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Abstrakt 
Bakgrund: Under 2019 vårdades 3400 barn inom intensivvård i Sverige. Barnets vårdtid inom 
intensivvård är en stressande och påfrestande tid för hela familjen. Tidigare forskning 
uppmärksammar föräldrarnas svårigheter att finna sin roll i omvårdnaden samt vikten av delaktighet. 
Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av barnets vårdtid inom intensivvård. Metod: 
Litteraturstudie med analys av tio artiklar. Resultat: Fyra teman framkom: Känslor, Behov, 
Delaktighet och Omställning. Slutsats: Föräldrar erfor stor önskan till närvaro och delaktighet i 
barnets vård men erfor även känslor som maktlöshet. Sjukvårdspersonal har stor betydelse för bland 
annat kommunikation och stöd till föräldrarna samt att hjälpa föräldrarna finna känsla för 
sammanhang under vårdtiden. 
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Introduktion 
 

  

Problemområde 
 
Årligen vårdas 95 000 barn i olika åldrar på sjukhus i Sverige, varav 4300 på 

intensivvårdsavdelning (Svenska intensivvårdsregistret [SIR], 2019; Ygge, 2015). Ett sjukt 

barn medför stor omställning för hela familjen och kan innebära omfattande påfrestning för 

föräldern (Radell & Bredlöv, 2015). Under barnets vårdtid är det viktigt för barnet att ha en 

närvarande förälder men närvaro påverkar föräldrarnas förmåga att få ihop sin och familjens 

tillvaro då barnet är sjukt (Nordiska nätverket för barn och ungdomar inom hälso- och 

sjukvård, u.å.) 

 

På barnintensivvårdsavdelningar, BIVA, påverkar personalen föräldrarnas känsla av trygghet 

(Radell & Bredlöv, 2015). En stressande arbetsmiljö kan till exempel leda till att föräldrarna 

känner sig ivägen för personalen och upplever sig då mindre delaktiga. Terp och Sjöström-

Strand (2017) visar även att föräldrar till barn som varit inneliggande på BIVA bär med sig 

traumatiska minnesbilder så långt som två år efter barnets tillfrisknande. Dessutom har 

föräldrarna en ökad risk att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) (ibid.). 

 

Föräldrar till barn i åldrarna 0-18 som vårdas på sjukhus har ofta svårigheter att finna sin roll 

i vårdandet. Enligt studien av Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) känner 

föräldrar sig ofta hjälplösa och upplever sig sakna kompetens inom barnets omvårdnad 

samtidigt som stora krav på delaktighet och närvaro ställs från vårdpersonal. Brist på 

kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal innebär hinder för den familjecentrerade 

vården och ställa för höga krav på föräldern.  

 

 

Bakgrund 
Teoretisk referensram 
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Omvårdnadsvetenskap har en humanistisk människosyn utifrån enskilda människors 

upplevelser och känslor, det vill säga människor som subjekt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).  

 

På 1970-talet introducerade Aaron Antonovsky den salutogenetiska modellen kallad Känsla 

för sammanhang (KASAM), som fokuserar på faktorer som gör att vissa människor 

bibehåller hälsa trots svåra påfrestningar (Antonovsky, 1991). Modellen utgörs av tre 

begrepp; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Känsla av Begriplighet syftar på 

individens förståelse över sin situation samt informationen som fordras (Jahren Kristoffersen, 

2005). Antonovsky (1991) beskriver kontrasten mellan information och brus och menar att 

människor med höga värden på begriplighet har förmåga att se yttre- och inre stimuli som 

ordnad, sammanhållen och strukturerad information medan motsatsen, brus, hänvisas till kaos 

och oförklarlighet. Antonovsky poängterar att skillnaderna mellan hög och låg begriplighet 

inte påverkar individens önskan efter stimuli. Individer med hög begriplighet har förmåga att 

se stimuli som förutsägbara och när stimuli kommer som överraskningar har individerna 

förmåga att förklara och ordna dem, stimuli är utmaningar som går att möta. Hanterbarhet 

behandlar i vilken omfattning individen har kontroll över sin situation och i vilken 

utsträckning personen kan påverka situationen. Hanterbarhet fokuserar på händelsen eller 

stimulits följder och resurser som individen innehar för att handskas med händelsen (ibid.). 

Resurserna kan vara egna eller kontrolleras av andra som individen känner tillit för, till 

exempel sjukvårdspersonal. Individer med hög hanterbarhet faller inte offer till händelser 

eller stimuli trots traumatiska upplevelser och har tankesättet att olyckligheter är en del av 

livet men går att handskas med dem. Begreppet Meningsfullhet berör i vilken grad individen 

upplever att det finns en mening med situationen, vilket resulterar i att individen erhåller 

motivation, det vill säga uthärdar påfrestelsen (Jahren Kristoffersen, 2005). Antonovsky 

(1991) förklarar meningsfullhet som en motivationskomponent, vilket berör det som har 

betydelse för människan och som således skapar en känslomässig innebörd som upplevs värd 

att lägga energi på. Antonovsky (1991) poängterar att meningsfullhet inte är likställt med att 

människan blir lycklig av att uppleva en svår eller olycklig händelse. Komponenten innebär 

att människan som upplever en svår situation konfronteras med utmaningen och finner 

mening med situationen samt på bästa sätt uthärdar påfrestelsen med värdigheten i behåll.  

 

Litteraturstudien utgår från ett föräldraperspektiv med avsikten att beskriva föräldrars 

erfarenheter av sjukhusvård inom barnintensivvård. Antonovskys utgångspunkt till 
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utformningen av KASAM var att undersöka hur olika människor handskas i påfrestande 

situationer och varför ohälsa enbart utvecklas hos vissa (Wiklund Gustin, 2015). Modellen 

KASAM valdes således till studien för sin applicerbarhet på föräldrar i samband med barnets 

sjukhusinläggning.  

 

 

Barn på sjukhus 

 

Enligt Unicefs (2019) barnkonvention definieras barn som en människa under 18 år. Barns 

vistelse på sjukhus har förändrats drastiskt under 1900-talet. Enligt Jolley (2007) baserades 

sjukvården under stora delar av 1900-talet på ett objektivt synsätt där kärlek ansågs vara 

obetydligt och skadligt för barnen samt där barnens behov av omsorg och tillgivenhet inte 

togs hänsyn till. Studien beskriver ofrivilliga separationer mellan föräldrar och barn, 

resulterande i trauma och rädsla. Ofta fick föräldrar inte besöka sitt barn eller fysiskt vidröra 

barnet med argument att det störde behandlingen. I slutet av 1960-talet ändrades synsättet och 

begreppet familjecentrerad vård utformades till följd av utvecklingspsykologer som Bowlby 

och Robertson, vars teorier fokuserar på barns behov av närhet, omsorg och anknytning 

(ibid.). Idag läggs stor vikt vid att barnet ska vårdas i en miljö med andra barn vilket ger 

möjlighet till lek och aktiviteter och därmed möjlighet att bearbeta känslor (Edwinson 

Månsson, 2008). NOBAB (u.å) belyser även vikten av föräldrar eller närståendes närvaro 

under sjukhusvistelsen då barn som lämnas utan en trygghet riskerar att känna sig övergivet, 

vilket leder till att den planerade sjukhusvistelsen blir mer påfrestande för barnet samt kan 

resultera i framtida trauma.  

