlik miljö som då blir på familjens villkor, vilket 

vårdpersonalen uppmuntrar. Några sjuksköterskor ansåg att miljön eventuellt kan påverka 

föräldrarnas delaktighet. De flesta sjuksköterskor menade att det oftast var vid längre 

sjukhusvistelser som familjen förändrar miljön.  

 

”…särskilt de som blir kvar här lite längre, de boar jättemycket in sig.”  
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”Men annars får de ju ta med sig sina favoritgrejer och hänga grejer på 

väggarna går ju.” 

 

Föräldrars delaktighet utifrån individuella skillnader  

Det föreligger individuella skillnader mellan familjer angående föräldrars delaktighet. Hur 

omfattande föräldrarna är delaktiga beror bland annat på barnets omvårdnadsbehov, 

föräldrarnas språkkunskap och föräldrarnas arbetssituation. 

 

Det framkom skilda erfarenheter gällande olika kulturers betydelse för föräldrars 

delaktighet. En sjuksköterska menade att det finns förutfattade meningar angående 

föräldrars delaktighet i olika kulturer, medan en annan sjuksköterska ansåg att det är 

känslosamt att diskutera familjers kultur och delaktighet. Några sjuksköterskor upplevde 

att familjens kultur inte påverkar föräldrars delaktighet, dock menade de flesta 

sjuksköterskorna att det finns någon kulturell skillnad angående föräldrars delaktighet. En 

sjuksköterska menade att svenska familjer är mer delaktiga medan familjer från andra 

kulturer intar en passiv roll. En annan åsikt var att familjer från andra kulturer är mer 

framåt och ställer krav, men detta kan skilja från kultur till kultur. I vissa kulturer är det 

oftast fadern som är närvarande under sjukhusvistelsen enligt några sjuksköterskor. 

 

”…utländska familjer så är det faktiskt oftast, som vi har haft här, så är det 

papporna som är här på sjukhuset…”  

 

En sjuksköterska menade att fadern inom vissa religioner kan ha svårt att ta hand om sitt 

barn. Samtliga sjuksköterskor var ändå enade om att religionen inte påverkar föräldrarnas 

delaktighet. 

 

”…kan jag inte säga att jag tycker att religionen har någon betydelse för 

hur delaktiga de är…”  

 

De flesta sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att det inte finns könskillnader gällande 

föräldrars delaktighet. Dock menade en sjuksköterska att mödrar visade sin delaktighet 

genom att vara frågvisa och fäder genom att intressera sig av materiella ting. De flesta 

sjuksköterskor utryckte dock att det inte föreligger någon skillnad avseende kön och vad 

föräldrarna utför.  

 

”Men jag upplever ändå att de flesta föräldrar är båda väldigt delaktiga 

och engagerade…” 

 

Några sjuksköterskor ansåg att det inte föreligger någon skillnad på föräldrarnas ålder och 

huruvida delaktiga de är. En sjuksköterskas åsikt skiljde sig från de andras då hon uttryckte 

att yngre föräldrar eventuellt är mindre delaktiga på grund av den nya föräldrarollen. Andra 

sjuksköterskor menade att yngre föräldrar är mer formbara, lyssnar och tar in ny kunskap 

vilket både kan vara positivt och negativt. Yngre föräldrar erfors vara mer insatta, kunniga, 

nyfikna och ställer mer frågor angående barnets sjukdom vilket ökar föräldrars delaktighet.   

 

”…en ung förälder, kan jag känna har mer frågor. Alltså de är mera 

nyfikna, eller inte nyfikna men kanske liksom lite mer oroliga, det är en 

annan typ av oro nästan. De frågar mycket och vill vara delaktiga på det 

sättet.” 
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”Medan unga föräldrar, de tar det lite mer coolt och de är lite mer 

formbara.”  

 

En sjuksköterska upplevde att äldre föräldrar ofta är mindre oroliga, har mer livserfarenhet, 

är mer trygga i sig själva, skapar trygghet hos barnet och vågar lämna ifrån sig mer ansvar. 

 

”…medan lite äldre föräldrar känner sig kanske lite mer trygga med att 

lämna över lite mer.”  

 

De flesta sjuksköterskor uttryckte att förstagångsföräldrar ställer mer frågor, är oroliga och 

i behov av uppmuntran och stöttning för att bli delaktiga och klara av sjukhusvistelsen. 

