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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Cerebral pares är ett samlingsnamn för hjärnskador på den omogna hjärnan som kan uppstå 

under fosterlivet, i samband med förlossningen eller under spädbarnsperioden fram till två 

års ålder. Då den omogna hjärnan har en förmåga att till viss del kompensera för skadade 

delar och där det är stor skillnad från fall till fall, kan det vara svårt att tidigt ställa 

diagnosen Cerebral Pares. För föräldrarna kan det innebära en lång process fram till 

beskedet, där stor ovisshet råder. Bemötandet från vårdpersonalens sida har en central roll i 

den här processen och kan med fördel anta ett personcentrerat perspektiv.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av vårdpersonalens bemötande i samband med 

mottagandet av beskedet om att deras barn har cerebral pares. 

 

Metod 

En kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer tillämpades. Sex intervjuer 

genomfördes. Intervjuerna transkriberades och analyserades med innehållsanalys.  

 

Resultat 

Föräldrarna redogjorde för vikten av ett bra bemötande under processen då de fick 

beskedet om att barnet hade en CP-skada. Ett bra bemötande beskrevs av föräldrarna som 

personligt, informativt, empatiskt samt med känslan av att tillräckligt med tid fanns avsatt 

för dem. De uttryckte att behovet av stöd och uppföljning genom hela processen var 

viktiga faktorer för att orka med sin situation, samt att vårdpersonalen inte enbart riktade 

sitt fokus mot barnet.  

 

Slutsats  

Personcentrerad omvårdnad var en viktig aspekt vid bemötandet av föräldrar som får 

besked om att deras barn har en CP-skada. Det var önskvärt att kommunikationen var rak 

och informativ men samtidigt inkännande och bekräftande. Vad det gällde behovet av 

information skiftade det mellan föräldrarna i föreliggande studie och somliga uppskattade 

ovissheten mer än fakta. 

 

Nyckelord: Cerebral pares, Svåra besked, Föräldrar, Bemötande, Information 
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INLEDNING 

Varje år får ett antal föräldrapar i Sverige beskedet att deras barn har cerebral pares (CP) 

(Lagercrantz, Hellström-Westas & Norman 2008). Fyhr (2003) beskriver det som att 

föräldrarna förlorat sitt drömbarn och istället fått ett barn med en hjärnskada. Att ta emot 

beskedet om barnets skada sker oftast inte vid ett enskilt tillfälle utan kan bli en lång och 

utdragen process där föräldrarna pendlar mellan hopp och förtvivlan och upplever stor 

ovisshet. Det är till en början svårt att med säkerhet veta hur CP-skadan kommer att 

påverka barnet, det beror på att den omogna hjärnan är plastisk, föränderlig, det betyder att 

de olika funktionerna inte är helt färdigställda än. Hjärnan har således förmågan att 

kompensera och till viss del ersätta skadade delar (Lagercrantz et al., 2008).  
 

Om beskedsprocessen sker individanpassat så att informationen ges på ett personligt sätt 

stärks förtroendet för vårdgivaren samtidigt som föräldrarna känner sig trygga. 

Det ökar även föräldrarnas delaktighet, förståelse och möjlighet till kommunikation, vilket 

minskar risken för feltolkningar och missförstånd (Mitall et al., 2013). Inom hälso- och 

sjukvården har möten människor emellan en central roll. Mötet mellan vårdpersonal och 

föräldrar där besked om att barnet har en CP-skada förmedlas är ofta känsloladdade och 

svåra (Davis, Fowler, Aroskar, 2010). Upplevs bemötandet som positivt i ett tidigt skede 

kan ett bra förtroende byggas upp och grunden till ett fortsatt gott samarbete med en fin 

kommunikation är då etablerad (Aien & Delaram, 2014). 
 

BAKGRUND 

Cerebral pares 

Incidens 

I Sverige föds det årligen ungefär 100 000 barn, incidensen av CP är 1,5 promille, det 

motsvarar 150 barn per år (Lagercrantz et al., 2008). CP är den vanligaste orsaken till 

motoriskt funktionshinder bland barn och drabbar oftare pojkar än flickor (Fagius & 

Nyholm, 2012).   

 

Etiologi och patogenes 

CP är ett samlingsnamn för hjärnskador på den omogna hjärnan. Skadan kan uppstå under 

fosterlivet, i samband med förlossningen eller under spädbarnsperioden fram till två års 

ålder (Fagius & Nyholm, 2012). Hjärnskadan är inte progressiv, det vill säga den förvärras 

inte (Lagercrantz et al., 2008). Hur hjärnskadan uppstår varierar och det är inte sällan en 

kombination av flera olika faktorer. Om skadan uppkommer under fosterlivet kan orsaken 

vara tillväxthämning hos fostret eller en infektion hos mamman. Uppstår skadan i samband 

med förlossningen handlar det ofta om störd blodcirkulation till fostret på grund av 

placentaavlossning, det vill säga att moderkakan lossnar eller uterusruptur, alltså att 

livmodern spricker (Fagius & Nyholm, 2012). För tidigt födda barn utgör en särskild risk 

att utveckla CP, det beror på att deras blodkärl är mycket känsliga för tryckförändringar 

och det kan i vissa fall leda till hjärnblödning (Lagercrantz et al., 2008). När barn råkar ut 

för en hjärnskada under spädbarnsperioden är den vanligaste orsaken trauma, infektion 

eller drunkningstillbud (Fagius & Nyholm, 2012).  

 

Symtom 

Symtomen varierar beroende på när i tiden skadan inträffat, var i hjärnan skadan är 

lokaliserad samt skadans art. Det överordnade symtomet är motoriska störningar som 

omfattar både pareser och spasticitet samt balanssvårigheter (Fagius & Nyholm, 2012).  
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Pareser gör att viljemässig motorik blir försvagad eller omöjlig. Spasticitet innebär att 

kroppens totala muskelkraft är för hög, vilket är ett omfattande problem då det ofta leder 

till kontrakturer, det vill säga felställda leder. Utöver de motoriska avvikelserna 

förekommer andra besvär eller funktionsnedsättningar i stor utsträckning. Besvären rör 

synen och ibland även hörseln, kognitiva funktioner, oralmotorik och tal, autonoma 

funktioner, samt epilepsi av varierande svårighetsgrad. På grund av spasticiteten besväras 

många dessutom av smärta som kan vara svårbehandlad eftersom kommunikationen ofta är 

begränsad (Fagius & Nyholm, 2012).  

 

Behandling 

Det finns ingen botande behandling för barn med CP, istället fokuseras insatserna på att 

underlätta barnets vardag. I samarbete med barnets habilitering fokuseras insatserna på fyra 

generella behandlingsmål. Att stödja barnets möjligheter att kommunicera med omvärlden 

är det främsta behandlingsmålet. Att självständigt kunna klara av sin dagliga aktivitet 

(ADL) är det sekundära behandlingsmålet. Det tredje målet består i att med eller utan 

hjälpmedel stödja barnet till att självständigt kunna förflytta sig. Det fjärde målet är att 

barnet ska kunna gå med eller utan hjälpmedel (Lagercrantz et al., 2008). Utöver dessa fyra 

huvudmål behandlas och förebyggs felställningar i leder med hjälp av ortopediska insatser, 

både kirurgiskt och med hjälpmedel som provas ut tillsammans med en arbetsterapeut. För 

att behandla epilepsin finns läkemedel såväl som kostbehandling samt även kirurgiska 

åtgärder. För att kontrollera spasticiteten används läkemedel i tablettform som intas oralt 

eller som infusion via särskilda läkemedelspumpar. För att stödja barnets munmotorik och 

kommunikation finns insatser från logoped och specialpedagoger (Kindwall, 2014). 

 

Blivande förälder  

Att vänta barn är oftast förknippat med stor glädje och förväntan hos de blivande 

föräldrarna. Vetskapen om att en ny och annorlunda tid väntar väcker starka känslor både 

av glädje men också av oro (Hofsten, Lidbeck & Coull, 2012). Lundström (2007) beskriver 

att tanken på att bli förälder är något som rent av startar så tidigt som under föräldrarnas 

egen barndom. Enligt Lindblad (2006) är ett friskt barn något de flesta räknar med och 

planerar för, även om en viss oro ibland kan finnas över att något inte skulle stå rätt till 

med det ofödda barnet. I litteraturen som vänder sig till blivande föräldrar finns det 

sparsamt med information om att barnet eventuellt skulle kunna vara sjukt eller skadat, i 

broschyren om ultraljud levererar huvudrubriken budskapet de flesta barn föds friska 

(Dellgren, Kloow, Westholm & Conner 2014). 

Nybliven förälder till ett barn med cerebral pares  

Att bli förälder till ett barn med funktionshinder vänder upp och ned på det mesta i 

tillvaron beskriver Rehn och Molin (2002). Vidare förklarar de att många av de planer och 

drömmar föräldrarna hade för framtiden gick förlorade i samband med beskedet om sitt 

barns skada. Corlett och Twycross (2006) förklarar att livet inte blev som föräldrarna tänkt 

sig och att en okänd värld istället blev deras verklighet. I den situationen kände sig 

förmodligen föräldrarna som mest utsatta och behövde omfattande stöd både från 

vårdpersonal och från andra in sin närhet (Corlett & Twycross, 2006). Raina et al., (2005) 

beskriver att insikten om att barnet kommer att vara i stort behov av omvårdnad livet ut 

upplevdes som traumatiskt för föräldrarna. Lemacks, Fowles, Mateus och Thomas (2013) 

framhåller att det kan jämföras med känslan att förlora ett barn, även om barnet lever så är 

det inte det friska barnet som föräldrarna väntade sig utan ett sjukt barn.  
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Lundström (2007) berättar att föräldrarna i hennes studie beskriver det som att glädje och 

sorg vandrar sida vid sida, ett paradoxalt föräldraskap fyllt av motstridiga känslor. Glädjen 

över att ha blivit föräldrar i kombination med känslan av oro och ovisshet inför framtiden. 