 

 

Föräldrar på sjukhus  
 
Att vara förälder till barn på sjukhus kan upplevas stressande och många föräldrar erfar det 

svårt att finna sin roll i omvårdnaden (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). I studien av 

Coyne (2013) berättar föräldrar att de till exempel ofta saknar information om fördelningen 

av rollerna under sjukhusvistelsen, vilket ger upphov till känslor av stress då föräldrarna tar 

sig an stort ansvar över barnets omvårdnad trots att de inte besitter samma kompetens som 

vårdpersonal. Vissa föräldrar är dessutom motvilliga att lämna sjukhuset en kort stund på 

grund av rädsla och oro över barnets omvårdnad då föräldern inte är där (ibid.).  
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Vård av akut sjuka barn ställer krav på omfattande och akut omställning för hela familjen 

samt kan medföra sorg och kris för föräldrarna (Radell & Bredlöv, 2015). Föräldrarna 

beskriver emellertid att de inte vill visa sin sorg eller sina känslor för barnen med avsikten att 

beskydda dem. Samtidigt är det positivt för barnen att ta del av föräldrarnas reaktioner och 

känslor för att själv våga uttrycka sig. Följaktligen åligger ansvar på vårdpersonal att ta del av 

föräldrarnas sorg med syftet att påbörja bearbetning (ibid.). Föräldrar med sorg och oro har 

således ett behov av närvaro och lyhördhet från vårdpersonal. Enligt Radell och Bredlöv 

(2015) viktigt att inte enbart trösta då tröst kan uppfattas som att personalen förminskar och 

avfärdar sorgen. Avdelningspersonalens attityder, bemötande och arbetsmiljö påverkar enligt 

Radell och Bredlöv (2015) föräldrars delaktighet. En till synes stressad och upptagen 

sjuksköterska uppfattas inte välkomnande och uppmuntrande, vilket kan få konsekvenser som 

att föräldrarna inte har modet att ställa frågor, dela med sig av sin oro eller ta större del i sitt 

barns omvårdnad (ibid.).  

 

Coyne (2013) förmedlar att såväl föräldrar som sjuksköterskor ser positivt på föräldrars 

delaktighet vid barnets omvårdnad då dels sjuksköterskans arbetsbörda lättas och dels att 

barnets trygghet säkerställs. Sjuksköterskorna berättar om vikten av att beakta föräldrars 

valfrihet avseende delaktighet under sjukhusvistelsen. Under barnets sjukhusvistelse kan krav 

på närvarande föräldrar ofta bli orimliga, dels från dem själva och dels från vårdpersonal 

(Coyne, 2013; Ygge, 2015). Föräldrar har förutom det inneliggande barnet även andra 

åtaganden, såsom arbete eller andra barn, utanför sjukhuset som kräver uppmärksamhet. Att 

inte ta hänsyn till föräldrars andra åtaganden kan resultera i känslor av stress och skuld hos 

föräldrar som slits mellan valet att stanna hos sitt sjuka barn eller ej (ibid.). 

 

 

Intensivvård för barn 

 

Inom intensivvård fokuseras vården på att förebygga, ersätta eller stödja organfunktioner då 

patienten har otillräcklig förmåga att tillfredsställa behoven på egen hand och vården innebär 

övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienten (Olsson, 2018). Barn som 

är svårt sjuka ska vårdas på barnintensivvårdsavdelning (Ygge, 2015). I Sverige finns fyra 

intensivvårdsavdelningar specialiserade på barn upp till 18 år. Till följd av bristande plats 

förekommer att barn läggs in på intensivvårdsavdelningar avsedda för vuxna. Under 2019 
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vårdades 4319 barn i åldrarna 0–18 år inom intensivvård, varav 1933 på 

barnintensivvårdsavdelning (SIR, 2019).  

 

Patientrum på intensivvårdsavdelningar har, till skillnad från många barnavdelningar, ofta 

inte plats för övernattande föräldrar i anslutning till sitt barn till följd av speciell 

intensivvårdsutrustning och behov av utrymme vid eventuell akutsituation (Radell & 

Bredlöv, 2015). I studien genomförd av Terp och Sjöström-Strand (2017) uppger föräldrarna 

att de upplever utrustningen i rummen, slangar och sprutor, som obehagliga. Enligt Terp och 

Sjöström-Strand (2017) kan teknisk utrustning vara en bidragande orsak till att föräldrarna 

upplevde svårigheter att vistas i barnets rum utan att känna obehag.  

 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) utgår familjecentrerad omvårdnad från familjen 

som ett system där varje familjemedlem påverkar varandras vardag och hälsa. 

Familjecentrerad omvårdnad är ett unikt förhållningssätt inom hälso- och sjukvård som 

skapar ett samarbete mellan familjen och sjukvårdspersonalen där hela familjens styrkor och 

behov blir kända och därifrån kan sjukvårdspersonalen finnas som support för 

familjemedlemmarna istället för att tränga familjen åt sidan (Kitchen, 2005). En annan viktig 

aspekt inom familjecentrerad vård är att sjukvårdspersonalen ser varje familjemedlems behov 

och kan utifrån det ha kontinuerliga dialoger om förväntningar och delaktighet inom 

omvårdnaden (Börjesson et al., 2016). Familjecentrerad omvårdnad borde enligt Benzein, 

Hagberg och Saveman (2014) få större utrymme i svensk vård, jämfört med idag. Då 

framförallt vid långa och svåra sjukdomstillstånd, men även vid rehabilitering.  

 

 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva föräldrars erfarenheter av barnets vårdtid inom intensivvård.  
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Metod 
 

Föreliggande studie är en litteraturstudie som enligt Kristensson (2014) är en metod för att 

sammanställa information från relevant litteratur som berör en specifik undersökningsfråga. 

Litteraturstudier ger en överblick över valt ämne och belyser aktuell evidens samt undersöker 

behovet av ytterligare forskning kring området (Polit & Beck, 2018). Relevant litteratur 

identifierades genom artikelsökningar i olika referensdatabaser och därefter 

kvalitetsgranskades valda artiklar med hjälp av granskningsmallar från Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). I nästa steg utfördes genomläsningar av litteraturen för att identifiera 

kvalitativa innebördsliga likheter och skillnader som integrerades för att sedan skapa teman i 

integrerad form som beskrev olika aspekter föräldrarnas erfarenheter av barnets 

sjukhusinläggning (Friberg, 2017).  

 

 

Urval  
 
Studier publicerade de senaste 15 åren med både kvalitativ- och kvantitativ ansats 

inkluderades i sökresultatet. Avsikten var att studier som inkluderades i resultatet skulle vara 

på engelska och finnas tillgängliga i fulltext, men där en artikel på norska valdes att 

inkluderas då en av artikelförfattarna har god förståelse för språket. Inklusionskriterier var att 

barnet ska vara mellan 0–18 år och ha vårdats på intensivvårdsavdelning eller 

barnintensivvårdsavdelning, inga krav ställdes på specifik sjukdom eller diagnos. Studier där 

barnet vårdats på neonatalavdelning eller där barnet avlidit under eller efter vårdtiden 

exkluderades från sökresultatet. Vidare exkluderades även studier där det var svårt att 

bedöma att vården överensstämmer med svensk vård. 

 

 

Datainsamling 
 

Artikelsökningar genomfördes via databaserna PubMed och CINAHL som innehåller bland 

annat medicinska, hälsovetenskapliga och vårdvetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

Artikelsökningarna utfördes med relevanta indexord, exempelvis “Intensive Care Units, 

Pediatric”, se tabell 1 och 2 nedan, och kompletterades sedan med fritextsökningar som 
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“experience” samt booleska sökoperatorer för att ytterligare specificera sökningen. Relevanta 

artiklars abstract lästes och med hjälp av studiernas syfte bedömdes artiklarnas relevans för 

litteraturstudiens syfte. Identifierade artiklar lästes sedan i fulltext.  