Dessa föräldrar är mer aktsamma runt barnet och behöver mer tid och information. En 

sjuksköterska upplevde att äldre föräldrar som är förstföderskor är oroliga, vilket påverkar 

delaktigheten negativt. Den nya föräldrasituationen kan skapa distans till barnet ansåg en 

sjuksköterska, medan en annan sjuksköterska menade att orolighet leder till högre 

delaktighet.  

 

”…om det är första barnet i en familj, märker man en stor skillnad jämte 

hur det skulle vara liksom andra eller tredje barnet. Att de är mer oroliga 

ska jag väl säga […] de är väl mer så där på tå, mer de gör, de blir väl 

automatiskt mer delaktiga för att de är mer oroliga om jag säger så.”  

 

Sjuksköterskors strategier för att underlätta föräldrars delaktighet 

 

Sjuksköterskor underlättar föräldrars delaktighet genom stöd och uppmuntran 

Sjuksköterskorna underlättade föräldrars delaktighet genom att ge föräldrarna andrum. 

Några sjuksköterskor menade att föräldrars delaktighet underlättas genom att de ibland 

enbart kan agera föräldrar, socialt deltaga med barnet, se det friska hos barnet samt lämna 

över ett visst ansvar på vårdpersonalen. Föräldrar behöver ha uppehåll från 

sjukhusvistelsen och inte ställas för höga krav på. Sjuksköterskorna menade att föräldrarna 

är i behov av stöd och uppmuntran och att vårdpersonal stöttar och uppmuntrar föräldrarna 

till ett samarbete sinsemellan. Flera sjuksköterskor beskrev att vårdpersonalen uppmuntrar 

föräldrarna till delaktighet i omvårdnad och vissa vårdmoment eftersom barnet är van vid 

föräldrarna. Det framkom också att vårdpersonalen bör ha acceptans för att föräldrar gör 

olika i olika situationer.  

 

”Att man skapar en acceptans att föräldrarna gör olika, att det blir gjort 

på, kanske på deras, kanske inte är samma sätt som jag skulle göra det. 

Men det blir fullgott gjort och då spelar ju inte det någon roll…” 

 

”Ibland så behövs det ju att man pushar på lite ”du fixar det här, det är 

inga konstigheter”.”  

 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och föräldrar ökar föräldrars delaktighet 

Samtliga sjuksköterskor upplevde att en öppen dialog mellan vårdpersonal och föräldrar 

leder till ökad delaktighet och att alla parter blir tillfredsställda. God information, bra 

förklaringar och framförhållning underlättar föräldrars delaktighet. Vårdpersonalen bjuder 

in mottagliga föräldrar, som inte befinner sig i kris, till delaktighet genom kommunikation, 

lyhördhet och en rundvisning på avdelningen vilket gör dem mer bekväma i situationen.  
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”Vara öppen med att prata om det och lyssna in och att bjuda in dem och 

ge dem tillåtelse att göra saker och ting utan att komma med för mycket 

pekpinnar. Ja, vara lyhörd för, det kanske inte passar att lära sig det här 

just nu.”  

 

”Dialog, man pratar med dem hur man har tänkt sig, vad som är bra för 

barnet, om det till exempel gäller mobilisering att man gör dem delaktiga i 

det.”  

 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna bör vara medvetna om vilka vårdmoment som de 

förväntas utföra och i annat fall blir de medvetna allt eftersom. När föräldrarna inte är 

delaktiga diskuterar och stöttar vårdpersonalen föräldrarna vilket förhoppningsvis leder till 

delaktighet. För att föräldrarna ska bli delaktiga och veta vad som förväntas av dem krävs 

det kommunikation och reflektion mellan föräldrar och vårdpersonal. Enligt några 

sjuksköterskor fanns det ingen tydlighet för vad som förväntas av föräldrarna. 

 

”…vi går inte in och säger till föräldrarna vad de ska göra utan gör de det 

[omvårdnad] så gör de det och sen så om jag ser att det är någon som inte 

gör det då frågar jag…” 

 

”…det handlar om är att få de här frågorna upp till ytan [det som 

föräldrarna förväntas delta i] och kunna reflektera och diskutera kring det, 

att överhuvudtaget, att synliggöra vårt uppdrag…”  

 

Några sjuksköterskor menade att det krävs information och en kontinuerlig dialog för att 

viktiga ting inte ska förbises. Föräldrarna behöver dela med sig till vårdpersonalen och vice 

versa om vad som blivit utfört för att missförstånd ska undvikas. Enligt en sjuksköterska 

blev kommunikationen med yngre barn och deras föräldrar annorlunda, det ansågs enklare 

att föra diskussioner med äldre barn och deras föräldrar. Föräldrars delaktighet underlättas 

om det finns en relation mellan vårdpersonal och föräldrar. 