 

Personcentrerad omvårdnad  

Ett bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt har visat sig ha stor betydelse för 

patienten när ett svårt besked ska lämnas (Almås, 2011). En personcentrerad omvårdnad 

innebär att människan bakom patienten uppmärksammas och bekräftas utifrån sina 

förutsättningar och egenskaper. Det betyder i praktiken att omvårdnaden anpassas efter den 

enskilda individen och inte följer en färdig mall avsedd för alla (Edberg & Wijk, 2009).  

 

När det gäller föräldrar till barn med en CP-skada har den personcentrerade omvårdanden 

enligt Mitall et al., (2013) visat sig vara mycket betydelsefull och önskvärd. Ofta är det en 

process föräldrarna tvingas gå igenom där beskedet om CP-skadan växer fram, som antar 

olika former längs vägen. Processen sker på ett sätt anpassat efter individerna och där 

informationen delges på ett personligt sätt, stärker förtroendet och skänker en känsla av 

trygghet. Det ökar bland annat föräldrarnas delaktighet, förståelse och möjlighet till 

kommunikation, vilket minskar risken för feltolkningar och missförstånd. 

 

Bemötande  

Bemötandet inom vården generellt 

Ett möte går ut på att bekräfta och iaktta den andra människans närvaro. Det handlar om att 

erkänna den andra människan som en annan och annorlunda varelse än en själv och 

acceptera henne som hon är (Johansson & Malmsten, 2007). Bengtsson och Enqvist (2005) 

menar att människan bör betraktas som en helhet, alltså inte ur ett analytiskt perspektiv 

som innebär att kropp och själ går att separera. De förtydligar att ett rent analytiskt 

perspektiv objektifierar människan och risken är därmed att fokus flyttas ifrån personliga 

erfarenheter och behov. Ronsten (2004) menar att det analytiska perspektivet i en 

vårdsituation innebär att människan behandlas för sin sjukdom eller sin åkomma vilket 

åsidosätter personen bakom sjukdomen. Hedberg och Lynöe (2013) hävdar att den typen 

av bemötande kan betraktas som misslyckat och leder ofta till ett sämre samarbete och det 

blir svårare att förse patienten med behövligt stöd. 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2014) har tagit fram ett dokument som heter 

Värdegrund för omvårdnad. I den styrks uppfattningen att omvårdnad ska betraktas som 

något personligt och som bör bedrivas på personnivå. I värdegrunden framgår vidare att 

vårdtagaren i sin roll som mottagare av vård, måste få ett respektfullt och gott bemötande 

och att det spelar stor roll för den upplevda situationen. SSF (2014) klargör hur 

vårdtagaren är i en beroendeställning där vårdgivaren har makten, inte bara över den 

fysiska omvårdnaden utan även över vårdtagarens välmående och förståelse av sin 

situation.  

Etiska aspekter 

Enligt Hammarlund (2012) handlar bemötande om konsten att sätta sig in en annan 

människas situation, utan att låta sig bli alltför berörd av den, både för sin egen skull och 

för att kunna vara ett bra stöd. Hammarlund (2012) beskriver värdet av att uppträda etiskt 

och förklarar att det handlar om att uttrycka sig varsamt för att inte riskera att göra 

situationen än värre.  



 

 

4 

Ewles och Simnet (2005) har identifierat några etiska problemområden inom vården. Ett 

område berör huruvida sjukvårdspersonalen prioriterar den berörda människans aktuella 

behov, eller om de enbart arbetar efter etablerade rutiner och därför handlar oreflekterat. 

Ett annat problem rör situationer då ett svårt besked ska förmedlas och vårdgivaren riskerar 

att agerar utifrån sitt eget intresse. Detta i form av en vilja att lätta sitt eget hjärta och få 

beskedet ur sig, vilket gör att patientens behov glöms bort. Ewels och Simnet (2005) 

understryker vikten av att använda sig av ett personcentrerat förhållningssätt i alla 

vårdsituationer.  

 

Bemötandet av föräldrar till barn med cerebral pares 

Kuo et al. (2013) redogör för hur föräldrar med sjuka barn, särskilt barn med 

funktionshinder, upplever det väldigt ansträngande och oroligt att möta sjukvården. 

Dessutom menar Kuo et al., (2013) att det finns svårigheter för föräldrarna att hantera 

information om vad som ska hända med barnet. Enligt Wigert (2013) befinner sig 

föräldrarna i en beroendeställning gentemot vårdpersonalen vilket gör att en god 

kommunikation och relevant information är av stor vikt. Vidare anser Goldstein (2013) att 

vad vårdpersonalen bör ha i åtanke redan från början i mötet med föräldrarna är deras 

behov av stöd och avlastning genom livet. Den informationen bör föräldrarna få ta del av 

redan i ett tidigt skede. Ward et al., (2014) förklarar att målbilden i insatserna runt 

föräldrarna bör vara att förmå dem att ta emot hjälp utan att känna dåligt samvete gentemot 

barnet. Bemister, Brooks, Dyck, Kirton (2014) belyser att för vårdgivare ska bemötandet 

handla om att se föräldrarnas behov, lyssna till vad de har att säga och även trösta om så 

behövs. Enligt Fossum (2007) bör vårdgivaren dessutom stötta föräldrarna att tänka på sitt 

eget välmående och även på hur eventuella syskon mår. Det är viktigt för att föräldrarnas 

energi ska räcka till även på lång sikt. Davis et al. (2010) poängterar vikten av att 

uppmärksamma den stress föräldrar till funktionshindrade barn befinner sig i, vilket gör 

bemötandet extra viktigt. Enligt Davis et al. (2010) är det inte tillräckligt med enbart 

muntlig information till föräldrarna, därför bör dessutom skriftligt information bifogas 

tillsammans med uppgifter om var de kan vända sig vid frågor. Fossum (2007) menar att 

barnets välmående påverkas om föräldrarna känner sig trygga och det ger ytterligare skäl 

att bemöta föräldrarna på ett professionellt sett. Otrygga eller upprörda föräldrar har en 

negativ inverkan både på barnet och samarbetet i vården. 

Kommunikation 

Den asymmetriska kommunikationen  

Kommunikation inom vården ur ett personcentrerat synsätt kan vara komplext då många 

samtal inom vården av naturen är asymmetriska, något som är önskvärt för somliga men 

inte för alla (Wojnarowska-Soldan, Tabak, Doroszewska). Fossum (2007) förklarar att 

asymmetrisk kommunikation innebär att sättet att samtala mer går ut på att den ena parten 

passivt lyssnar på den andre som aktivt talar. Sådana typer av samtal, menar Fossum 

(2007) ofta uppstår då den ena parten har större auktoritet inom det berörda ämnet och 

därmed har mer makt och kontroll, vilket är fallet mellan just vårdgivare och vårdtagare. 

Det är inte sannolikt att vårdgivaren utnyttjar det och använder som något kränkande mot 

vårdtagaren. Wojnarowska-Soldan et al., (2014) hävdar att det troligaste är att det istället 

handlar om rollförväntan och något som vårdgivaren tror att patienten räknar med. 

Vårdtagaren vill enligt Fossum (2007) ofta låta experten sköta samtalet och själv endast 

lyssna och få information. Fossum (2007) förtydligar att helt asymmetriska samtal inte är 

optimalt, patienten förstår då inte all information och känner sig inte delaktig.  
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Det bästa är enligt Fossum (2007) att försöka nå en komplementär kommunikation, vilket 

är en balans mellan den asymmetriska- och den symmetriska kommunikationen. En 

komplementär kommunikation innebär att relationerna kompletterar varandra, att 

individernas olikheter stärks och målet är att uppnå någon form av likvärdighet. Rydén och 

Stenström (2008) uppmärksammar hur bristen på en välfungerande kommunikation i 

vården särskilt rörande stressfyllda livshändelser kan vara en riskfaktor för patienten att 

utveckla både somatisk och psykisk ohälsa.  

 

Kommunikation med föräldrar till barn med cerebral pares  

Föräldrar till barn med CP-skada beskriver att överlämnandet av beskedet stannar kvar i 

minnet, smärtsamt och detaljerat en lång tid framöver, varför det bör överlämnas på ett 

genomtänkt sätt (Nazum, Meaney, O´Donoghue, 2014). Aein och Delaram (2014) betonar 

att ett svårt besked som överlämnats på ett tanklöst sätt, till och med kan vara avgörande 

för föräldrarnas hantering av situationen och deras syn på det fortsatta livet. Ribiero, Porto, 

Vandenbeghe (2013) klargör att föräldrar till barn med en CP-skada har en högre risk att 

drabbas av stress som påverkar deras egen hälsa än andra föräldrar. Det beror på att deras 

liv i största allmänhet är mer komplicerat och mer psykiskt påfrestande jämfört med livet 

för föräldrar till friska barn. Stressreducerande faktorer är bra kommunikation där 

föräldrarna känner sig välinformerade och delaktiga samt ett tillfredsställande socialt stöd 

så föräldrarna har möjlighet att känna sig nöjda med sin föräldraroll (Ribeiro et al., 2013). 