 

Tabell 1: Sökschema över sökningar gjorda i CINAHL (Sökdatum: 2019-11-18) 

 Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade 

i resultatet 

#1 (MH "Parents+") 85255     

#2 Experience 306714     

#3 (MH "Intensive Care Units, 

Pediatric+") 

17192     

#4 Neonatal 48402     

#5 #1 AND #2 AND #3 NOT #4 101 25 12 8 6 

 

 

Tabell 2: Sökschema över sökningar i PubMED (Sökdatum: 2019-11-19) 
 Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Granskade Inkluderade i 

resultatet 

#1 (experience) OR 

perception 

1122489     

#2 intensive Care Units, 

Pediatric 

23799     

#3 Parents[MeSH Major 

Topic] 

63765     

#4 dead OR (death) 876185     

#5 neonatal 719735     

#6 #1 AND #2 AND #3 

NOT #4 NOT #5 

62     

 Filters: Publication 

date from 2004/01/01 

60 24 6 5 4 

 

Studierna som valdes granskades med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ- respektive kvantitativ 

metod. Efter kvalitetsgranskning graderades kvalitén i artiklarna som låg, medel, medelhög 

eller hög. Studierna som uppnådde medelhög (4) eller hög kvalité (6) inkluderades, medan 
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studier vars resultat uppnådde medel eller låg kvalité ej inkluderades i litteraturstudien. 

Studier som enbart bedömdes uppnå låg- eller medelkvalité hade antingen bristande etiskt 

resonemang eller bristande metodbeskrivning.  

 

 

Dataanalys 
 

En kvalitativ analys har genomförts i enlighet med Fribergs (2017) analysmodell i flera steg. 

Inledningsvis genomlästes studierna flertalet gånger för att få förståelse för helheten av varje 

studie. För att struktur skulle skapas under analysprocessen och för att få en överblick över 

insamlad data sammanfattades artiklarnas material i en översiktstabell med respektive studies 

syfte, metod och resultat. Därefter identifierades kvalitativa innebördsliga likheter och 

skillnader i studierna för att svara på litteraturstudiens syfte. Slutligen sammanställdes 

artiklarna i en tabell (se bilaga 1). Likheter och skillnader i studiernas resultat sammanställdes 

varifrån teman framtogs som presenterades i litteraturstudiens resultat.  

 

 

Forskningsetiska avvägningar 
 

Föreliggande studier har granskats med avseende på etiskt genomförande, till exempel 

huruvida de genomgått en etisk prövning via forskningsetisk kommitté. Enligt Sandman & 

Kjellström (2013) ska all medicinsk forskning som involverar människor utgå ifrån 

Helsingforsdeklarationen. Deklarationen omfattar 37 punkter som bland annat fokuserar på 

att bibehålla deltagarnas integritet, rätt till information och självbestämmande samt att 

studiens etikprövning hos en oberoende kommitté är tydligt beskriven (World Medical 

Association, 2018). Helsingforsdeklarationen sammanfattas även i fyra centrala principer; 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen berör frivillighet och självbestämmande, exempelvis att deltagarna har 

rätt till att lämna studien närsomhelst utan att uppge anledning (Sandman & Kjellström, 

2013). Nyttoprincipen innebär att forskningens positiva konsekvenser alltid överväger de 

negativa. Inte skada-principen innebär att studien ska utföras så att risk för skada minimeras. 

Slutligen innebär rättviseprincipen att alla studiens deltagare ska behandlas rättvist och på 

samma villkor (ibid.).  
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Etiskt förhållningssätt har genomsyrat hela forskningsprocessen från artikelsökning till 

rapportskrivning. Eftersom föreliggande studie är en litteraturstudie där valt område 

behandlar en sårbar situation lades stor vikt vid bedömning av kvalité och val av artiklar. 

Utöver att artiklarna skulle vara granskade av en etisk nämnd lades stor vikt vid etiska 

resonemang och metodbeskrivning. Beskrivning av etiskt resonemang kunde exempelvis vara 

att deltagarna fick upprepad information, även skriftligt, samt rätt att avbryta studien när som 

helst utan konsekvenser. Enstaka studier beskrev även att deltagarna hade möjlighet att få 

professionellt stöd ifall svåra minnen skulle återkomma. 

 

 

Resultat 
 
Vid analysen av de tio ingående studierna identifierades fyra teman som beskriver 

föräldrarnas erfarenheter och upplevelser av barnets vårdtid på intensivvårdsavdelning; 

Känslor, Behov, Delaktighet och Omställning (Fig. 1). 

 
Figur 1. Teman som svarar på föräldrars erfarenheter av deras barns vårdtid inom 

intensivvård. 

 

 

Känslor 
 

Känslor som föräldrarna upplevde som centrala under barnets vårdtid inom intensivvård 

varierade från hjälplöshet, rädsla, oro, stress, osäkerhet och maktlöshet till känslor av lugn, 

trygghet och hopp (Ames, Rennick & Baillargeon, 2011; Colville et al., 2009; Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018; Engström, Dicksson & Contreras, 2016; Latour et al., 2011: 

Mattsson, Arman & Castren, 2014; Mortensen et al., 2015; Oxley, 2015; Rennick, St-

Sauveur, Knox & Ruddy, 2019; Sjuls & Johannessen, 2015). Latour et al. (2011) intervjuade 

 

    Delaktighet Känslor Behov  Omställning 

Föräldrars erfarenheter Föräldrars erfarenheter  
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39 mammor och 25 pappor och Colville et al. (2009) intervjuades 17 föräldrapar samt 15 

mammor och en pappa. I studierna framkom att föräldrarna upplevde tiden deras barn vårdats 

inom intensivvård som overklig. Även Dahav och Sjöström-Strand (2018) studie, där tre 

föräldrapar, sju mammor och två pappor intervjuades, beskrev att föräldrarna ansåg det 

surrealistiskt att det var just deras barn som var svårt sjukt.  

 

Föräldrar erfor barnets vårdtid som stressande (Colville et al., 2009; Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Mortensen et al., 2015; Rennick et al., 2019). Enligt Dahav och Sjöström-

Strand (2018) var avancerad medicinsk utrustning på avdelningen en betydande faktor till att 

föräldrarna kände sig stressade. Dels upplevde föräldrarna att utrustningen som var kopplat 

till barnet medförde svårigheter att vara fysiskt nära sitt barn, dels försvårade miljön med ljud 

och blinkande ljus, som utrustningen avger, föräldrarnas möjlighet att slappna av och 

fokusera på sitt barn. Colville et al. (2008) beskriver hur stressnivån relaterades till barnets 

förändrade utseende och uppträdande, det vill säga ju sämre barnet såg ut att må desto mer 

stressande kände sig föräldrarna. Vidare beskrev föräldrarna det som stressande att bevittna 

och närvara vid medicinska undersökningar (ibid). I Mortensen et al. (2015) svarade 90 

föräldrar på NPST (nurse support tool manual) där resultatet visade att 17 procent av 

mammorna respektive 6,8 procent av papporna uppnådde diagnoskriterierna för akut 

stressyndrom. Ytterligare 17 procent av mammorna och 22,7 procent av papporna uppvisade 

symtom på subkliniskt akut stressyndrom. Studien av Oxley (2015) där 32 mammor och 18 

pappor intervjuades belyste att föräldrarna upplevde symtom av posttraumatisk stress såsom 

ångest, mardrömmar och återblickar från vårdtiden, även efter att barnets tillfrisknat och 

skrivits ut från intensivvårdsavdelningen. 

 

Föräldrarna upplevde perioden då deras barn varit sjukt, och vårdats på 

intensivvårdsavdelning, som den mest skrämmande, jobbigaste och dramatiska upplevelse 

föräldrarna erfarit (Mattsson et al. 2014; Oxley, 2015; Sjuls & Johannessen, 2015). Ames et 

al. (2011) beskriver att föräldrarna upplevde hjälplöshet under deras barns vårdtid. Vidare 

visar resultatet av Dahav och Sjöström-Strands studie från 2018 att föräldrarna erfor 

maktlöshet till följd av att inte ha möjlighet att hjälpa sitt barn samt att inte vara personen 

som skapar säkerhet för barnet. Osäkerhet kring barnets diagnos och behandling resulterade i 

att föräldrarna kände sig nervösa och spända (ibid.). Studien utförd av Ames et al. (2011), där 

fem mammor och två pappor intervjuades, visar att föräldrarna kände rädsla inför att göra 
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något fel under vårdtiden, till exempel att felaktigt hantera medicinsk utrustning eller skada 

barnet genom fysisk beröring (ibid).  