 

”Sen att man har en, att man får en relation, inte för privat, men att man 

ändå kanske går in och bara, även fast man inte har något ärende in, bara 

går in och kollar, tittar till dem och ser hur de mår och inte bara går in när 

det gäller barnet. Utan man kanske knackar på och kanske kollar om de vill 

ha en kopp kaffe eller någonting sådant där så att de känner att de, att man 

ser dem också. Det kan ju underlätta en hel del ibland.”  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod eftersom denna ansågs lämplig för att 

besvara studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkman (2009) anses en kvalitativ intervjustudie 

som en lämplig metod om avsikten är att ta del av deltagares erfarenheter och individuella 

synvinklar.  

 

Studiens inklusionskriterier valdes utifrån syftet för att få ett innehållsrikt datamaterial, det 

vill säga att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet, men samtidigt skulle urvalet för studien 

inte begränsas. Studien avsåg sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars delaktighet med 

barn i åldrarna 0-10 år. Denna avgränsning i syftet gjordes eftersom äldre barn själva blir 

mer delaktiga i sin egen vård och studiens syfte var att studera erfarenheter av föräldrars 

delaktighet och inte barnets.  

 

Tiden för studiens utförande var begränsad och eftersom de första sex intervjuerna som 

genomfördes blev innehållsrika och gav repetitiva data togs beslutet att inte utföra fler. 

Enligt Malterud (2009) stärks studiens giltighet av repetitiva data. Enligt Kvale och 

Brinkman (2009) beror antalet intervjuer på syftet i undersökningen. De menar att för få 

intervjuer gör det svårt att generalisera och för många intervjuer kan innebära problem att 

göra djupa tolkningar. Trost (2010) menar att färre intervjuer som är väl genomförda 

gynnar studien mer än fler intervjuer som inte är lika väl genomförda.  

 

Samtliga sjuksköterskor som ingick i studien var kvinnor, manliga sjuksköterskor hade 

eventuellt haft andra erfarenheter. Möjligen skulle detta kunna ses som en svaghet i 

studien, dock speglar detta verkligheten ute i verksamheterna. Då intervjuerna 

genomfördes på tre barnavdelningar och flera av sjuksköterskorna också hade erfarenheter 

från andra barnavdelningar bidrar detta till variationsrika data, vilket styrker studiens 

resultat och giltighet. 

 

Chefsjuksköterskorna från respektive barnavdelning förmedlade kontakt med de 

sjuksköterskor som motsvarade studiens inklusionskriterier. Risken med detta kan vara att 

sjuksköterskorna inte uppfattar deltagandet som helt frivilligt, vilket är emot de etiska 

principerna, dock upprepades principen om frivillighet att delta i studien innan intervjuerna 

började. En annan risk är att sjuksköterskor med stor erfarenhet, av just föräldrars 

delaktighet, kan ha gått förlorade eftersom antal år i yrket inte alltid behöver innebära mer 

erfarenhet.  

 

Det uppmärksammades att en sjuksköterska fick ta del av information angående studien 

riktad till chefsjuksköterskan, vilket inte var avsikten. Denna information var dock allmän, 

vilket innebär att studiens resultat inte bör ha påverkats. Två av de intervjuade 

sjuksköterskorna fick förfrågan om att delta i studien senare än övriga och tre 

sjuksköterskor hade heller inte fått ta del av det informationsbrev som skickats till 

chefsjuksköterskorna några dagar tidigare. Detta gjorde att dessa sjuksköterskor inte hade 

samma möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Samtliga sjuksköterskor fick dock läsa 

igenom informationsbrevet innan intervjuns början och fick då också möjlighet att ställa 

frågor. 
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I början av varje intervju ställdes en öppen fråga vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) 

ger spontana och rika beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter. Ordningen på 

frågorna i intervjuguiden ändrades utifrån intervjupersonernas svar, dock ställdes samtliga 

intervjufrågor utifrån den halvstrukturerade intervjuguiden. Den öppna frågan i 

intervjuernas början och följdfrågorna ansågs vara till fördel eftersom detta gav 

sjuksköterskorna möjlighet att reflektera och tala fritt och därmed framkom intressanta 

svar och berättelser. Trost (2010) menar att trovärdigheten stärks av att använda 

följdfrågor. En provintervju utfördes för att testa intervjuguiden och intervjutekniken, 

vilket fungerade väl under intervjun och därför utfördes inte fler provintervjuer. 