Utöver kvaliteten på kommunikationen i beskedsprocessen anser föräldrar även att tidig 

uppföljning och information rörande tekniska hjälpmedel samt personligt stöd är viktiga 

faktorer för en positiv upplevelse (Basaran, Karadavut, Uneri, Balbaloglu, Atasoy, 2013). 

Svåra besked 

En nyhet som drastiskt och på ett negativt sätt förändrar patientens framtid, är enligt García 

Díaz (2006) definitionen av ett svårt besked. Enligt Carlander (2010) är det viktigt att 

skapa en trygg miljö för mötet, helst i ett enskilt rum där samtalet kan pågå ostört utan att 

bli avbrutet. Vidare poängterar García Díaz (2006) vikten av att beskedet lämnas på ett 

professionellt sätt. Detta då patienten alltid kommer att minnas var, när och hur de fick ett 

svårt besked levererat. 

Lämna ett svårt besked 

I en studie gjord av Aein och Delaram (2014) visade det sig att mödrarna efterfrågade en 

förvarning om att svårt besked skulle lämnas. Det är något som även Carlander (2010) 

understryker, en förvarning kan till exempel vara ”Jag är ledsen men jag har tyvärr ett svårt 

besked till er”. På så vis förbereds hjärnan och har då större möjlighet att kunna bearbeta 

innehållet i beskedet. Enligt Carlander (2010) gör det att personen upplever budbäraren 

som empatisk och mänsklig. Lennéer Axelson (2010) understryker vikten av att svåra 

besked överlämnas i ett personligt möte, inte över telefon eller via brev. Att känna hopp 

ger individen bättre förutsättningar att kunna se ljust på sin framtid berättar Carlander 

(2010). För att skapa utrymme för eventuella frågor och känslomässiga reaktioner är det 

viktigt att avsätta ordentligt med tid för mötet. 

Att ta emot ett svårt besked 

Förmågan att visa empati är avgörande när ett svårt besked ska lämnas, något som samtliga 

föräldrar i Aein och Delaram (2014) studie ansåg var betydelsefullt. Föräldrarna, i 

synnerhet mödrarna, önskade att beskedet hade lämnats med mer förståelse och med en 

mjukare framtoning.  
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Adeleye och Fatiregun (2013) beskriver att deltagarna i deras studie underströk betydelsen 

av sällskap av närstående när de skulle ta emot svåra besked.  

Krishantering  

Ordet kris kommer från grekiskans krisis och betyder plötslig förändring, avgörande 

vändning eller betydelsefull störning (Cullberg, 2006). Cullbergs definition på kris är en 

reaktion på en psykiskt påfrestande händelse, när tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionsmönster inte är tillräckliga för att klara av den aktuella situationen. Det finns olika 

händelser som kan utlösa en kris, det kan enligt Cullberg till exempel vara att få ett sjukt 

barn. Sorgen och besvikelsen påverkar hela familjen starkt, både genom svårigheter kring 

eventuella syskonrelationer till barnet och på grund av omgivningens känslomässiga 

reaktioner. Genom att kravet på samarbetet föräldrarna emellan ökar tillsammans med 

risken för ekonomiska konsekvenser försvåras situationen ytterligare. Krisen kan enligt 

Cullberg delas in i fyra olika faser, dessa faser består av olika utmaningar och har var och 

en sitt karakteristiska innehåll.  

 

Chockfasen varar från en kort stund till några dagar. Det är svårt för individen att ta in vad 

som har hänt, dessutom finns det ingen förmåga att bearbeta det. Individen kan uppträda 

starkt avvikande jämfört med sitt normala beteende. Vanliga uttryck under denna fas kan 

vara alltifrån att skrika till att uppträda paralyserat genom att vara tyst och stilla (Cullberg, 

2006). 

 

Chockfasen övergår sedan till reaktionsfasen, då har individen möjlighet att ta in vad som 

hänt eller vad som sagts om det handlar om ett svårt besked. Chock- och reaktionsfasen 

tillsammans benämns den akuta krisen och pågår fyra-sex veckor totalt. I denna fas 

kommer känslorna fram och det är vanligt att den drabbade gråter eller visar andra 

känsloyttringar. Den drabbade försöker finna en mening med det som inträffat, de frågar 

sig till exempel varför hände detta mig? Det kan dessutom förekomma olika 

försvarsmekanismer och dessa kan fungera som en slags lindring för den drabbade. En 

försvarsmekanism kan till exempel bestå i förnekelse, den drabbade förnekar helt enkelt 

det inträffade eller det besked den fått. Projektion är en annan vanligt förekommande 

försvarsmekanism, individen förskjuter då ansvaret för det som hänt och lägger över det på 

omgivningen (Cullberg, 2006). 

 

När individen lämnat den akuta krisen så startar bearbetningsfasen som sedan pågår från 

sex månader till ett års tid. I detta skede kan individen börja återvända till att se framåt 

istället för att vara helt ockuperad av det som hänt. Tanken på att leva med ett barn som är 

handikappat smyger sig in i medvetandet. Försvarsmekanismerna börjar avta och en viss 

distans till det inträffade växer fram (Cullberg, 2006). 

 

Nyorienteringsfasen är den sista fasen och pågår enligt Cullberg (2006) resten av 

individens liv. De grusade förhoppningarna har bearbetats och självkänslan börjar komma 

tillbaka igen. Nya relationer och intressen har framträtt och livet är inte längre begränsat av 

händelsen. Individen kommer alltid att bära med sig minnet av det som hänt likt ett ärr i 

själen och kan uppleva obehag inför situationer som påminner om de inträffade. 

 

Problemformulering 

Föräldrar som befinner sig i beskedsprocessen av att deras barn har en CP-skada, är 

föräldrar i kris (Cullberg, 2006).  
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Bemötandet från vårdpersonalens sida är då av stor vikt för föräldrarnas förmåga att 

hantera situationen och för det framtida samarbetet mellan dem och vårdpersonalen (Kuo 

et al., 2013). Användandet av en personcentrerad omvårdnad och att se föräldrarna som 

individer, har visat sig vara mycket uppskattat och framgångsrikt när det kommer till 

föräldrars upplevda känslor av bemötandet från vårdpersonalen (Mitall et al., 2013).  

 

Föreliggande studie genomfördes för att öka förståelsen för bemötandets betydelse i en 

vårdsituation där ett svårt besked ska överlämnas. Ett barn med en CP-skada är ett barn 

som kommer vara beroende av en väl fungerande vård genom hela sitt liv. Ett bra 

bemötande från början är en god förutsättning för att nå en välfungerande vårdprocess både 

för barnet, föräldrarna och vårdpersonalen.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av vårdpersonalens bemötande i samband med 

mottagandet av beskedet om att deras barn har cerebral pares. 

 

METOD 

Val av metod 

Metod för studien var av en kvalitativ design genom semistrukturerade 

forskningsintervjuer med föräldrar till barn med CP-skada. Metoden ansågs lämpad för 

denna studie. Enligt Henricson (2012) så är denna metod lämplig för att studera personliga 

erfarenheter där känslor och upplevelser är av intresse.  

 

Urval  

Författarna valde att göra ett strategiskt urval för att finna passande informanter till studien. 

Malterud (2014) beskriver att ett strategiskt urval innebär att aktivt söka upp en grupp 

människor där individer som antas kunna besvara studiens syfte finns representerade.  

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterier sattes för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Föräldrarna ska ha fått 

beskedet om barnets CP-skada för mer än tre år sedan. Då de enligt Cullberg (2006) kan 

förmodas befinna sig i en fas då den akuta krisen lagt sig, så att en intervju inte skulle 

orsaka onödigt lidande. Det ska ha varit en fullgången graviditet där beskedet kom oväntat 

efter födseln. För att underlätta genomförandet av intervjuerna samt på grund av studiens 

begränsade tid skulle föräldrarna vara bosatta i Stockholmsområdet.  

 

Undersökningsgrupp  

I denna studie har sex föräldrar som har ett barn med CP-skada intervjuats. Deltagarna var 

mellan 34 och 50 år gamla, barnet var mellan tre veckor och ett års ålder när de fick 

beskedet om skadan. 

 

Genomförande 

Kontakt 

För att komma i kontakt med informanter skickades ett elektroniskt brev (E-post) (Bilaga 

A-B) till kontaktpersonen för ett Internetbaserat nätverk för föräldrar till barn med CP-
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skada. Kontaktpersonen gav sitt informerade samtycke till att studien kunde genomföras 

samt lade in en förfrågan (Bilaga C) på det slutna nätverkets hemsida. De föräldrar som 

önskade delta i studien kontaktade oss och fick då ytterligare ett brev (Bilaga D) med en 

kort beskrivning av studien, dess syfte och metod. Intervjufrågorna fanns med som en 

bilaga (Bilaga E) Lantz (2013) anser att det stärker intervjuns tillförlitlighet att delge 

intervjufrågorna i förväg.  

 

Intervjuguide 

En intervjuguide (Bilaga E) innehållande öppna frågor skapades. Denna intervjuform är 

användbar för att skapa en djupare förståelse för ett fenomens innebörd. Intervjuaren har 

dessutom enligt Lantz (2013) stor möjlighet att ställa följdfrågor och fördjupa sig i det som 

är betydande för intervjupersonen. 