 

Sjuls och Johannessen (2015) intervjuade fyra mammor samt ett föräldrapar och konstaterade 

att föräldrarna upplevde rädsla för att deras barn skulle avlida under vårdtiden. Studien visade 

även att föräldrar till barn som vårdades med respirator uppgav störst oro och osäkerhet inför 

barnets framtid. Oxley (2015) beskriver att rädslan för att barnets tillstånd snabbt skulle 

förändras gjorde det var svårt för föräldrarna att lämna barnet ensamt på avdelningen. 

Föräldrarna kände sig däremot tryggare när en annan släkting, som barnet kände väl, befann 

sig på avdelningen under tiden föräldern själv inte närvarade (ibid.). Att inte våga lämna sitt 

barn menar Engström et al. (2016), som intervjuade fem mammor och två pappor, kan bero 

på att föräldrarna känner skuld för att barnet blivit sjuk. Sjuls och Johannessen (2015) menar 

att föräldrarna upplevde separationen från barnet som svår då det kändes viktigt för föräldern 

att vara hos sitt barn när det var kritiskt sjuk. Rennick et al. (2019) intervjuade tio mammor 

och sju pappor där resultatet visade att hög närvaro på intensivvårdsavdelningen var 

påfrestande för föräldern. Vidare beskriver föräldrarna känslor av trötthet och fatigue av att 

vistas längre perioder på intensiven (Engström et al., 2016).  

 

Positiva erfarenheter från barnets vårdtid grundade sig till exempel i att föräldrarna upplevde 

känslor av trygghet (Ames et al., 2011; Engström et al., 2016; Mattsson et al., 2014; Oxley, 

2015; Rennick et al, 2019; Sjuls Johannessen, 2015). Engström et al. (2016) och Sjuls och 

Johannessen (2015) belyser att närvarande sjukvårdspersonal resulterade i tillit och 

trygghetskänslor samt en lugnande miljö för föräldrarna. Upplevelsen av en lugnande och 

välkomnande miljö på avdelningen med möjlighet att känna tillhörighet med sitt barn 

beskrivs även av Mattson et al. (2014) som intervjuade sju mammor och fyra pappor. 

Föräldrarna till barn som tidigare varit inlagda inom intensivvård och föräldrar med tidigare 

kunskap om sjukvården upplevdes sig som lugnare och var mer bekväma än föräldrar utan 

tidigare erfarenheter (Oxley, 2015; Rennick et al, 2019). Rennick et al. (2019) beskriver att 

föräldrar upplever trygghetskänslor gentemot vårdpersonal när personalen lärt känna barnen 

och familjen och således är medveten om varje familjs behov och preferenser.  

 

 

Behov 
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Temat tar upp föräldrarnas behov av kommunikation, personlig relation med 

sjukvårdspersonalen samt kontinuitet och tillit under vårdtiden (Ames et al., 2011; Colville et 

al., 2009; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016; Latour et al., 2011: 

Mattsson et al., 2014; Oxley, 2015; Rennick et al., 2019; Sjuls & Johannessen, 2015). 

Föräldrarna beskriver behovet av kontinuerlig och god kommunikation med 

sjukvårdspersonalen om barnets tillstånd och behandling (Ames et al., 2011; Colville et al., 

2009; Oxley, 2015; Rennick et al., 2019). Mattsson et al. (2014) menar att föräldrarna 

behövde information för att kunna förstå vård och behandlingar som gavs samt vad de kunde 

förvänta sig. Vidare visar resultatet av Colville et al. (2009) att föräldrarna uttryckte ett behov 

av att kunna bedöma och förstå sitt barns nuvarande tillstånd för att kunna fatta beslut om 

barnet och den fortsatta vården. 

 

Dahav och Sjöström-Strand (2018) beskriver behovet av en personlig relation med 

sjukvårdspersonalen hos föräldern där personalen avsåg tid till föräldern och dess behov. I 

resultatet av Sjuls och Johannessen (2015) framkom att föräldrarna uppskattade när 

sjukvårdspersonalen visade en mer personlig sida och erbjöd sig hjälpa föräldern med något 

som inte var en ordinarie arbetsuppgift, till exempel erbjuda föräldern mat eller läkemedel 

mot huvudvärk. Föräldrarna i studien av Dahav och Sjöström-Strand (2018) och Mattsson et 

al. (2014) beskriver behovet av att sjukvårdspersonalen hjälpte föräldrarna att se bortom 

barnets sjukdom och därigenom underlättade för föräldern till att komma närmare barnet 

psykiskt och emotionellt. Resultatet av Dahav och Sjöström-Strand (2018) visar föräldrarnas 

behov av att sjukvårdspersonalen även tog avstånd från familjen och lät familjen vara i fred 

för stunden. Oxley (2014) beskriver behovet av fysiskt och psykiskt närvarande 

sjukvårdspersonal samt att föräldrarna med enkelhet kan vända sig till personalen för frågor 

om barnets vård eller för stöd, utan att uppfattas som besvärlig. Föräldrarna beskriver vikten 

av kompetent vårdpersonal som hanterar att svara på frågorna, trots svåra och påfrestande 

frågor (Ames et al., 2011; Oxley, 2014). Dahav och Sjöström-Strand (2018) belyser även 

betydelsen av sjukvårdspersonalens lyhördhet och respekt för föräldrarnas åsikter och tankar. 

 

Rennick et al. (2019) redogör för vikten av att känna kontinuitet i vården. Till exempel 

beskrivs faktorer som att barn och föräldrar får träffa samma vårdpersonal och att tidigare 

beslut och samtal mellan personal och förälder respekteras och hålls. Vidare menar Mattson 

et al. (2014) att föräldrarna behövde känna tillit till sjukvårdspersonalen för att känna 

trygghet under barnets vårdtid. Tillit mellan sjukvårdspersonal och föräldrar resulterade i att 
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föräldrarna vågade ta pauser och andrum från sjukhuset eftersom de visste att de kunde 

kontakta sjukhuset dygnet runt och få en uppdatering om barnets tillstånd.  

 

 

Delaktighet 
 

Föräldrar uttrycker önskan om att vara delaktiga och involverade i sitt barns vård, såväl i 

omvårdnaden som i de beslut som rörde barnet och beskriver att de kände sig bortglömda när 

information om barnet inte gavs (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; 

Engström et al., 2016; Latour et al., 2011; Mattsson et al., 2014; Rennick et al., 2019; Sjuls & 

Johannessen, 2015). Föräldrarna beskrev en känsla av tillfredsställelse då de var delaktiga 

och närvarande vid exempelvis dagliga aktiviteter och undersökningar samt upplevde det 

positivt när de fick möjlighet att planera dagen tillsammans med vårdpersonalen (Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018; Latour et al., 2011; Sjuls & Johannessen, 2015). Enligt Dahav och 

Sjöström-Strand (2018) var det viktigt att bli tillfrågad huruvida föräldrarna ville vara 

delaktiga i barnets vård och att personalen respekterade förälderns beslut. Studien 

uppmärksammar även känslan av tacksamhet och uppskattning då sjukvårdspersonalen 

uppmuntrade föräldrarna till delaktighet. Föräldrarna erfor emellertid stress och frustration 

när samarbetet mellan förälder och vårdpersonal inte fungerade eller när de upplevde sig 

mindre delaktiga (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016). 