 

I några av intervjuerna framkom det störande ljud, dock var det endast i en av dem som 

detta oljud uppmärksammades. Enligt Trost (2010) är det viktigt att intervjun utförs i en 

ostörd miljö utan obehöriga personer i rummet. Tidpunkt för intervjuerna bestämdes i 

samråd med sjuksköterskorna. Trötthet observerades hos en sjuksköterska då intervjun 

genomfördes på eftermiddagen samt nervositet hos en annan sjuksköterska, vilket kan ha 

påverkat resultatet. 

 

Det finns både för- och nackdelar med att spela in intervjuerna. En nackdel som 

uppmärksammades var att ljudkvaliteten emellanåt sviktade, vilket gjorde det svårt att höra 

några fåtal ord. En annan nackdel med ljudinspelning skulle kunna vara att 

intervjupersonen blir hämmad och att svaren påverkas. Fördelarna med ljudinspelning är 

att intervjun kan transkriberas ordagrant. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är fördelen 

med ljudinspelning att de som intervjuar kan koncentrera sig och lyssna aktivt samt att 

tonfall och pauser finns registrerat. Fördelarna med ljudinspelning upplevdes som större än 

nackdelarna varpå bandspelare användes under intervjuerna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ska datainsamlingen hanteras väl för att uppnå trovärdighet. 

 

Tiden för studien var begränsad varför transkriberingen delades upp mellan föreliggande 

studies författare. Nackdelen med detta skulle kunna vara en minskad insikt i de 

intervjuerna som medförfattaren transkriberade. Båda författarna i föreliggande studie 

lyssnade dock igenom samtliga intervjuer för att få en helhetsbild av innehållet. Vid 

avlyssnandet av intervjuerna jämfördes de med transkriberingarna för att inget innehåll 

skulle gå förlorat. Fördelen med att själv transkribera intervjuerna är att materialet blir 

tillgängligt tidigt och att det ger en djupare reflektion (Malterud, 2009). Föreliggande 

studies författare läste även båda igenom samtliga transkriberingar vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2009) är en förutsättning för att börja analysera innehållet. 

 

Först utfördes en gemensam innehållsanalys av en intervju, vilket stärker studiens 

trovärdighet. Resterande intervjuer delades därefter upp avseende att identifiera 

meningsenheter, kondensering och koder. Sedan diskuterades och uppmärksammades 

oklarheter gällande olika tolkningar i dataanalysen, vilket medförde en djupare analys av 

innehållet. Även detta stärker studiens trovärdighet enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012). Vissa koder omarbetades och delades eftersom de passade in under 

flera kategorier. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2009) ska ingen kod kunna 

passa in i flera kategorier eller uteslutas. Därefter bildades underkategorier och kategorier 

gemensamt för att skapa ett trovärdigt och enhetligt resultat.  
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Resultatdiskussion 

Av resultatet framkom att föräldrars delaktighet eftersträvas och att vårdpersonalen 

samtycker och är beroende av detta. Sjuksköterskorna menade att det är föräldrarnas 

ansvar att sköta barnets omvårdnad, som de utför hemma, vilket överensstämmer med 

resultatet i Hughes (2007) studie, där sjuksköterskorna ansåg att föräldrar bör utföra det 

mesta av barnets omvårdnad. 

 

I föreliggande studie menade sjuksköterskorna att barnet har behov av delaktiga föräldrar 

oavsett ålder. Flera sjuksköterskor ansåg ändå att yngre barn har störst behov av delaktiga 

föräldrar. Föräldrar till äldre barn behöver inte vara lika delaktiga, eftersom barnen själva 

kan vara delaktiga i sin egen vård, vilket samstämmer med Jaser (2011) att äldre barn 

själva kan bli mer delaktiga, men är ändå i behov av stöd från föräldrarna. Det kan ställas 

mot åsikter i föreliggande studie där föräldrars delaktighet möjligen kunde ses vara 

viktigare hos äldre barn, då de är vana vid och förväntar sig engagerade föräldrar.  