 

Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer och inleddes med några bakgrundsfrågor 

om ålder på barnet och föräldern samt om det fanns syskon till barnet. Detta är enligt Lantz 

(2013) önskvärt för att skapa en bra dialog mellan intervjuaren och informanten, samt att 

det även var relevant för studiens syfte. För att ytterligare besvara studiens syfte 

utformades fördjupande frågor som till exempel – Beskriv känslan när du fick beskedet? – 

Beskriv bemötandet från vårdpersonalens sida? Dessa frågor var mer specifika och gav en 

djupare förståelse för informantens känslomässiga upplevelser.    

 

Pilotintervju 

En pilotintervju genomfördes med en av föräldrarna som uppfyllde urvalskriterierna för att 

kontrollera om frågorna besvarade studiens syfte. Trost (2010) menar att det är bra att 

utföra en pilotintervju för att granska intervjuguidens upplägg. Efter pilotintervjun valde 

författarna att lägga till en fråga i intervjuguiden: Kan du beskriva hur du såg på framtiden 

i samband med att du fick beskedet? för att på så sätt ytterligare besvara studiens syfte. Då 

pilotintervjun väl besvarade studiens syfte valde författarna att inkludera den i resultatet. 

Enligt Trost (2010) är det möjligt att pilotintervjun inryms i studiens resultat om den visar 

sig vara hållbar.  

 

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes under september 2014 och tog mellan 30-45 minuter vardera. 

Informanterna fick själva bestämma var intervjuerna skulle äga rum, detta för att praktiskt 

underlätta för dem samt öka deras känsla av tillit, i enlighet med Lantz (2013) stärker det 

intervjupersonernas trygghet. Detta resulterade i olika intervjuplatser; i intervjupersonens 

hem, på dess arbetsplats, på Sophiahemmets högskola och hemma hos en av författarna. 

Med tillåtelse från intervjupersonerna användes ljudupptagning under intervjuerna, detta 

för att inte gå miste om innehåll eller eventuella känsloyttringar. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är det värdefullt att kunna gå tillbaka och lyssna på inspelningarna. 

Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer och växlade mellan att ha en 

aktiv respektive passiv roll. Den aktiva rollen innebar att ställa intervjufrågorna samt 

eventuella följdfrågor. Den passiva rollen innebar att anteckna vad som sades under 

intervjun samt sköta ljudinspelningen. Trost (2010) menar att det är fördelaktigt att inte 

båda författarna aktivt ställer frågor under intervjun då det upplevs som ett mer jämlikt 

samtal.  
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Databearbetning   

Transkribering 

Då de ljudupptagna intervjuerna avslutats, transkriberade författarna tre intervjuer var för 

att möjliggöra tolkning och vidare analys. För att analysen skulle bli så noggrann som 

möjligt transkriberade författarna intervjuerna ordagrant. Författarna valde även att 

inkludera ljud så som till exempel ”mmm” eller ”hmm” samt emotionella yttringar som 

gråt, fniss och skratt. Detta gör enligt Henricsson (2012) texten mer nyanserad och 

innehållsrik.  

Dataanalys 

Efter transkriberingen valdes meningsenheter som ansågs signifikanta för studiens syfte ut 

från intervjuerna, som sedan jämfördes och diskuterades författarna emellan. Detta för att 

säkerställa att författarnas åsikter överensstämde med varandra, något som Henricson 

(2012) hävdar är nödvändigt för trovärdighetens skull. Vid de tillfällen när 

meningsskiljaktigheter kring tolkningen uppstod diskuterade författarna tills konsensus 

uppnåddes. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att den ursprungliga 

meningsenheten förkortas så att enbart kärnan i meningens betydelse bibehålls. Utifrån de 

kondenserade meningsenheterna skapades koder för vad som ansågs vara kärnan i de olika 

meningsenheterna. Koder med likande innehåll slogs ihop till underkategorier och 

kategorier, där underkategorierna beskriver kategorins specifika innebörd. För att 

säkerställa att samtliga informanter presenterades i resultatet färgkodade författarna 

meningsenheterna, där varje färg representerade en informant.  

 

Författarna använde sig av en tabell, se tabell 1 för att tydligt påvisa analysprocessen. 

Henricson (2012) menar att det tydliggör och presenterar de transkriberade intervjuerna på 

ett strukturerat sätt. 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

 Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

1. Läkaren var 

väldigt rak, hon 

sa som det var. 

Det var bra. 

Det var ju en 

chock men jag 

tror inte att ett 

sådant besked 

skulle kunna 

lämnas på ett 

annat sätt.  

Läkaren var 

rak och tydlig 

Behov av 

tydlig 

information 

Information Kommunikation 

 

Trovärdighet 

Inom kvalitativa studier bygger trovärdigheten enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) på fyra delar: giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet samt delaktighet.  
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Giltighet 

Giltighet innebär att resultaten anses vara tillförlitliga. För att ge läsaren en uppskattning 

om studiens giltighet har författarna noggrant presenterat hur urval gjorts och hur 

analysprocessen vuxit fram. Genom citat presenterade i resultatet styrks giltigheten 

ytterligare enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) Författarna har använt sig av 

ljudupptagning under samtliga intervjuer, detta gav möjligheten att lyssna på materialet 

flera gånger. Enligt Henricson (2012) minskar därmed risken för feltolkningar.  

 

Tillförlitlighet 

Författarna transkriberade tre intervjuer var för att sedan gemensamt analysera texterna och 

välja ut meningsenheter, dessa avkodades och delades in i underkategorier och kategorier. 

Tillförlitligheten i en studie kan enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) styrkas 

genom att presentera vilken teknisk utrustning som använts vid intervjutillfällena samt vid 

transkribering liksom att tydligt presentera vem av forskarna som utfört transkriberingen. 

 

Överförbarhet 

Möjligheten att tillämpa resultaten på andra grupper eller situationer har diskuterats 

författarna emellan. Det är sedan upp till läsaren att bedöma om det är möjligt men för att 

det ska bli enklare för läsaren att göra den bedömningen har författarna i enlighet med 

Lundman och Hällgren Granheim (2012) tydligt presenterat studiens urval, deltagare, 

datainsamling samt analysprocess.  

 

Delaktighet 

I en studie av kvalitativ design bör författarna enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2012) vara medvetna om att resultatet inte är oberoende av intervjuaren. Under 

föreliggande studie har författarna strävat efter att vara så objektiva som möjligt för att inte 

påverka resultatet i alltför stor utsträckning.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke 

Innan intervjutillfället fick samtliga informanter en skriftlig information innehållande en 

kort beskrivning av studien, dess syfte samt att deltagandet är frivilligt. Att inhämta ett 

informerat samtycke är enligt Helgesson (2006) viktigt då samtliga informanter ska ha 

vetskap om att de ingår i studien frivilligt och att de har möjligheten att närsomhelst dra sig 

ur om de så önskar.  

 

Konfidentialitet 

Datan behandlades konfidentiellt, vilket innebär att uppgifterna inte kommer att lämnas till 

utomstående och det är inte möjligt att identifiera enskilda individer i resultatet. Efter 

avslutad transkribering raderades alla ljudinspelningar i våra lösenordskyddade telefoner. 

Genom att avidentifiera informanternas namn samt fingera namnen på föräldrarna och 

barnen i resultatet så upprätthölls enligt Helgesson (2006) konfidentialiteten i studien.  

 

Konsekvenser för informanterna  

Med hänsyn till informanterna begränsades urvalsgruppen till att enbart innefatta de 

föräldrar vars barn fått diagnosen CP för mer än 3 år sedan. Detta med anledning av att ett 

alltför närliggande besked riskerar att försätta informanterna i en känslomässigt besvärlig 

situation i samband med intervjun.  
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Enligt Cullberg (2006) befinner sig föräldrarna efter tre års tid troligtvis i 

nyorienteringsfasen vilket innebär att de grusade förhoppningarna har bearbetats och 

självkänslan börjat komma tillbaka igen.  

RESULTAT 

Alla sex informanters upplevda erfarenheter finns presenterade i resultatet genom text eller 

citat. Informanterna kommer att benämnas som föräldrarna i texten. Namnen på barnet och 

föräldrarna är fingerade i citaten, enligt Helgesson (2006) så upprätthölls på så sätt 

konfidentialiteten i studien. De valda citaten från intervjuerna presenteras med kursiv stil 

och indrag. Somliga citat har komprimerats, enligt Kvale och Brinkmann (2009) tydliggör 

det innebörden i texten. Där så är fallet visas det med tre punkter inom parentes. Uttryck 

som ”ehm”, ”hm” och ”mm” har exkluderats i resultatet, vilket enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är en bra metod för att öka läsförståelsen.  

 

Tabell 2 Presentation av kategorier och underkategorier  

Kategorier  Underkategorier 

Omhändertagande  Engagemang och bekräftelse 

Brist på förståelse 

Stöd Visad medmänsklighet 

Ha någon tillhands 

Föräldrars frustration 

Föräldrars behov  

Kommunikation Information 

Ovisshet 

 

Omhändertagande 

När livet tar en ny vändning kan det uppstå osäkerhet och oro som gör att människan 

känner sig liten och ensam. Den inarbetade vuxenrollen som tidigare tyckts självklar känns 

obekant och föräldrarna upplevde det som skrämmande. Det är viktigt att vårdpersonalen 

runt föräldrarna respekterar det svåra i den nya situationen, både vägledning och 

bekräftelse menar föräldrarna är nödvändigt.  

 

Engagemang och bekräftelse  

Utan att läkaren förminskar allvaret i situationen beskriver en förälder den positiva känslan 

av att känna sig bekräftad. 