Engström et al. (2016) uppmärksammar till exempel en mammas frustration av att höra en 

läkare och en sjuksköterska prata om hur sjukt hennes barn var medan hon själv satt i rummet 

bredvid. Vidare visar Sjuls och Johannessen (2015) att föräldrar upplever negativa 

erfarenheter i de fall sjukvårdspersonal förde samtal om barnet sinsemellan, utan att involvera 

föräldern. I Dahav och Sjöström-Strands studie från 2018 framkom att sjukvårdspersonalen 

hade svårigheter att involvera föräldrarna i omvårdnaden och således utförde momentet själv, 

resulterande i att föräldrarna upplevde sig som åskådare. Ames et al. (2011) redogör att 

föräldrarna emellanåt anser det tillräckligt att enbart vara närvarande. Vidare belyser 

föräldrarna sjukvårdsmiljöns påverkan på delaktighet och flera föräldrar erfor rädsla av att 

skada sitt barn genom delaktighet, till följd av bland annat medicinsk utrustning som omgav 

barnet (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Mattsson et al., 2014).  

 

Informationsutbyte mellan förälder och vårdpersonal påverkade föräldrarnas delaktighet 

under vårdtiden (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016; 
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Latour et al., 2011; Mattsson et al., 2014; Rennick et al., 2019; Sjuls & Johannessen, 2015). 

Dahav och Sjöström-Strand (2018), Latour et al. (2011) och Sjuls och Johannessen (2015) 

beskriver att föräldrarna uppskattar uppriktig information från vårdpersonal trots svåra 

besked, som försämring i barnets tillstånd och menar att ärlig information medförde att 

föräldrarna kände sig mer delaktiga. Enligt Engström et al. (2016) undanhöll vårdpersonal 

ibland information med anledning att inte skrämma föräldrarna. Föräldrarna upplevde det 

emellertid mer skrämmande att inte få ärlig och direkt information, vilket resulterade i att 

situationen blev svårare att hantera. Resultatet av Ames et al. (2011) visar att föräldrarna 

upplevde sig som kunskapssökande och önskade kontinuerlig information om sitt barn. 

Kontinuerlig information under vårdtiden hjälpte föräldrarna att känna sig mindre hjälplösa 

samt gav förståelse och acceptans avseende delaktighet i barnets omvårdnad. Vidare 

beskriver Engström et al. (2016) föräldrarnas svårigheter att ta in och bearbeta information. 

Ames et al. (2011) belyser vikten av att få information förklarad i enkla, icke-medicinska 

termer. Brist på information eller att föräldern inte förstått den givna informationen 

resulterade i att föräldrarna kände sig bortglömda (Engström et al., 2016).  

 

Rennick et al. (2019) belyser föräldrars önskan om att närvaro och delaktighet skulle kännas 

välkommet och beskriver att föräldrarna upplevde sig själva som en resurs och hjälpande 

hand men att sjukvårdspersonalen emellanåt enbart såg dem som en förälder. En viktig aspekt 

för delaktighet under vårdtiden var att tillhandahålla information om barnet, till exempel 

tecken på att barnet var smärtpåverkat eller vad barnet tycker om att äta. Föräldrarna delade 

även information och kunskap från tidigare inläggningar på barnintensivvårdsavdelning och 

beskrev att erfarenheter från tidigare inläggningar hjälpte dem vara mer delaktiga, dels att de 

vet vad de kan förvänta sig och dels att de vågar ställa fler frågor och ta större plats i barnets 

vård (Ames et al., 2011; Rennick et al., 2019).  

 

 

Omställning 
 

Föräldrar erfor omställningar i form av förändringar och begränsningar i sin föräldraroll, 

framförallt påpekades svårigheter i anpassningen från att vara barnets primära vårdgivare i 

hemmet till att förväntas lämna över ansvar, som de känner för barnet i sin föräldraroll, till 

främmande vårdpersonal (Ames, Rennick & Baillargeon, 2011; Colville et al., 2009; Dahav 

& Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016; Mattsson et al., 2014; Oxley, 2015; Rennick 
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et al., 2019; Sjuls & Johannessen, 2015). Resultatet visar svårigheter att acceptera att 

vårdpersonalen inte kunde ge omsorg och tillgivenhet till barnet i samma utsträckning eller 

på samma sätt som föräldrarna själva och menade att det bidrog till svårigheter att lämna 

barnet trots behov av andrum och vila (Ames et al., 2011; Engström et al., 2016; Rennick et 

al., 2019). Sjuls och Johanessen (2015) redogör för föräldrars önskan att kunna lämna över 

ansvaret för barnet till sjukvårdspersonalen under sjukhustiden för att barnets hälsotillstånd 

ska förbättras. Vidare betonade Ames et al. (2011) och Rennick et al. (2019) vikten av att 

känna tillit och förtroende för sjukvårdspersonalen för att låta dem ta över rollen som 

vårdgivare. Föräldrarna konstaterade trygghetskänslor när sjukvårdspersonalen strävade mot 

att vilja barnets bästa och tog sig tiden att lära känna barnet, resulterande i att föräldrarna 

upplevde mindre stress, lidande och ångest (Dahav och Sjöström-Strand, 2018; Mattsson et 

al., 2014). Emellertid erfors skyldighet att övervaka barnets vård och att föräldrarna 

kontinuerligt behövde påminna och undervisa sjukvårdspersonalen om barnets basala behov, 

som mat, smärtlindring och tecken på obehag, vilket innebar en stor frustration för 

föräldrarna (Engström et al., 2016; Oxley, 2015; Rennick et al., 2019).  

 

Studier visar att föräldrar anser sig känner sina barn bäst och redogjorde för betydelsen att få 

visa samt dela kunskaper och information, om sitt barn, för vårdpersonalen för att bibehålla 

sin föräldraroll även under vårdtiden (Ames et al., 2011; Oxley, 2015; Rennick et al., 2019; 

Sjuls & Johannessen, 2015). Rennick et al. (2019) konstaterar att vårdpersonalen är 

medicinska experter men att föräldern är expert på sitt barn. I studien framkom att kunskaper 

som föräldern besitter om sitt barn är kompletterande till sjukvårdspersonalens medicinska 

kunskaper. Vidare betonas betydelsen för föräldrarna att känna sig behövda under barnets 

sjukhusinläggning samt lyfter fram betydelsen av kunskap som föräldrarna tillför om barnet 

(ibid.). Flera föräldrar upplevde svårigheter att känna igen sitt barn under vårdtiden till följd 

av bland annat barnets tillstånd samt miljön med medicinsk utrustning och vissa föräldrar 

menar att det påverkade relationen med barnet (Colville et al., 2009; Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Mattsson et al., 2014).  

 

 

Diskussion 
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Diskussion av vald metod 
 

Föreliggande studie har utförts som en icke-systematisk litteraturstudie. Systematiska 

litteraturstudier samlar all relevant litteratur inom ett specifikt ämne (Kristensson, 2014). 

Icke-systematiska översikter uppfyller däremot inte kriterierna för en systematisk översikt 

men kan innehålla relevant information eller överblickar av ett visst område. Inom kvalitativ 

forskning används trovärdighetsbegreppet för att beskriva en studies kvalitet och hållbarhet 

(Polit & Beck, 2018). Begreppet kan i sin tur delas upp i Tillförlitlighet, Verifierbarhet, 

Giltighet och Överförbarhet. Tillförlitlighet berör sanningshalten i resultatet och huruvida det 

till exempel är fritt från tolkningar i analysprocessen. För att eftersträva ett mer tillförlitligt 

resultat behöll författarna engelska termerna och fraserna i sammanfattningen av studierna. 

Översättningen utfördes sedan verbatimt för att inte förlora termernas innebörd i 

översättningen. Vidare strävades även efter transparens och systematik i analysprocessen för 

att minimera tolkningar. Verifierbarhet beskriver objektivitet det vill säga att resultatet som 

redovisas verkligen återspeglar respondentens budskap utan forskarens åsikter eller fördomar. 