 

Definition av delaktighet i ett omvårdnadssammanhang innebär att patienten tar del i beslut 

i sin vård och behandling (Edberg och Wijk, 2009). Sjuksköterskorna, i föreliggande 

studie, gav föräldrarna möjlighet att delta i planeringen av barnets vård för att förbättra 

föräldrars delaktighet. Föräldrarna hade möjlighet att uttrycka åsikter och idéer, dock 

begränsas detta vid korta sjukhusvistelser. Föräldrarna diskuterar med vårdpersonalen 

angående olika behandlingsstrategier och är delaktiga i beslut gällande barnets vård. Både 

Hallström (2009) och Moro et al. (2011) påtalar att de flesta föräldrar vill vara delaktiga 

genom att diskutera beslut i barnets vård. Hallström (2009) menar dock att föräldrar inte 

vill ta ett slutgiltigt beslut. Huruvida om föräldrar vill ta ett slutgiltigt beslut eller inte 

angående barnets vård framkommer inte i föreliggande studie. 

 

I resultatet framgår att sjuksköterskorna menade att föräldrar som inte är delaktiga 

påverkar barnet negativt genom att barnet blir osäkert och möjligen kan barnets situation 

förvärras. Enligt Hallström (2009) har separation mellan barn och föräldrar en negativ 

effekt på barnets utveckling. Även Bsiri-Moghaddam et al. (2011) kom fram till att 

separation mellan barn och föräldrar leder till ångest hos barnet. I föreliggande studie 

poängterade sjuksköterskorna att föräldrars delaktighet påverkar barnen positivt genom att 

barnen känner sig trygga och lugna, vilket samstämmer med Ekra och Gjengedal (2012), 

att närhet och stöd från föräldrarna gör barnet tryggt. Resultatet i en annan studie (Jaser, 

2011) påvisar att barnets hälsa och psykosociala mående påverkas i en positiv riktning vid 

delaktiga föräldrar. 

 

Broberg (2009) anser att hela familjen påverkas av att en familjemedlem är sjuk, speciellt 

om det gäller ett barn. Hagedoorn, Kreicbergs, och Appel (2011) menar att fokus ofta läggs 

på det sjuka barnet och syskonen kan därmed hamna i skymundan. Enligt sjuksköterskorna 

i föreliggande studie kan syskonen känna sig utanför, åsidosatta och få svårigheter i skolan 

på grund av att fokus ligger på det sjuka barnet.  

 

Av resultatet framkommer att föräldrars delaktighet gynnar sjukhusvistelsen för alla 

inblandade parter. Föräldrarna känner barnet väl och vet vad som fungerar, vilket också 

underlättar vårdpersonalens arbete. Detta överensstämmer med Bischofberger et al. (2004) 

som menar att föräldrar förstår barnet allra bäst.  
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I föreliggande studie beskriver sjuksköterskorna sina erfarenheter av att det inte finns 

könskillnader gällande delaktighet, vilket samstämmer med Massoudi, Wickberg och 

Hwang (2011) att fadern är lika viktig och kunnig som modern. I resultatet av föreliggande 

studie framkommer att de flesta sjuksköterskorna erfar att det inte heller föreligger någon 

skillnad avseende föräldrars kön och vad de utför, medan en sjuksköterska menade att det 

ändå finns vissa könsskillnader. Whittermore, Jaser, Chao, Jang och Grey (2012) samt Dos 

Santos et al. (2011) menar att modern framför allt har huvudansvaret gällande barnets 

omvårdnad. 

 

Enligt Bischofberger et al. (2004) samt Matziou et al. (2011) är information och 

kommunikation en förutsättning för att föräldrar ska bli delaktiga, vilket är förenligt med 

resultatet i föreliggande studie där samtliga sjuksköterskor upplever att en öppen dialog 

mellan vårdpersonal och föräldrar leder till ökad delaktighet och att alla parter blir 

tillfredsställda. God information, bra förklaringar och framförhållning underlättar 

föräldrars delaktighet. Det framkommer att föräldrar är i behov av stöd och uppmuntran 

och att vårdpersonal stöttar och uppmuntrar föräldrarna till ett samarbete sinsemellan. Dos 

Santos et al. (2011) anser också att föräldrar bör erbjudas stöd under barnets 

sjukhusvistelse samt att föräldrarna är i behov av uppmuntran och bekräftelse av att 

omvårdnaden blivit utförd rätt. 