 

”Hon visste allt som hänt oss, hon sa -Det finns inget jag kan säga som kan 

göra någon skillnad, men det är förskräckligt, det föll mellan stolarna. Hon 

bad inte om ursäkt men vi fick förtroende för henne.” 

 

En återkommande åsikt var att föräldrarna önskade sig ett mer empatiskt förhållningssätt i 

samband med överlämnandet av beskedet om skadan. De kunde ibland inte minnas 

någonting av själva bemötandet utan enbart lösryckta ord som till exempel hjärnskada eller 

CP.  

”Jag hade hellre velat att läkaren grät med mig än att han bara stod där som 

en vägg och rabblade medicinsk information.”  
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Brist på förståelse  

När föräldrarna upplevde att vårdpersonalen saknade inlevelseförmåga och fokuserade på 

fel saker, kände de sig besvikna och maktlösa. Det kunde kännas som att de stod i konflikt 

om hur barnet bäst skulle skötas. Föräldrarna uppfattade det som om de kämpande med sitt 

barn i en parallellvärld där vårdpersonalen inte förstod vad som kändes viktigt för dem.  

 

”Vi hade en jättestor fight om amning, mitt uppe i det här när mitt barn 

ligger med slangar i hela kroppen så väcktes vi mitt i natten och skulle 

amma. Det var helt hysteriskt så tyvärr kände vi att det var det jobbigaste, 

det har satt spår både hos mig och min man.” 

 

Det upplevdes frustrerande att bli ifrågasatt och missförstådd. En förälder berättar om sina 

erfarenheter när hon bad om råd gällande sin sons ihärdiga skrikperioder.  

 

”På BVC trodde de att jag överförde någonting på min son, att jag fått 

någon form av låsning efter den jobbiga förlossningen. Att det var jag som 

var ledsen. Jag kände inte igen mig i det! Jag var bara så glad att 

förlossningen var över!” 

 

Stöd 

Föräldrarna upplevde att stödet ofta kom från sjuksköterskan där små detaljer kunde betyda 

mycket. Vid uteblivet stöd uttryckte föräldrarna en tydlig avsaknad av det och att den 

känslan dröjde sig kvar och gjorde sig påmind, ibland flera år efter händelsen. 

 

Visad medmänsklighet  

Upplevelse av bra stöd, beskrev föräldrarna ofta i termer av visad medmänsklighet och en 

känsla av mental omfamning. Ord var ofta överflödiga i den direkta kontakten med en 

annan människa, föräldrarna menar att en hand på axeln eller ett varmt leende kunde 

betyda så mycket mer. 

  

”Det är de människorna som sett mig och mitt barn som jag har kvar i mitt 

hjärta.”  

 

Föräldrarna upplevde bemötandet som kallt när den mänskliga värmen inte fanns 

närvarande, möten som enbart bestod av ord utan känslor var något som föräldrarna inte 

uppskattade.  

 

”Han visade inga känslor, han bara informerade på ett sätt som säkert var 

menat att vara neutralt men det blev väldigt opersonligt tycker jag.” 

 

Ha någon tillhands  

För vårdpersonal att gå utanför det som egentligen krävs av sin yrkesroll och följa upp vad 

som händer med familjen har visat sig betyda mycket. När föräldrarna kände sig 

uppmärksammade i sin svåra situation ingav det förtröstan. Känslorna ligger nära till hands 

för föräldrarna och en liten gest kan betyda mycket. 

 

”Hon hjälpte oss utöver vad hon egentligen behövde göra.”  
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”Det var någon som kom och frågade om jag ville ha ett glas saft. Jag kände 

mig sedd och höll nästan på att börja grina.” 

 

Vikten av att erhålla både emotionellt och praktiskt stöd redan från start menade 

föräldrarna var betydelsefullt. Det emotionella stödet kunde i form av medmänskliga 

samtal. Det uttrycktes även en önskan om praktiskt stöd med information om vad 

habilitering innebär och vilken hjälp föräldrarna kan få där.  

 

 ”Det har varit en bra uppbackning från start. För det blev ju så brutala 

 föräldrakrossdrömmar i allt som vi varit med om.” 

  

Föräldrars frustration  

Det saknades någon som hade ett mer övergripande ansvar för uppföljning, samordning 

och hjälp till föräldrarna. Det ledde till att de kände sig ensamma och utlämnade i sin svåra 

situation. Föräldrarna anser att det skulle vara önskvärt med en plan över hur vården bäst 

kan stötta föräldrarna att klara av den första tiden med sitt nyfödda barn. Eftersom det är 

ett omtalat fenomen att barn med CP skada ofta skriker en hel del under hela sitt första år 

anser föräldrarna att detta problem borde vara välkänt för vårdpersonalen. En förälder var 

fortfarande än idag upprörd när hon tänkte tillbaka på barnets hemkomst och att bristen på 

stöd var total. 

 

”Det saknar jag BIG TIME! Vi orkade ingenting…” 

 

Tankar på framtiden som oviss och skrämmande med det hjärnskadade barnet samt en oro 

över vart deras eget liv ska ta vägen, har lett till mörka tankar. Föräldrarna har känt sig 

frustrerade och det har i vissa fall lett till både tankar och planer på självmord. Några har 

även uttryckt tankar och planer på att ta sitt barns liv.  

 

”Det är inte långt ifrån att både han och jag är döda. Jag har tänkt om jag 

lägger den här kudden över hans ansikte så är det slut på alltihop, skriket, 

sömnbristen, att han spyr upp det han äter, krampandet, då är det över. Det 

var ingen som kollade hur jag mådde!” 

 

Föräldrarna önskar att vårdpersonalen ska initiera stödet till dem. Samtliga föräldrar i 

föreliggande studie har själva fått be om stöd i samband med beskedet. Livet är skört i 

dessa situationer och känslan av vanmakt kunde påverka synen på meningen med livet.  

 

”Min man var så chockad så han tänkte att han skulle köra in i en bergvägg, 

det fanns inget liv för oss.”  

 

Föräldrars behov  

Föräldrarna upplever att de haft ett stort behov av att själva bli omhändertagna och få sina 

egna behov tillgodosedda. För att de lättare skulle kunna lägga sin energi på barnet 

önskade de att vårdpersonalen även fokuserade på dem och inte bara inriktade sig på 

omvårdnaden kring barnet.  

 

”Vi hamnade på olika avdelningar allihop. Cecilia bodde på BB och 

hamnade i ett rum med en annan familj som fått ett friskt barn och jag fick 

ligga på NEO tillsammans med Isac. Det var helt galet, för mig har det varit 

det jobbigaste.”  
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Behovet av insatser från professionell personal som har kompetens att ta hand om personer 

som hamnat i kris är något som föräldrarna beskriver som nödvändigt. De kände sig 

ensamma och förvirrade i sin nya livssituation och hade inte alltid förmågan att stötta 

varandra eftersom båda ofta mådde lika dåligt. 

 

”Jag tycker inte att man ska skicka hem ett par förstagångsföräldrar med en 

sexmånaders bebis med beskedet att han har en hjärnskada, utan att försäkra 

sig om att de mår någorlunda ok.”  

Kommunikation  

Kommunikationen upplevs av föräldrarna som viktig och central. Innehållet i det som 

kommuniceras är ofta underordnat sättet det framförs på. Många har beskrivit behovet av 

att inta en mer passiv roll i kommunikationen och bara lyssna på informationen som ges. 

Andra känner att de aktivt vill delta i dialogen. Samtliga föräldrar i föreliggande studie 

anser att kommunikationen ska ske på ett personcentrerat sätt och vara inriktat på just dem 

som personer. För föräldrarna innebär ett personcentrarat förhållningssätt att 

vårdpersonalen bör känna av och vara lyhörda för vad som är lämpligt att informera om. 

Föräldrarna menar att det kan skilja sig åt från en situation till en annan och det ställer 

höga krav på vårdpersonalens förmåga till ett dynamiskt synsätt.  

 

Ovisshet 

Den ständiga ovissheten om hur framtiden kommer att bli kan upplevas både positivt och 

negativt. Det positiva menar föräldrarna gäller att de inte tvingas ta in allt om barnets 

funktionshinder på samma gång. Att känna hopp kunde ibland vara starkt kopplat till 

ovissheten. 

 

”Det kanske inte är nån CP skada, det kanske faktiskt ordnar sig ändå!” 

 

En förälder beskriver det som negativt när det känns svårt eller ibland omöjligt att ha 

någon framtidsvision. Drömmarna föräldrarna hade när de väntade barnet överensstämde 

inte med verkligheten. De funderade över vad som var möjligt att göra med ett barn som 

eventuellt skulle sitta i rullstol eller ha kognitiva problem.  

 

”Jag försökte skapa mig bilder, det gjorde vi från första veckan. Hur ska livet 

bli nu, ska han sitta i rullstol?” 

 

Ofta är det en utdragen process innan föräldrarna får beskedet om CP-skadan, i vissa fall 

har föräldrarna därför själva redan uppmärksammat ett avvikande utvecklingsmönster hos 

sitt barn. Dessa föräldrar var bättre förberedda och upplevde till stor del beskedet som en 

lättnad, att äntligen få en diagnos. De föräldrar som fick beskedet tidigt i barnets liv hade 

svårare att se beskedet som något positivt, de kände sig besvikna på att livet inte blev som 

de tänkt sig och upplevde sorg.  

”Jag tyckte det kändes rätt bra, att få en benämning på det. CP det är ju bara 

lite kroppsligt herregud det fixar vi, att han kommer ha lite problem med 

kroppen det är inget problem!” 

