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Abstrakt 
Barn upplever ofta kontakt med sjukvården som skrämmande, och det är viktigt för dem 

att ha stöd av sina föräldrar. För att föräldrar ska orka vara ett stöd för barnet och vara 

delaktig i vården krävs ett gott samarbete mellan förälder och vårdpersonal. Syftet med 

denna studie var att beskriva erfarenheter av att föräldrar är delaktiga i vården av sitt barn. 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturöversikt, genom att använda en 

metod för integrerade översikter kunde kvalitativa och kvantitativa studier integreras. 

Genom analys av 17 vetenskapliga artiklar skapades resultatet, vilket består av två 

huvudkategorier; betydelse för föräldrar att vara delaktig i sitt barns vård och 

vårdpersonalens roll i föräldrarnas delaktighet, med underkategorier. Både föräldrar och 

vårdpersonal ansåg att det var viktigt att föräldrar var delaktiga i vården av barnet. 

Information, en bra relation till vårdpersonalen och tid kunde påverka föräldrars 

delaktighet. Resultatet i denna studie är intressant eftersom det beskriver både 

vårdpersonals och föräldrars uppfattning av delaktighet och är därför viktig kunskap för 

vårdpersonal. Resultatet ger kunskap för att kunna göra föräldrar delaktiga under 

röntgenundersökningar av deras barn exempelvis genom tydlig information och 

instruktioner. 

 

Nyckelord: barn, föräldrar, delaktighet, stöd, systematisk litteraturöversikt, vård, 

vårdpersonal 
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Många barn upplever ångest och rädsla inför och vid sjukhusbesök. Sjukhusmiljön uppfattas ofta 

som otrevlig och skrämmande med exempelvis höga ljud, konstiga och ovanliga lukter och rädsla 

för mörker. Framförallt små barn kan känna rädsla och stress inför att vistas på sjukhus (Salmela, 

Salanterä & Aronen, 2009). De är rädda för att behöva stanna på sjukhuset och att deras föräldrar 

ska lämna dem där tillsammans med människor de inte känner. Barns fantasi spelar ofta in och 

kan påverka rädslan, när de ofta inte kan skilja på verklighet och fantasi (Melhuish & Payne, 

2006). Barn är rädda för smärta, att undersökningar ska göra ont. Att exempelvis ta blodprov är 

vanligt förekommande och något som ofta upplevs som obehagligt för barnet (Melhuish & 

Payne, 2006). Barn är rädda för att göra fel, samt för att bli tillrättavisade för sina ”misstag”. 

Rädsla för sjukdom/sjukdomen, dess symptom och kroppsskador skapar också oro (Salmela et 

al., 2009). 

 

Att inte förstå eller känslan av att inte vara delaktig i information som ges både av föräldrar och 

vårdpersonal upplevs som en bidragande orsak till stress och rädsla. Barn ställer då ofta frågor till 

sina föräldrar (Salmela, Salanterä & Aronen, 2010). Det är viktigt för barnen att känna att de har 

stöd av sina föräldrar vid behandlingar och sjukhusbesök. Ofta är det föräldrarna som ger 

information om de känslor och den ångest barn känner inför och under sjukhusbesök. Att inte 

behöva vara ensam, att ha en förälder/föräldrar vid sin sida minskar barnets sjukhusrädsla. Deras 

närvaro och delaktighet vid sjukdom och sjukhusvistelse är viktigt för barnet (Salmela et al., 

2010). Föräldrarnas närvaro vid medicinska procedurer, som vid exempelvis blodprovstagning, 

har visat sig ha en positiv effekt på barnet (Melhuish & Payne, 2006). 

 

Enligt Kristensson-Hallström (1999) är föräldrars delaktighet i sitt barns omvårdnad något som 

sjukhuspersonalen uppfattar som en självklarhet. Föräldrar som är involverade i sitt barns 

omvårdnad har fått mer välmående barn. Barnen upplever mindre ångest och smärta och sömnen 

påverkas positivt. En av de svårare uppgifterna sjuksköterskan har är att lyckas få barnet att 

känna sig delaktig i sin vård.  Sjuksköterskorna låter gärna föräldrarna hjälpa till att vara med och 

vara en länk mellan personalen och barnet, men genom att inte vända sig direkt till barnet är det 

risk att barnet utesluts och blir inte delaktig i sin vård (Shin & White-Traut, 2004). 