 

Hallström (2009) menar att det krävs en god kommunikation mellan vårdpersonal, barn 

och föräldrar för att tydliggöra vad som förväntas av den andra parten. De intervjuade 

sjuksköterskorna beskrev även de, att för att föräldrarna ska bli delaktiga och veta vad som 

förväntas av dem krävs det kommunikation och reflektion mellan föräldrar och 

vårdpersonal. Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarna bör vara informerade om vilka 

vårdmoment som de förväntas utföra och i annat fall blir de medvetna allt eftersom. Enligt 

några sjuksköterskor finns det dock ingen tydlighet för vad som förväntas av föräldrarna. I 

Hughes studie (2007) framkom att föräldrar till sjuka barn heller inte visste vad som 

förväntades av dem.  

 

I resultatet framgår att föräldrars delaktighet underlättas om det finns en relation mellan 

vårdpersonal och föräldrar. Oliveira och Marcon (2007) menar också att relationen mellan 

vårdpersonal och föräldrar gynnar barnets vård och att relationen bör med fördel 

upprätthållas under hela sjukhusvistelsen. 

 

Slutsats 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor anser att föräldrars delaktighet behövs i vården av 

deras barn oavsett barnets ålder. Föräldrarna är framför allt delaktiga i barnets omvårdnad 

och i planeringen av barnets vård. Sjuksköterskor erfar att möjligheten att delta i 

planeringen dock kan bli begränsad för föräldrarna vid korta sjukhusvistelser. 

Sjuksköterskor erfar att föräldrarnas närvaro och delaktighet inger en känsla av trygghet 

hos barnet. Vidare erfar sjuksköterskor att information och kommunikation mellan 

föräldrar och vårdpersonal är viktiga aspekter för att föräldrar ska kunna bli delaktiga i 

deras barns vård. 

 

Förslag till fortsatta studier 

I föreliggande studie beskrevs sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars delaktighet med 

barn i åldrarna 0-10 år, det vore även intressant att undersöka sjuksköterskors erfarenheter 

av föräldrars delaktighet med äldre barn för att upptäcka eventuella skillnader. Ett intresse 
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föreligger även att utföra en observationsstudie för att efterforska sjuksköterskors metoder 

för att öka föräldrars delaktighet. 

 

Studien antyder att det föreligger vissa kulturella skillnader angående föräldrars delaktighet 

varför det är av intresse att utföra en liknande internationell multicenterstudie. Det vore 

även intressant att undersöka eventuella skillnader mellan allmän- och 

specialistsjuksköterskors samt manliga sjuksköterskors erfarenheter angående föräldrars 

delaktighet. 
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  BILAGA I   1(3) 

           Stockholm 2012-xx-xx 

Till verksamhetschef:  

             

Klinik: ,  

 

XXsjukhus 

 

 

 

Vi heter Malin Ericsson och Beatrice Lyrén och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5 som ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 

15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans erfarenheter av 

föräldrars delaktighet i vården av barn (var god se nästa sida för sammanfattning av 

studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra 

arbetet vid kliniken XX, XXsjukhus. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid kliniken XX, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid kliniken XX är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

 

Vänlig hälsning 

 

__________________________      __________________________  

Students namnteckning     Students namnteckning 

 

Malin Ericsson       Beatrice Lyrén 

Students namnförtydligande     Students namnförtydligande 

 

_________________      _________________  

Students telefonnummer      Students telefonnummer  

 

malin.ericsson@stud.shh.se             beatrice.lyren@stud.shh.se 

Students E-postadress      Students E-postadress 

 

 

__________________________      

Handledares namnteckning  

 

Lena Axelsson  

Handledares namnförtydligande 

 

_______________ 

Handledares E-postadress  



    

Sammanfattning av upplägg och innehåll:                                                                        2(3) 

SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV FÖRÄLDRARS DELAKTIGHET I 

VÅRDEN AV DERAS BARN PÅ BARNAVDELNINGAR  
 

Problemområde:  

Majoriteten av barn som vårdas på sjukhus är små och behöver någon som kan föra deras 

talan. När föräldrar söker sjukhusvård tillsammans med deras sjuka barn är både barnet och 

föräldrarna i underläge. På sjukhuset behöver de bemötas med respekt av 

sjukvårdspersonal och bli bemötta på ett värdigt sätt för att kunna bli delaktiga i handlingar 

och beslut i deras barns vård. Delaktighet i vården av sitt barn innebär att föräldrarna deltar 

i utformning av vården.  
 