 

I föräldrarnas sökande efter svar på hur framtiden skulle bli kunde de ibland jämföra med 

andra typer av sjukdomar och diagnoser, bristen på svar upplevdes frustrerande. 
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”Om man får ett barn med Downs syndrom då finns det en färdig liksom mall 

för hur man ska göra med det barnet, men när det gäller en CP skada så 

finns inte det, man står där och bara…” 

 

Ett av problemen med informationen kring barnets skada beror på hjärnans komplexitet när 

det gäller förmågan att kompensera och till viss del ersätta skadade delar. Föräldrarna 

beskrev den känslan som att åka i en känslomässig bergochdalbana, det som såg bra ut ena 

dagen såg sämre ut nästa dag eller tvärtom.  

 

”Allt det här är så rörigt för de är så dåliga på att förklara, det var olika 

läkare hela tiden (…) en läkare kontrollerade hjärnaktiviteten, och den var 

väldigt låg. Jaha men vad betyder det? Vi fick ju inga riktiga svar! Sedan såg 

det bra ut på ultraljudet. Vi fick ofta besked om att det såg väldigt bra ut 

hjärnmässigt.”  

 

Information 

När föräldrarna fick beskedet om CP-skadan önskade de ofta utförlig information om vad 

det skulle innebära för barnet i praktiken samt vilka möjligheter det fanns att träna barnet 

för att optimera de motoriska förutsättningarna.   

 

”Jag ville bara ha all information som fanns att få och informationen om att 

man kunde träna honom blev min livlina som jag hängde upp allting på.”  

 

En förälder uttryckte en önskan om ett så normalt liv som möjligt, en förutsättning för att 

CP-skadan inte skulle få ta för stor plats i familjelivet kunde vara att hålla sig utanför den 

världen och enbart fokusera på sitt barn.  

 

”Jag har valt att inte vara aktiv i olika Facebook-grupper för det ger mig 

bara en massa negativ energi(…) Jag vill hellre ha kul med min son, jag 

pallar inte det där. Jag vet att man kan få mycket bra information där om 

vilka rättigheter man har till hjälp och vad man kan förvänta sig, men jag 

har valt att avstå.” 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgår att bemötandet från vårdpersonalens sida har spelat stor roll vid 

förmedlandet av att barnet har en CP-skada. Bemötandets betydelse betonas även av 

Wigert et al. (2013) som menar att vårdpersonalens förmåga att ta sig an föräldrarna är 

grundstenen i ett fungerade samarbete. Ett lyckat bemötande är enligt Almås (2011) att 

från vårdpersonalens sida anta ett personcentrerat förhållningssätt när ett svårt besked ska 

lämnas. Något föräldrarna i föreliggande studie understryker och menar har varit högst 

eftersträvansvärt. En annan faktor föräldrarna ofta beskriver som önskvärd men som 

dessvärre ofta varit bristfälligt från vårdpersonalens sida, är känslan av att vara 

respekterad, sedd och hörd. Bemister et al. (2014) poängterar att bemötandet bör handla 

om att se föräldrarnas unika behov, att lyssna och trösta om så behövs.  

Föräldrarna i föreliggande studie utryckte sorg över att det barn de väntat på och förberett 

sig på inte kom, men även en lycka över barnet de fick. Starten för föräldrarna var ofta 

dramatisk, det kanske till och med var oklart om barnet skulle överleva överhuvudtaget. 
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När barnet visar sig ha en hjärnskada förändrades livet för all framtid, många frågor väcks 

till liv men ofta finns inga tydliga svar till hands. Den bild de hade framför sig 

överensstämde inte alls med verkligheten. De hade sett en härlig smörgåsbricka med 

svenska flaggan framför sig men fick istället sitta med händerna instuckna i en kuvös.  

Det är en naturlig del av föräldraskapet att uppleva oro och under graviditeten är det 

vanligt att föräldrarna oroar sig över om barnet de väntar är sjukt eller skadat (Dellgren et 

al., 2014). Enligt Lindblad (2006) är ett friskt barn ändå något de flesta räknar med och 

planerar för. Lemacks et al., (2013) beskriver att föräldrarna upplever en känsla som kan 

jämföras med att förlora ett barn, även om barnet lever så är det sjukt, det friska barnet som 

föräldrarna väntat på finns inte längre. Resultatet i föreliggande studie visade att när 

föräldrarna börjat acceptera sin nya verklighet och även det barn som kommit till dem så 

startade ett annorlunda liv tillsammans. Som vilka andra nyblivna föräldrar som helst 

behövde de stöd i sin föräldraroll men stödet handlade om mer komplicerade frågor än 

blöjmärken och amningspositioner. Corlett och Twycross (2006) beskriver i sin studie att 

när föräldrar befinner sig i situationen med ett sjukt barn behöver de omfattande stöd både 

från vårdpersonal och från andra in sin närhet. Föräldrarna i föreliggande studie upplevde 

att insatser från exempelvis barnavårdscentralen (BVC) inte var anpassat för barn med CP-

skada vilket gjorde dem besvikna. Det resulterade ofta i att de avbröt samarbetet med BVC 

redan på ett tidigt stadium, hjälpen därifrån var välmenad men räckte inte till.  

 

I resultatet uttrycktes en frustration över att vårdpersonalen ofta saknade inlevelseförmåga, 

vilket skapade en känsla av besvikelse och maktlöshet. Aien och Delaram (2014) menar i 

sin studie att om bemötandet upplevs som positivt i ett tidigt skede kan ett bra förtroende 

byggas upp och att grunden till ett fortsatt gott samarbete med en fin kommunikation är då 

etablerad. En förälder i föreliggande studie kände sig anklagad då vårdpersonalen menade 

att barnet skrek på grund av hennes egen stress och inte för att sonen hade en CP-skada. 

Davis et al (2010) poängterar vikten av att uppmärksamma den stress föräldrar till 

funktionshindrade barn befinner sig i, vilket gör bemötandet extra viktigt. Fossum (2007) 

menar att barnets välmående påverkas om föräldrarna känner sig trygga och det ger 

ytterligare skäl att bemöta föräldrarna på ett professionellt sett. Otrygga eller upprörda 

föräldrar har enligt Fossum en negativ inverkan både på barnet och samarbetet i vården. 

Det gjorde situationen för den oroliga föräldern i föreliggande studie om möjligt än värre, 

istället för att uppleva stöd från vården kände hon sig kränkt och ifrågasatt.  

 

Det är i bearbetningsfasen som individen, i det här fallet föräldrarna, enligt Cullberg 

(2006) börjar acceptera att deras barn har en CP-skada. Förnekelsen har avtagit och 

föräldrarna har större möjlighet att börja ta emot stöd i olika former. I resultatet för 

föreliggande studie påvisades vikten av att erhålla både emotionellt och praktiskt stöd. 

Emotionellt stöd menade föräldrarna, kunde komma antingen från sjuksköterskan i form av 

medmänskliga samtal eller från legitimerad psykolog eller kurator. Det uttrycktes även en 

önskan om praktiskt stöd med information om vart de kunde vända sig för att få 

hjälpmedel, upplysning om mötesplatser där de kan träffa andra föräldrar i liknade 

situation eller hjälp gällande intyg av olika slag. Det praktiska stödet kom från olika 

yrkeskategorier beroende på vad det gällde. Föräldrarna saknade samordning för dessa 

insatser och känner att de fått dra ett tungt lass själva för att reda ut vad som gäller. 

Föräldrarna i en annan studie, utförd av Basaran et al. (2013) ansåg att tidig uppföljning 

och information rörande tekniska hjälpmedel och personligt stöd var viktiga faktorer för att 

uppleva lugn i den svåra situationen. 
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Stödet från vårdpersonalens sida har enligt vad om framkommit i föreliggande studie, varit 

inriktat på barnet. Det har lett till att föräldrarna själva ofta känt sig åsidosatta och 

bortglömda samt att det saknats uppföljning i hur de mådde. För att som förälder orka ta 

hand om ett CP-skadat barn och för att hålla ihop familjelivet är det viktigt att föräldrarna 

får stöd i sin roll (Fossum, 2007). Att känna sig ensam och lämnad har enligt föräldrarna i 

föreliggande studie bidragit till drastiska tankar såsom självmord och även planer på att 

döda sitt barn. Föräldrarna måste ges information om vart de i framtiden kan söka stöd, 

hjälp och avlastning, utan att känna dåligt samvete gentemot barnet menar Ward et al. 

(2014). Vårdgivaren bör enligt Fossum (2007) se efter hur föräldrarna mår och stötta dem i 

att inte glömma bort sig själva som individer.  

 

Det personcentrerade bemötandet under tiden på BB har i resultatet visat sig fallerat då 

föräldrarna separerats och inte fått vara på samma avdelning som sin partner. Föräldrarna 

beskrev att de fått ligga på en vanlig BB-avdelning bland andra föräldrar med friska barn, 

vilket var psykiskt påfrestande. De har uttryckt att det borde finnas speciella avdelningar 

eller åtminstone en avskild del av en vanlig BB-avdelning där föräldrar som det uppstått 

komplikationer kring, kan få ligga i lugn och ro. Kacenelenbogen et al. (2014) har 

genomfört en studie som också påvisar vikten av att som föräldrar få vara tillsammans 

under tiden på BB, för att som familj knyta an och för att stötta varandra. 