I föreliggande studie har verifierbarhet präglat stor del av forskningsprocessen och författarna 

har kontinuerligt strävat efter att vara så noggranna och objektiva som möjligt. Giltighet 

behandlar studiens stabilitet över tid, det vill säga huruvida studien kan upprepas med 

likvärdig tolkning, vidare är giltighet är ett kriterium för tillförlitlighet. Överförbarhet handlar 

om hur kvalitativ forskning kan appliceras i andra sammanhang än de berörda i studien.  
 

Under artikelsökningen togs beslut att söka efter artiklar med både kvantitativ respektive 

kvalitativ ansats för att ej exkludera relevant litteratur. Efter artikelsökning och 

kvalitetsgranskning av funna artiklar valdes däremot enbart en kvantitativ artikel då studier 

med kvalitativ ansats ansågs svara på litteraturstudiens syfte bättre. Avsikten var att enbart 

inkludera studier som utförts på barnintensivvårdsavdelning men under datainsamlingen 

beslutades att även inkludera studier som utförts på intensivvårdsavdelningar avsedda för 

vuxna, men där även barn vårdas till följd av platsbrist på BIVA, med samma 

inklusionskriterier som tidigare. Under analys av studierna upptäcktes inga specifika 

skillnader i föräldrarnas erfarenheter mellan BIVA och IVA. Valet att även inkludera 

intensivvårdsavdelningar ansågs även vara mer applicerbart för den kliniska verksamheten då 

omkring hälften av barn i behov av intensivvård vårdas på vuxenavdelning (SIR, 2019). 

Studier där barn avlidit under vårdtiden eller kort därefter exkluderades från artikelsökningen 

då syftet var att undersöka föräldrarnas erfarenheter av själva vårdtiden. Risken fanns att 
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förlusten av barnet präglade föräldrarnas känslor och upplevelse av vårdtiden vilket kan 

medföra att resultatet inte blir överförbart. Vidare exkluderades även studier där barn som 

vårdades på neonatalavdelning ingick, eftersom resultatet ansågs svårare att koppla till 

föreliggande studies syfte då barnets vårdtid bedömdes ske i samband med andra traumatiska 

händelser som en svår graviditet eller förlossning, vilka kunde prägla föräldrarnas 

erfarenheter av ett sjukt barn och således påverka föreliggande studies resultat. 

  

En studie skriven på norska ingår då studiens vetenskapliga kvalité och relevans bedömdes 

som hög. Då en av författarna erhåller goda kunskaper i norska språket ansågs inte språket 

påverka litteraturstudiens resultat. Vidare utfördes åtta av studierna i Europa och resterande 

två i Kanada. Målet var att inkludera studier genomförda i miljöer som liknar den svenska 

vården eftersom författarnas kunskaper inom hälso- och sjukvård baseras på svenska lagar 

och riktlinjer. Fokus lades således på europeiska studier eftersom EU/EES-länder till viss del 

delar riktlinjer och perspektiv på sjukvård. Vidare bedömdes även kanadensisk vård likna den 

svenska på grund av bland annat välfärdssystem. Studier från till exempel USA valdes bort 

då landet har andra system gällande försäkringar och sjukvård. Sådana ekonomiska faktorer 

bedömdes kunna påverka föräldrarnas erfarenheter av vårdtiden i andra riktningar än i 

Sverige. 

  

I samtliga studier var majoriteten av deltagarna mammor, vilket kan påverka studiens resultat 

men eventuella skillnader mellan mammor och pappors upplevelser och erfarenheter 

redovisades inte i studiernas resultat. I flertalet artiklar var det inte heller möjligt att utläsa om 

det var en mamma eller en pappa som berättade om upplevelserna. Författarna lade dessutom 

ingen vikt vid om berättelser eller citat kom från mammor eller pappor utan valde att 

fokusera på studiernas resultat i sin helhet. Tanken var att erfarenheter inte kan generaliseras 

utifrån kön utan att varje person är unik. Författarna har inte heller strävat efter att uppnå ett 

mer jämlikt urval utifrån deltagarnas genus i de utvalda studierna eftersom många familjer 

inte består av en mamma och en pappa utan i många andra konstellationer. Eventuell skillnad 

i erfarenheter under barnets vårdtid mellan mammor och pappor hade emellertid kunnat vara 

relevant i framtida studier. Vidare återfanns ingen statistik över vem av föräldrarna som 

närvarar. I flera studier har det genomförts ett bekvämlighetsurval, det vill säga att forskaren 

tillfrågar de som finns tillgängliga inom en viss kontext (Polit & Beck, 2018). 

Bekvämlighetsurval innebär en enkel urvalsprocedur men risk för liten variation finns då 

urvalet samlas från samma sammanhang, vilket i sin tur medför risken att resultatet inte blir 
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överförbart och inte speglar en större population. Eftersom ett bekvämlighetsurval utförts 

förutsätter uppsatsförfattarna att fördelningen mellan mammor och pappor i artiklarnas 

resultat speglar verkligheten. För att minimera risken att urvalsmetoden medför liten variation 

och bristande överförbarhet har fokus, i kvalitetsgranskningen, legat vid studiernas 

datamättnad.  

 

I föreliggande litteraturstudie valdes studier som involverade föräldrar till barn i åldrarna 0-

18 år. Barn är i ständig utveckling och deras omvårdnadsbehov och relation till föräldrarna 

varierar i olika åldrar. Däremot bedöms inte skillnader i barnens ålder påverka föräldrarnas 

erfarenheter av barnets vårdtid i studiernas resultat. I de olika studierna varierar urvalet men 

samtliga studier har stor spridning i barnets ålder. Studiernas resultat presenteras integrerat 

och det redovisas inte om erfarenheter som presenteras tillhör en förälder till ett nyfött barn 

eller till ett barn i tonåren. Vidare anses åldersspannet rimligt för att spegla den kliniska 

verksamheten som behandlar barn upp till 18 år och erfarenheter från föräldrar till barn i 

olika åldrar är relevant för att sjukvårdspersonal ska kunna bemöta familjer med olika behov. 
 

Studier som föll bort efter lästa abstract berodde till viss del på att de inte fanns tillgängliga i 

fulltext i databaser åtkomliga via Lunds universitet. Risken finns att de artiklar som inte fanns 

tillgängliga kunde har bidragit till ett annorlunda och eventuellt mer tillförlitligt resultat. 

Andra artiklar föll bort då de inte svarade på litteraturstudiens syfte. Dessa handlade till 

exempel om jämförelser mellan IVA och vanlig avdelning, förflyttningen mellan olika 

vårdinstanser eller så blandades sjuksköterskeperspektiv och föräldraperspektiv. Bortfall efter 

kvalitetsgranskning grundades antingen på att studierna saknade etiskt resonemang eller att 

urval och metod inte vad tydligt beskrivet.  
 

Genomgående i litteraturstudien har begreppet föräldrar använts. Författarna har valt att 

definiera föräldrar som de som upplever sig som en förälder till barnet samt har någon form 

av juridisk rätt över barnet. Hur termen definieras i de olika studierna har däremot varit svårt 

att identifiera men bedöms ej påverka föreliggande studiens överförbarhet avseende 

föräldrars upplevelser. 

  
 

Diskussion av framtaget resultat 
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Utifrån föreliggande studies resultat identifierades två övergripande begrepp Miljö och 

Kommunikation som involverar de fyra teman som utgör uppsatsens resultat. 
 