Information och kommunikation är en viktig del för att föräldrarna ska bli delaktiga, brist 

på detta leder till osäkerhet hos föräldrarna. En studie visade att för att situationen på ett 

sjukhus ska bli mindre skrämmande behöver föräldrarna både stöd och information från 

sjukvårdspersonalen. En annan studie belyser, även den, vikten av kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och föräldrar för att föräldrarna ska delta i vården av deras barn.  
 

Syftet: 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av föräldrarnas delaktighet i vården av 

deras barn på barnavdelningar.  
 

Metod: 

Kvalitativ intervjustudie kommer användas för att genom intervjuer, ute i verksamheten, 

beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av föräldrarnas delaktighet i barnsjukvården och 

utveckla kunskapen inom detta område. Den kvalitativa intervjustudien utgår från den 

intervjuades erfarenheter, vilket detta ämnesområde kommer att handla om eftersom syftet 

är att utgå ifrån sjuksköterskornas erfarenhet. 
 

Vår intervjuguide kommer vara halvstrukturerad. Vi planerar att totalt utföra mellan sex till 

åtta intervjuer (varav två pilotintervjuer) fördelat på fyra avdelningar. Intervjuerna kommer 

att utföras tillsammans där framför allt en av oss kommer att ställa frågorna. Intervjuerna 

kommer att spelas in, med tillstånd av deltagarna, utifrån de forskningsetiska 

övervägandena. Urvalet av intervjupersoner planeras att göras i samråd med 

chefsjuksköterskan utefter urvalskriterierna. 
 

Forskningsetiska överväganden: 

Informerat samtycke innebär att den som ska intervjuas har fått information om studien, 

vad studien handlar om och godkänner detta. Den som blir intervjuad får information att 

denna kan dra sig ur och ta tillbaka sitt informerade samtycke när som helst under studiens 

gång och utan att ange anledning. De intervjuade ska respekteras angående deras integritet 

och autonomi samt att de inte ska utsättas för risker. Information ska förmedlas till de som 

intervjuas angående vilka som kommer ha tillgång till det material som kommer fram.  
 

Uppgifterna som lämnas kommer att skötas konfidentiellt, vilket betyder att ingen obehörig 

ska få tillträde till uppgifterna. Personlig data som gör att deltagarna kan identifieras 

kommer inte att avslöjas i studien. Den intervjudata som finns både inspelat och skriftligt 

kommer att makuleras efter att examensarbetet är klart och godkänt. 
 

Tidslängd för arbetet:  
Examensarbetet kommer att fortlöpa under nio veckor, fr.o.m. v. 39 t.o.m. v. 47. 

Intervjuerna planeras att utföras v.40-42.
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Jag godkänner härmed att Malin Ericsson och Beatrice Lyrén får utföra studien 

”Sjuksköterskans erfarenheter av föräldrars delaktighet i vården av deras barn på 

barnavdelningar” på kliniken under tidsperioden oktober-november 2012. 

 

 

 

 

__________________________  

Ort, datum 

 

 

__________________________  

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

 

__________________________  

Namnförtydligande 

 



    

                      BILAGA II             

 

Informationsbrev om examensarbete gällande föräldrars delaktighet i vården av 

deras barn på barnavdelningar    

                

     Stockholm 2012-xx-xx 

Till Sjuksköterska:  

 

Avdelning:  

 

XXsjukhus 

 

 

Vi heter Malin Ericsson och Beatrice Lyrén och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola, termin 5 som ska genomföra ett självständigt arbete på 

grundnivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans 

erfarenheter av föräldrars delaktighet i vården av barn på barnavdelningar.  

 

Vi har först kontaktat verksamhetschef XX för kliniken XX som har godkänt att studien 

genomförs. Därefter har vi varit i kontakt med XX, chefsjuksköterska på din avdelning.  

 

Detta brev är en första information och fråga om du skulle kunna tänka dig att delta i vår 

studie. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie med erfarna sjuksköterskor som har 

arbetat minst två år som sjuksköterskor och minst ett år på en barnavdelning. De ska ha 

arbetat med barn mellan 0-10 år. Vi är därför mycket intresserade av få genomföra denna 

intervju med dig.  