 

Resultatet visade att en rak kommunikation och tydliga besked när sådana fanns att ge var 

något positivt. Samtliga föräldrar beskrev att vårdpersonal kommunicerat fram beskedet 

om CP-skadan på ett rakt, sakligt sätt och att ett svårt besked nog inte kan framföras på 

något bättre vis. Däremot anser de att vårdpersonalen ibland använde sig av medicinska 

termer, vilka de inte begrep och tillintetgjorde det som sades. Även Wigert et al. (2013) 

påtalar vikten av att språket bör anpassas eftersom det annars kan uppstå missförstånd och 

försvåra föräldrarnas intag av informationen. Föräldrarna i föreliggande studie uppgav 

vidare att ett professionellt stöd borde funnits i direkt anslutning till ett samtal rörande att 

barnet har en hjärnskada och mer tid att få sitta ned och landa i det. Att bara bli 

hemskickade från BB med vetskapen om att barnet har en hjärnskada med orden att själva 

höra av sig om det är något, har upplevts som negativt. Goldstein (2013) förtydligar i sin 

studie att föräldrar inte bör lämnas åt sitt eget öde i situationer då ett svårt besked 

förmedlats.  

 

I resultatet framkom att känslan och upplevelsen av att leva i ovisshet då information inte 

fanns att ge, var individuell och föränderlig. Stundtals och för vissa föräldrar kunde 

ovissheten vara som en trygg mur mot en obekräftad fara som gjorde det lättare att leva 

dag för dag. I andra situationer och för somliga föräldrar var ovissheten fylld av ångest och 

maktlöshet, där varje dag utan besked var mardrömslik. Beskedet som växt fram i en 

process när föräldrarna slitits mellan hopp och förtvivlan har inneburit att bemötandet från 

vårdpersonalen varit av stor betydelse under en lång period. Wigert et al. (2013) påvisar att 

när vårdpersonal är lugna, förstående och uppmuntrar till delaktighet ökar möjligheten för 

att föräldrarna att känna förtroende för dem. Vilket framkom med än större tydlighet i 

föreliggande studie eftersom föräldrarna behövde känna förtroende för vården både under 

beskedsprocessen men även under vården av deras barn i framtiden.  

 

Eftersom hjärnan, enligt Lagercrantz et al. (2008), har förmåga att kompensera och till viss 

del ersätta skadade delar är det till en början svårt att med säkerhet veta hur CP-skadan 

kommer att påverka barnet. På grund av att det är en utdragen process har vissa föräldrar i 

föreliggande studie ibland redan själva sett avvikande utvecklingsmönster hos sitt barn. 
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Dessa föräldrar var givetvis bättre förberedda och upplevde till stor del beskedet som en 

lättnad, att äntligen få en diagnos. De föräldrar som fick beskedet tidigt i barnets liv hade 

svårare att se beskedet som något positivt, de kände sig besvikna på att livet inte blev som 

de tänkt sig och upplevde sorg. Lemacks et al (2013) studie kan känslan att få ett sjukt barn 

jämföras med känslan av att förlora ett barn.  

 

I resultatet tydliggjordes att då tiden inte var tillräcklig i mötet då beskedet överlämnades, 

kände sig föräldrarna övergivna och rådvilla. Carlander (2010) understryker vikten att 

skapa ordentligt med tidsutrymme i mötet för att hinna med eventuella frågor och 

känslomässiga reaktioner. En förälder i föreliggande studie uppgav att läkaren hade 

förmedlat en känsla av hopp, uttalandet var så diffust att det knappt gick att uppfatta men 

han mumlade något om att ”det går att träna de här barnen” Den här meningen var av stor 

betydelse för mamman i situationen då hon just fått reda på att hennes son hade en CP-

skada, Carlander (2010) framhäver betydelsen av att skänka hopp, det ger individen bättre 

förutsättningar att kunna se ljust på sin framtid.  

 

Författarna anser att syftet i föreliggande studie är besvarat. Genom valet av metod har 

författarna tagit del av föräldrars upplevelser kring att ta emot ett svårt besked. Vår 

uppfattning är att föräldrarna generöst delat med sig av sina erfarenheter och känslor kring 

vårdpersonalens bemötande.  

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva föräldrars upplevelse av vårdpersonalens 

bemötande i samband med mottagandet av beskedet om att deras barn har cerebral pares.  

Metoden kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer var lämplig att använda 

eftersom författarna önskade studera personliga erfarenheter där känslor och upplevelser 

var viktiga. Trost (2010) menar att levda erfarenheter bäst undersöks med hjälp av en 

kvalitativ forskningsstudie, därför valde författarna att inte använda kvantitativ eller 

litteraturstudie som metod. Att välja en kvantitativ design skulle möjligtvis utelämna en 

mer detaljrik information. En litteraturstudie skulle möjligtvis givit oss liknande svar. 

 

För att finna passande informanter till studien valde författarna att göra ett strategiskt urval. 

Malterud (2014) beskriver att ett strategiskt urval innebär att aktivt söka upp en grupp 

människor där individer som antas kunna besvara studiens syfte finns representerade. 

Författarna anser att informanterna i föreliggande studie väl besvarade studiens syfte, de 

hade varierande upplevelser både från olika sjukhus men även beträffande hur de fått 

beskedet om sitt barns CP-skada.  

 

I föreliggande studies urvalskriterier fanns det ett krav på att föräldrarna skulle ha fått 

beskedet om barnets CP-skada för mer än tre år sedan. Enligt Cullberg (2006) kunde 

föräldrarna förmodas befinna sig i nyorienteringsfasen så att intervjun förhoppningsvis inte 

skulle orsaka onödigt lidande. Gränsen som var satt angående tiden för beskedet visade sig 

vara lämplig. För de föräldrar som hade närmast i tiden till beskedet hade fyra år passerat, 

dessa föräldrar hade relativt nära till gråt och upprörda känslor jämfört med de föräldrar 

där längre tid hade passerat. Författarna var i dessa intervjuer lyhörda för känslorna och lät 

informanterna ta sin tid. 
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Efter sex genomförda intervjuer med innehållsrika svar där informanterna sinsemellan 

hade liknande svar på frågorna som ställdes upplevde författarna mättnad, Malterud (2014) 

menar att studiens giltighet stärks om författarna upplever att det framkommer repetitiva 

data under intervjuerna.  

 

För att komma i kontakt med informanter skickades först ett brev ut till kuratorn på en 

habilitering i Stockholmsområdet. Tyvärr tog det lång tid att förmedla kontakter till 

föräldrar så författarna beslutade att byta metod för att komma i kontakt med föräldrar som 

inkluderats i studien. Istället skickades E-post till kontaktpersonen för ett Internetbaserat 

nätverk för föräldrar till barn med CP-skada. Kontaktpersonen gav sitt informerade 

samtycke till att studien kunde genomföras samt lade in en förfrågan på det slutna 

nätverkets hemsida. På så sätt fick författarna snabbt kontakt med ett antal föräldrar som 

kunde inkluderas i studien. 

 

Två av informanterna som intervjuades kom från samma familj, intervjuerna genomfördes 

enskilt med mamman och sedan pappan. Även om deras upplevelser handlade om samma 

barn så ansåg författarna att deras deltagande berikade studien då deras upplevelser av 

situationen då de fick beskedet om CP-skadan ändå skiljer sig åt.  

 

Båda författarna var närvarande under samtliga intervjuer och växlade mellan att ha en 

aktiv respektive passiv roll. Trost (2010) menar att informanten kan uppleva att de befinner 

sig i underläge om två personer deltar under intervjun. Risken finns då att intervjun inte 

blir lika innehållsrik då informanten inte känner sig bekväm att dela med sig av lika 

mycket information. Att inte båda författarna aktivt ställde frågor under intervjun hjälpte 

informanterna att känna sig lugna och på så sätt upplevdes intervjun av informanten som 

ett jämlikt samtal. Författarna uppfattade det inte som att ljudupptagningen påverkade 

deltagarna.  

 

Slutsats 

Ett personcentretat bemötande genom beskedsprocessen visade sig vara betydelsefullt för 

föräldrarna. Det finns ingen mall för hur ett svårt besked tas emot och det går inte att 

applicera ett och samma typ av bemötande på samtliga personer. Istället bör bemötandet 

inriktas på att från vårdpersonalens sida känna av vad som är lämpligt i varje unikt fall 

eller situation. För somliga var ett bra bemötande kantat av empati och medkänsla medan 

andra var mer fokuserade på att förses med all tillgänglig information. Fokus på 

föräldrarnas egen situation och uppföljning av hur de själva mådde, uppgavs vara 

bristfälligt. För att på bästa sätt kunna ta hand om sitt CP-skadade barn och få en 

fungerande vardag, behövdes först en omvårdnad runt föräldrarna själva och deras behov. 

Att vara lämnad ensam med ett svårt besked var mycket jobbigt och kantat av mörka 

tankar. Vad som framkom tydligt var att ett bra bemötande redan från start var av stor vikt 

för föräldrarnas förmåga att anpassa sig till situationen och för att underbygga ett bra 

samarbete med vårdpersonalen. Att under BB-tiden inte få vara tillsammans med sin 

partner, utan ligga på olika avdelningar tillsammans med andra föräldrar med friska barn, 

angavs som exempel på ett dåligt bemötande i ett tidigt skede. En röd tråd genom hela 

beskedsprocessen visade sig alltså vara en personcentrerad omvårdnad där föräldrarna 

kände sig förstådda, respekterade och sedda.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Många möten inom vården handlar om att ge besked av olika slag och i de situationer där 

ett svårt besked ska levereras sätts vårdpersonalens rutiner, tillvägagångssätt och förmågan 

till anpassning på sin spets. Författarna menar att resultatet som framkommit i föreliggande 

studie kan tillämpas på alla situationer i vården då ett svårt besked ska lämnas eller ett 

svårt samtal kan komma att äga rum. Föreliggande studie belyser inte enbart de möjligheter 

som finns inom den verbala kommunikationen utan även mänskliga värden som vikten av 

att vara medmänsklig, lyhörd och att använda sig av en personcentrerad omvårdnad. 