 

Miljö 
 

Miljö återkommer som ett centralt begrepp i föreliggande litteraturstudie (Ames et al., 2011; 

Colville et al., 2009; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016; Latour et al., 

2011: Mattsson et al., 2014; Mortensen et al., 2015; Oxley, 2015; Rennick et al., 2019; Sjuls 

& Johannessen, 2015). Miljön kan delas in i två aspekter; arbetsmiljö och fysisk miljö. Ur ett 

föräldraperspektiv påverkar framförallt sjukvårdspersonalens arbetsmiljö bemötandet mellan 

föräldern och personalen. Flera föräldrar uppgav behov av att ha vårdpersonalen närvarande 

under sjukhustiden, eftersom närvarande personal bland annat underlättade 

informationsutbytet och delaktigheten (Colville et al., 2009; Engström et al., 2016; Sjuls & 

Johannessen, 2015; Rennick et al., 2019). Närvaron skapade även en större tillit hos 

föräldrarna för sjukvårdspersonalen, vilket resulterade i att föräldrarna vågade lämna över 

kontrollen och ansvaret i större utsträckning till vårdpersonalen (Ames et al., 2011; Rennick 

et al., 2019). Överlämningen av ansvar och kontroll från föräldrarna till sjukvårdspersonalen 

går att koppla till Antonovskys (1991) begrepp Hanterbarhet eftersom det visar på att 

föräldrarna försöker få kontroll över situationen genom att välja hur mycket ansvar det 

känner att de klarar av och därigenom kunna hantera situationen. Skulle situationen istället 

vara raka motsatsen där personalen upplevs vara stressad bidrar det istället till att föräldrarna 

exempelvis inte vågar ställa frågor eller ta plats i barnets vårdande (Radell & Bredlöv, 2015). 

En otrygg situation och stämning mellan föräldern och vårdpersonalen är applicerbart till 

Antonovskys (1991) begrepp Begriplighet eftersom föräldern i inte får den hjälp som 

föräldern behöver för att kunna förstå situationen. Även Baird, Rehm, Hinds, Baggot och 

Davies (2016) visar att kontinuitet i omvårdnad och vårdpersonal dels resulterade i att 

föräldrarna kände lättnad och trygghet under vårdtiden, vilket resulterar i delaktighet och dels 

upplevde föräldrarna vården som mer individbaserad då sjukvårdspersonal hade tid att lära 

känna både barnet och familjen. Kontinuitet kan även det kopplas till Meningsfullhet 

eftersom det bidrar till att föräldrarna blir mer välkomnande och delaktiga i vården och kan 

då uthärda sjukhustiden (Antonovsky, 1991).  
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Den fysiska miljön beskrivs i flera studier som skrämmande och overklig, ofta med avseende 

på medicinsk utrustning. Den fysiska miljön påverkar, liksom arbetsmiljön, föräldrarnas 

erfarenheter av till exempel delaktighet. Dels redogörs att utrustningen medför rädsla att 

skada barnet samt svårigheter att vara fysiskt nära och dels påverkas föräldrarnas förmåga att 

slappna av och känna lugn i miljön. Resonemang kopplas framförallt till Antonovskys (1991) 

begrepp Hanterbarhet eftersom påfrestande fysisk miljö framkallar stress hos föräldrarna, 

vilket medför att situationen blir svårare att hantera. Föräldrarna söker även aktivt stöd från 

sjukvårdspersonalen för att kunna se förbi sjukdomen och utrustningen och därigenom känna 

en närhet till barnet (Dahav & Sjöström-Strand, 2018). Bristande stöd för att åstadkomma 

detta kan således innebära att föräldrars Hanterbarhet (Antonovsky, 1991) påverkas negativt. 

Dock kan den skrämmande miljön vara svår att vistas i för vissa föräldrar medan vissa 

föräldrar försåg miljön med känsla av trygghet (Engström et al., 2016). Utifrån KASAM kan 

således resonemanget visa på att Hanterbarhet hos föräldrarna medför trygghet medan 

föräldrar som inte känner kontroll över situationen upplevde rädsla och bristande 

Meningsfullhet (Antonovsky, 1991).  

 

Att miljön inom intensivvård upplevdes som stressande för föräldrarna är återkommande. 

Stressnivån hos föräldrarna påverkades dels av barnets förändrade fysiska och psykiska 

tillstånd och dels av samarbetet mellan sjukvårdspersonalen och föräldrarna (Ames et al., 

2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016). Om relationen med 

vårdpersonalen inte fungerade fann föräldrarna det svårt att finna sin roll i barnets 

omvårdnad, vilket bidrog till att föräldrarna tog ett större ansvar för barnets omvårdnad än 

vad de egentligen hade kunskap för (Coyne, 2013). Föräldrarnas osäkra roll kan bidra till att 

föräldrarna upplever det svårt att få kontroll över situation, vilket är applicerbart till 

Antonovskys (1991) begrepp Hanterbarhet. Omställningen i föräldrarnas vardag som ett 

inneliggande barn innebär, skapade en stressande situation eftersom föräldern tvingades välja 

mellan att stanna hos det sjuka barnet och andra åtaganden som föräldern har (Coyne, 2013; 

Ygge, 2015). Stor del av föräldrars stress kan bero på en ekonomisk osäkerhet eftersom tiden 

som föräldrarna befinner sig på sjukhuset bidrar till att föräldern inte kan arbeta. Ansvar 

åligger således på vårdpersonalen att stötta föräldrarna samt informera om bland annat rätten 

att få tillfällig föräldrapenning. Enligt Försäkringskassan (u.å) har föräldrar till svårt sjuka 

barn rätt till tillfällig föräldrapenning under obegränsat antal dagar om barnet “efter och i 

direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns 

fara för barnets liv utan behandling” (Försäkringskassan, u.å, s. 33). Att erbjuda föräldrarna 
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hjälp till att få det säkert ekonomiskt kan bidra till att föräldrarna upplever situationen som 

mycket mer Hanterbar än innan stödet från sjukvårdspersonalen.  

  

Stress som föräldrarna upplevde försvann vi vissa fall inte helt när barnet blev bättre och fick 

lämna sjukhuset och en del föräldrar upplevde symtom för aku stressyndrom, subklinisk akut 

stressyndrom men även PTSD (Mortensen et al., 2015; Oxley, 2015; Terp & Sjöström-

Strand, 2014). Rodríguez-Rey och Alonso-Tapia (2016) identifierade två stora områden som 

påverkade föräldrarnas stressnivå; stress relaterat till barnets tillstånd respektive svårigheter i 

relationen med vårdpersonalen. Stress som uppkommer på grund av bristande relation med 

vårdpersonalen beskriver Rodríguez-Rey och Alonso-Tapia (2016) som temporär stress vilket 

föräldrarna upplever under tiden barnet vårdas, men som sedan försvinner när barnets 

tillstånd förbättras och familjen får lämna sjukhuset. Däremot framkom att stress som grundar 

sig i barnets tillstånd kan finnas kvar även efter vårdtiden (ibid.).  
 

 

Kommunikation 

 

Kommunikation mellan förälder och vårdpersonal spelar betydande roll för en positiv 

erfarenhet av sjukhusvistelsen. Bristande kommunikation menar Hopia et al. (2005) innebar 

hinder för sjukvårdspersonalen att kunna utföra familjecentrerad omvårdnad som är ser till 

varje familjs behov. Utan kommunikation och etablering av en relation mellan familj och 

vårdpersonal blir förutsättningen för familjecentrerade vård lidande (Butler, Copnell & 

Willetts, 2013). Vidare resulterar bristande kommunikation även i att vårdpersonal 

undermedvetet lägger över ansvar på föräldrarna och Coyne (2013) diskuterar hur 

rollfördelningen mellan föräldern och sjukvårdspersonalen blev lidande, då information 

angående vem som skulle göra vad saknades. God kommunikation är av betydelse för 

föräldrar då de har behov av att föra dialoger kring delaktighet, närvaro och förväntningar 

som de har på sjukvården men också vilka förväntningar som sjukvårdspersonal har på 

föräldrarna (Ames et al., 2011; Engström et al., 2016; Mattsson et al., 2014; Rennick et al., 