 

Intervjun, planeras ta ca 30-45 min. Med din tillåtelse skulle vi vilja använda bandspelare 

för att ej gå miste om värdefull information. Allt insamlat material (intervju och 

transkribering) kommer att hanteras konfidentiellt och makuleras efter att arbetet är klart 

och godkänt. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst under studiens gång dra dig 

ur utan att ange anledning. Med din tillåtelse önskar vi också att få använda citat men när 

resultatet presenteras så kan din identitet inte avslöjas.  

 

Efter att du fått detta brev kommer vi att kontakta dig. Om du vill kontakta oss innan dess 

är det bara att höra av dig. Vid intresse av studiens resultat kan det färdiga examensarbetet 

skickas när det är godkänt och klart. Du är också välkommen att kontakta oss efter 

intervjun om du har frågor: 

 

Malin Ericsson    Beatrice Lyrén  

Tel nr: XX    Tel nr: XX 

malin.ericsson@stud.shh.se  beatrice.lyren@stud.shh.se  

 



    

                          Bilaga III 

 

Intervjuguide: 

 

Tack för att du har valt att delta i vårt examinationsarbete.  

 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av föräldrars 

delaktighet i vården av deras barn på barnavdelningar. Vi vill börja med att be dig berätta 

om dina erfarenheter av föräldrars delaktighet i vården av deras barn? 

- Kan du ge ett exempel? 

- Vad får de vara delaktiga i? 

- Vad får de inte vara delaktiga i? 

- Positivt? 

- Negativt? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter om vad som underlättar föräldrars delaktighet i vården 

av deras barn? 

- Kan du ge exempel? Hur gör du? 

- Vad underlättar?  

- Vad förvirrar? 

- Vad krävs det av dig för att föräldrarna ska bli delaktiga? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av svårigheter avseende föräldrars delaktighet? 

- Kan du ge exempel? 

 

Vilken erfarenhet har du angående delaktigheten hos föräldrar med barn i olika åldrar? 

- Delaktighet 0-3 år? 

- Delaktighet 3-6 år? 

- Delaktighet 6-10 år? 

- Hur du någon erfarenhet av hur barnen påverkas vid dessa åldersgrupper 

om föräldrarna är delaktiga eller inte? (viktigare vid någon åldersgrupp) 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter av vilken betydelse föräldrars delaktighet har för 

barnen? 

 - Hur påverkar det familjen? 

 

Vilken erfarenhet har du av miljöns betydelse av föräldrars delaktighet? 

- Får familjen påverka miljön, exempelvis göra den mer hemlik? (leksaker, 

musik, ommöblera, matvanor) 

 

Om/hur diskuterar ni föräldrarnas delaktighet i arbetsgruppen? 

- Är det okej om föräldrarna väljer att inte vara delaktiga? Hur löser man 

en sådan situation? 

 

Vilka är dina erfarenheter om familjens kultur eller religions betydelse för delaktighet? 

- Skiljer det sig något utifrån familjens kultur? Ge exempel. 

- Skiljer det sig något utifrån familjens religion? Ge exempel. 

 

Vilka är dina erfarenheter av föräldrars köns betydelse för delaktighet?



    

 

Vilka är dina erfarenheter av ålderns betydelse för delaktighet? 

- Skiljer det sig något utifrån föräldrarnas kön? Ge exempel. 

- Skiljer det sig något utifrån föräldrarnas ålder?  

 

Är det någonting mer som är delaktighet för dig?  

- Hur ser föräldrars delaktighet ut i planeringen av barnets vård? 

 

Varför har du valt att jobba på en barnavdelning? 

- Vad har du för utbildning?  

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du jobbat som allmän sjuksköterska/på barnavdelning? 

- Vad är detta för avdelning? Varför just på denna? 

 

Hur ser en vanlig dag ut för dig här på avdelningen? 

- Hur många patienter är du ansvarig för under ett arbetspass? 

- Hur gamla är barnen? 

- Vilka arbetsuppgifter utför du? 

- Hur ser arbetsteamet ut, olika arbetsuppgifter för olika yrkeskategorier? 

 

Vad anser du är det optimala avseende föräldrars delaktighet?  

- Har du några tips på hur sjuksköterskor ska få föräldrarna delaktiga? 

- Vad anser du är bäst, båda föräldrarnas delaktighet eller endast en? 

 

 

Har du något du vill lägga till, några frågor?  

Tack för att du medverkade! Det var intressant att få en inblick i er verksamhet och få ta 

del av dina erfarenheter. 