 

 

Fortsatta studier 

Ett bifynd som framkom i föreliggande studie var att det fanns skillnader mellan 

föräldrarnas upplevelse av omvårdnad beroende på orsaken till CP-skadan. De föräldrar i 

föreliggande studie vars barn fått skadan oberoende av vården tenderade att vara mer nöjda 

med vården initialt än de föräldrar till barn som skadats i samband med förlossningen. 

Föräldrarna vars barn skadats i samband med förlossningen har i föreliggande studie en 

mer kritisk syn på vården generellt. De har i vissa fall tagit längre tid för dem att acceptera 

sin nya livssituation och även samarbetet med vården kunde till en början vara 

svårhanterat. Detta skulle vara intressant att studera vidare. 
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I 

Bilaga A 

 

Namn        

Adress 

Postnr 

 

 

Hej, vi heter Sofia Ekman och Sofie Jungefeldt och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmets Högskola, termin 5. Nu under hösten 2014 ska vi genomföra ett 

självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.  

 

Området som vi vill studera berör föräldrars upplevelse av att ta emot beskedet om att 

deras barn har en CP-skada. (Var god se nästa sida för en sammanfattning av studien samt 

våra urvalskriterier). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra intervjuer med 

föräldrar kopplade till ert föräldranätverk på internet.  

 

Har du ytterligare frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare.  

 

Bästa hälsningar  

 

Sofia Ekman   Sofie Jungefeldt   

xx-xxxxxx    xx-xxxxxx  

sofia.ekman@stud.shh.se  sofie.jungefeldt@stud.shh.se 

 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

xx-xxxxxx 

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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II 

      Bilaga B 

Sammanfattning av:  

”Ditt barn har CP” - Föräldrars upplevelse av att ta emot ett svårt besked. 

 

Problemområde 
Genom detta arbete vill vi kartlägga vad som kan förbättras från vårdpersonalens sida i 

samband med vid förmedlingen av ett svårt besked. Ett svårt besked kan även ses som en 

introduktion i ett nytt liv för den person det gäller. Vi vill ta reda på hur sjuksköterskan 

optimerar tillfället och samtalet så gott det går. Det kan vara en möjlighet att hjälpa och 

stödja människor i en svår situation. I samtalet är det lika viktigt att vårdpersonalen inte 

orsakar ytterligare obehag och lidande för föräldrarna.  

 

Syfte 
Syftet är att beskriva föräldrars upplevelse av det bemötande de fått av vårdpersonalen i 

samband med mottagandet av beskedet om att deras barn har cerebral pares. 

 

Metod & Urvalskriterier 
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod där föräldrar till barn med CP-skada kommer att 

intervjuas. Detta för att vi vill få ökad kunskap om föräldrars upplevelse av att ha tagit 

emot beskedet om att deras barn har en hjärnskada. Den insamlade datan från våra 

intervjuer kommer att analyseras och studien kommer även att kompletteras med relevant 

litteratur i ämnet samt vetenskapliga artiklar. 

Vi planerar att genomföra 6-8 intervjuer med föräldrar som fick beskedet om sitt barns CP-

skada för mer än 3 år sedan, fullgånget barn, boende i Stockholmsområdet, att beskedet 

kom oväntat det vill säga att det inte funnits misstankar eller kännedom under graviditeten. 

Intervjuerna kommer, om föräldrarna tillåter att ljudinspelas och planeras att ta ca 30-45 

minuter att genomföra.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Informerat samtycke 

För att kunna utföra en intervjustudie i linje med etiska överväganden har vi planerat att 

inhämta ett informerat samtycke från samtliga deltagare i vår studie. Det är viktigt att 

deltagarna känner till att de ingår i studien frivilligt och att de närsomhelst kan dra sig ur 

om de så önskar. 

 

Konfidentialitet 

Intervjuerna och datan kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att ingen 

obehörig kommer ha tillgång till uppgifterna. Deltagarna kommer att avidentifieras och 

efter studiens avslut kommer ljudinspelningarna att raderas, datan kommer på så sätt inte 

att kunna härledas till dem personligen. 

 

Konsekvenser för deltagarna 

Vi har av hänsyn till deltagarna valt att begränsa vår urvalsgrupp till att enbart de föräldrar 

vars barn fått diagnosen CP för mer än 3 år sedan får frågan om att delta. Detta tror vi 

kommer att göra deltagarna mindre sårbara för att hamna i en känslomässigt jobbig 

situation i samband med vår intervju. 

Tidsram 

Vi skulle gärna genomföra intervjuerna mellan v. 36-38, 1/9 – 19/9. Tid och plats för 

intervjuerna kommer vi överens om tillsammans med varje intervjuperson. 



 

 

III 

Bilaga C 

 

 

Föräldrar sökes för en intervjustudie! 

Hej, vi heter Sofia Ekman och Sofie Jungefeldt och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmets Högskola, termin 5. Nu under hösten 2014 ska vi genomföra ett 

självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. 

Området som vi vill studera berör föräldrars (antingen mammans eller pappans) 

upplevelser av bemötandet från vårdpersonal, då de fick beskedet att deras barn har en CP-

skada. Om följande kriterier stämmer in på dig är du den vi söker: 

 Fullgången graviditet   

 Boende i Stockholmsområdet   

 Du fick beskedet om CP-skadan för mer än 3 år sedan 

 Att beskedet kom oväntat, det vill säga att det inte funnits misstankar eller 

kännedom under graviditeten. 

Vi önskar träffa dig mellan v. 37-38, 10/9 – 19/9. Intervjun beräknas ta mellan 30-45 

minuter, mer exakt tid och plats anpassas efter dina önskemål! Dina erfarenheter är viktiga 

för oss! 

Hör av dig till oss om du är intresserad av att delta eller om du har några frågor. 

 

Bästa hälsningar 

 

Sofia Ekman   Sofie Jungefeldt 

xx-xxxxxx   xx-xxxxxx 

sofia.ekman@stud.shh.se  sofie.jungefeldt@stud.shh.se 

 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

xx-xxxxxx 

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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IV 

Bilaga D  

  

 

Namn 

Adress 

Postadress 

 

 

Information till dig som tackat ja till deltagande i vår intervjustudie 
 

 

Hej, vi heter Sofia Ekman och Sofie Jungefeldt och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmets Högskola, termin 5. Nu under hösten 2014 ska vi genomföra ett 

självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng.  

 

Området som vi vill studera berör föräldrars upplevelser av bemötandet från vårdpersonal, 

då de fick beskedet att deras barn har en CP-skada. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra en intervju med dig! (Var god se bilaga för intervjuguide) Vi önskar genomföra 

intervjuerna mellan v. 36-38, 1/9 – 19/9. Exakt tid och plats för intervjuerna anpassas efter 

dina önskemål.  

 

Det är en kvalitativ intervjustudie, vi beräknar att varje intervju kommer ta mellan 30-45 

minuter. Med din tillåtelse kommer vi även att ljudinspela intervjun, detta för att minimera 

risken att missa viktiga detaljer. Du som deltagare väljer själv vilka frågor du vill besvara 

eller inte under intervjun. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Uppgifterna 

kommer inte att lämnas till utomstående och det kommer inte vara möjligt att identifiera 

enskilda individer i vårt resultat. När vår undersökning är klar finns möjlighet att ta del av 

den färdiga studien om så önskas. 

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, om du före, under eller efter intervjun känner dig 

tveksam på något sätt kan du närsomhelst avbryta ditt deltagande och din information 

kommer då inte att användas i studien.  

  

Har du ytterligare frågor rörande undersökningen är du välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare.  

 

Bästa hälsningar  

 

Sofia Ekman   Sofie Jungefeldt 

xx-xxxxxx   xx-xxxxxx 

sofia.ekman@stud.shh.se  sofie.jungefeldt@stud.shh.se 

 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

xx-xxxxxx 

britten.jansson@sophiahemmethogskola.se 
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V 

Bilaga E 

 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor: 

 
1. Hur gammal var du när du fick beskedet? 

2. Hur gammalt är ditt barn idag? 

3. Har du fler barn? Ordning i syskonskaran för det CP-skadade barnet? 

 

Huvudfrågor: 

 

1. Hur gammalt var ditt barn när du fick beskedet om CP-skadan? 

2. Beskriv känslan när du fick beskedet?  

3. Vart befann du/ni er? 

4. Vilka yrkeskategorier fanns närvarande när du/ni fick beskedet? 

5. Vad fick du/ni för erbjudande om hjälp eller stöd i anslutning till beskedet? 

6. Beskriv vad som var positivt i bemötandet från vårdpersonalens sida?  

7. Tycker du att något kunde gjorts annorlunda från vårdpersonalens sida? I så fall 

vad?  

8. Kan du beskriva hur du såg på framtiden i samband med att du fick beskedet?  

  

Exempel på följdfrågor: 

 

 Kan du berätta mer om...? 

 Vad innebär…? 

 Vilken betydelse har...? 

 Kan du ge exempel på…? 

 Kan du utveckla det…? 

 Hur tänker du kring…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