2019). Flera studier redogör för innebörden av god kommunikation under vårdtiden och 

föräldrarna beskriver att ärlig, icke undanhållen samt kontinuerlig information var mest 

betydelsefullt (Ames et al., 2011; Engström et al., 2016; Latour et al., 2011). 
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Kommunikationsbegreppet kopplas till Begriplighet i KASAM-modellen, då det utgår från 

förståelsen över situationen för att uppleva känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991). För 

att förstå situationen, till exempel varför barnet vårdas inom intensivvård, förståelse för 

undersökningar eller medicinsk teknik, söker föräldrarna stöd från vårdpersonalen (Engström 

et al., 2016). Ansvar läggs följaktligen på sjukvårdspersonalens bemötande för att föräldrarna 

ska uppleva vårdtiden som behaglig. Trots att föräldrarna uttrycker vilja att ta del av all 

information rörande barnet belyses föräldrarnas svårigheter i att ta in och bearbeta stor mängd 

information under kort tid (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016). Att 

föräldrarna fick information i förväg och i rätt tid gynnade deras möjlighet att förbereda sig 

för exempelvis undersökningar (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Oxley, 

2015). Vidare påvisades att föräldrarna inte klarade av att motta information med alltför svåra 

medicinska termer utan enkla, icke-medicinska termer efterfrågades. Studierna belyser 

således svårigheter att uppnå hög begriplighet samt konstaterar vårdpersonalens ansvar att 

säkerställa att adekvat och förståelig information ges. Att enbart ge information utan 

försäkran om att mottagaren faktiskt förstått den givna informationen innebär att 

kommunikationen inte lyckats (Säljö, 2009). Kommunikation medför förståelse hos 

mottagaren medan informationsbegreppet inte tar hänsyn till mottagarens förståelse. Säljö 

(2009) betonar även att den som besitter kunskap har ett ansvar att anpassa informationen till 

mottagaren utifrån ett personcentrerat perspektiv. Även om vårdpersonal generellt har mer 

kunskap och att ansvar för kommunikation således faller på dem, är kommunikation ett 

ömsesidigt samspel som kräver närvaro och engagemang hos båda parter för att lyckas 

(ibid.). Föräldrar har behov av att ständigt söka efter information om barnet och dess tillstånd 

med anledning att information ger föräldrarna känsla av kontroll. I de fall föräldrarna erhåller 

information som resulterar i förståelse för situationen stärks deras begriplighet. Genom 

förståelse och bibehållen kontroll motverkas således individens känsla av kaos och 

maktlöshet. Vikten av kommunikation kan även beskrivas ur komponenten Hanterbarhet, 

som behandlar individens resurser och handlingar för att ta sig igenom en händelse eller 

upplevelse som uppfattas svår. Sjukvårdspersonal kan vara en sådan resurs till föräldrarna om 

föräldrarna känner tillit till personalen. För att utveckla tillit och trygghet krävs 

kommunikation, vilket fungerar som en grundpelare i relationsetableringen. Vidare är det 

även viktigt att föräldrarna får stöd från sjukvårdspersonal, som ofta efterfrågas av 

föräldrarna (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016; Mattsson et al., 2014; 

Rennick et al., 2019). Om eller när föräldrarna känner trygghet för vårdpersonalen erhåller de 
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således ytterligare en resurs som kan hjälpa dem hantera situationen och stärka känslan av 

sammanhang. 

 

En viktig aspekt av barnets vårdtid är att kunna kommunicera både föräldern och barnets 

behov. Jolley (2007) beskriver sjukhustiden under första delen av 1900-talet där kärlek och 

omsorg inte var en del av vårdandet samt hur traumatiskt det var för både förälder och barn 

att inte få röra varandra eller finnas nära. Även om sjukvården har förändrats i samband med 

införande av bland annat familjecentrerad omvårdnad konstateras behovet av omsorg och 

närvaro samt konsekvenserna och traumana som följer om det uteblir (Engström et al., 2016; 

Mattsson et al., 2014). Föräldrar beskriver behovet av att vara både fysiskt och emotionellt 

nära barnet även om de inte kan hjälpa barnet på annat sätt (Ames et al., 2011; Engström et 

al., 2016; Mattsson et al., 2014). Föräldrar behöver få möjligheten att vara nära sitt barn, men 

närvaro och delaktighet ska inte vara ett underförstått krav under vårdtiden eftersom sådana 

krav medför stress och press hos föräldern. Sjuka barn innebär stor omställning för föräldern 

och resultatet visar att det är av stor vikt att vårdpersonalen säkerställer att föräldrarna 

bibehåller sin föräldraroll och makt över sina beslut till exempel avseende delaktighet då 

föräldrarna har ett stort behov av att känna att de har betydelse för barnet och dess omvårdnad 

(Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2016; Latour et al., 

2011; Mattsson et al., 2014). Närvaro, delaktighet, en betydande föräldraroll eller förälderns 

betydelse för barnet kan agera som en motivationskomponent under vårdtiden. Antonovsky 

(1991) beskriver motivation som en aspekt till meningsfullhet och att individen erhåller 

motivation att uthärda påfrestelsen om situationen upplevs meningsfull. Vidare beskrivs 

meningsfullhet som den mest betydande komponenten i KASAM eftersom begriplighet och 

hanterbarhet inte blir långvariga utan motivationskällan. Till exempel kan individen 

motiveras att stärka sin hanterbarhet och söka efter resurser om individen innehar hög 

meningsfullhet. Att föräldrarna till exempel känner sig delaktiga och närvarande i barnets 

vård kan vara nyckeln till att de erfar sig viktiga och betydande i situationen och för barnet, 

vilket i sin tur kan resultera i att de finner meningsfullhet trots den traumatiska upplevelsen 

som ett kritiskt sjukt barn innebär. Samtliga komponenter av KASAM är centrala och 

sjukvårdspersonalen kan på flera sätt hjälpa föräldrarna stärka sin känsla av sammanhang för 

att bibehålla hälsa. 

 

 

Slutsats och kliniska implikationer 
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Under barnets vårdtid stävade föräldrarna på olika sätt efter känslor av trygghet. Ett kritiskt 

sjukt barn visades medföra starka känslor av maktlöshet samt att inte vara tillräcklig som 

förälder. Aspekter som påverkade erfarenheterna både positivt och negativt var bland annat 

kommunikation mellan förälder och sjukvårdspersonal och miljön som familjen vistades i. 

Föräldrarna upplevde ett ständigt dilemma gällande närvaro under sjukhustiden, som dels 

bestod av skuldkänslor att lämna barnet och dels behov av pauser och andrum. Resultatet 

påvisar sjukvårdspersonalens ansvar att stötta och hjälpa föräldern genom vårdtiden. 

Familjecentrerad omvårdnad har stor betydelse inom barnsjukvård för sjukvårdspersonalens 

förutsättningar att tillmötesgå hela familjens önskningar och behov och erbjuda vård som 

lämpar sig för respektive familj.  

 

Föräldrars erfarenheter under barnets vårdtid och faktorer som påverkar dem kräver vidare 

forskning eftersom det i nuläget inte finns mycket forskning som utgår från 

föräldraperspektivet, trots att föräldrarna utgör stor del av barnets trygghet. Forskning på 

föräldrars erfarenheter medför ökad förståelse och kunskap hos sjukvårdspersonal om hela 

familjens behov för att kunna erbjuda mer familjecentrerad omvårdnad. Ytterligare forskning 

gynnar i första hand föräldrarna men även hela familjen då sjukvårdspersonal kan dra stor 

lärdom av såväl positiva som negativa erfarenheter av sjukhusvistelsen och mötet mellan 

personal och föräldrar för att utveckla vården. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 
 

Föreliggande litteraturstudie har fördelats jämnt mellan författarna under hela 

forskningsprocessen. Författarna har utfört arbetets olika delar gemensamt eller i samverkan 

med kontinuerliga diskussioner och stöd från varandra.  
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