 

Vård av barn på sjukhus kan upplevas som mycket stressande även för föräldrarna. Många 
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föräldrar känner att de inte är kunniga inom det området, vilket kan leda till en känsla av att 

föräldrarollen förändras (Salmela et al., 2010). De upplever en förändrad världsbild när deras 

barn blir sjuka (Melhuish & Payne, 2006). Föräldrar som upplever en osäkerhet över hur de ska 

agera vid omvårdnaden av sitt sjuka barn på sjukhus visade sig ha större risk att utveckla 

stressymtom (Melnyk, 2000). Olika situationer och händelser kan skapa stress, och det kan vara 

mycket föräldrarna måste försöka förstå, lära sig och ha koll på. Att som förälder känna stöd av 

sjuksköterskor/sjukvårdspersonal är viktigt. Genom att känna detta stöd, samt känna att man får 

all den information om barnet som behövs kan föräldrarna känna sig lugnare och tryggare. Detta 

är viktigt för att föräldrarna ska kunna stötta sina barn och kunna fungera i familjen (Salmela et 

al., 2010). 

 

Det är viktigt att föräldrarna kan känna ett stöd av vårdpersonalen, för att orka vara ett stöd till 

sitt barn. Genom att vara lyhörd för hur föräldrar upplever sitt barns sjukhusvistelse kan 

personalen få en förståelse för hur föräldrarna har det och deras behov av stöd. Det stöd som 

föräldrar är i behov av kan aldrig generaliseras, eftersom varje enskild individ har sin egen unika 

uppfattning om sin situation, men personalen kan i sitt omvårdnadsarbete komma fram till vad de 

individuella behoven är för just dessa specifika föräldrar (Shields, 2001). 
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Problemformulering 

Sjukhusvistelser, med allt vad dessa innebär, upplevs ofta som skrämmande av barn. Att ha 

föräldrar med vid undersökningar har visat sig vara viktigt för barnen. Ofta känner även föräldrar 

en stress och oro när deras barn av olika anledningar måste komma i kontakt med vården. 

Föräldrar känner ofta att de inte har tillräcklig kunskap om barnets sjukdomstillstånd, 

medicinering och behandling. Detta gör att det är väldigt viktigt att upprätthålla ett gott samarbete 

mellan förälder och vårdpersonal där vårdpersonalen kan stötta föräldrarna så att dessa kan vara 

mer deltagande i omvårdnaden av barnet. Litteraturgenomgången visar även att det finns många 

studier om barns reaktioner i sjukvård från både barnens och föräldrarnas perspektiv. Det finns ett 

behov av att fördjupa kunskapen om hur föräldrar kan göras mera delaktiga. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter av att föräldrar är delaktiga i vården av sitt 

barn. 

 

Metod 

En metod för systematisk litteraturöversikt användes i denna studie eftersom det är en bra metod 

för att samla ihop forskning som finns beskrivet inom ett specifikt område (Polit & Beck, 2008, 

s.10). Litteraturöversikten genomfördes med en metod för integrerade översikter. Genom att 

använda denna metod finns möjlighet att integrera resultat från både kvantitativa och kvalitativa 

studier (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Frågeställningar 

 Vilken betydelse har det för föräldrarna att få möjlighet att vara delaktig i vården av 

sitt barn? 

 Hur kan personal öka möjligheterna för föräldrar att delta? 

 



 7 

Inklusions- och exklusionskriterier 

De inklusionskriterier som användes i denna studie var att artiklarna skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter samt granskade. De skulle bedömas vara av medel- eller hög kvalitet, 

vilket medförde att artiklar av låg kvalitet exkluderades. Artiklarna skulle finnas i fulltext, samt 

vara engelskspråkiga. Artiklarna kunde vara av både kvantitativ och kvalitativ ansats. Dessa 

skulle beröra föräldrar till barnen i åldersgruppen 0-18 år, dock exkluderades artiklar som rörde 

barn och föräldrar till för tidigt födda barn där artiklarna behandlade beslutsfattande gällande liv 

och död. Artiklarna skulle alla på något sätt handla om föräldrarnas närvaro vid olika 

förekommande undersökningar och behandlingar av barn, och beskriva detta både från 

vårdpersonalens och föräldrarnas synvinkel.  

 

Litteratursökning, urval 

På Luleå tekniska universitet kan man, via olika databaser, söka vetenskapliga artiklar. Före 

själva litteratursökningen genomfördes gjordes en plan för sökningen. Först undersöktes vilka 

databaser som fanns att använda, och till denna studie användes de två sjukvårdsinriktade 

databaserna CINAHL och PubMed. Pågrund av begränsningar i tid har endast artiklar som fanns 

tillgängliga i fulltext använts i denna studie. Även referenslistor i artiklarna har lästs igenom för 

att inte missa relevanta artiklar, helt i enlighet med Polit och Beck (2008, s.109-110). Utifrån 

frågeställningarna plockades sökord ut. Sedan användes Svensk MeSH för att få fram de rätta 

engelska söktermerna. Eftersom det inte är säkert att MeSH-termerna är desamma i CINAHL 

som i PubMed slogs sökorden upp även i CINAHLS tesaurus. De olika sökord som användes var 

care, child, children, child care, cooperation, experience, hospital., hospitalized, hospitalization, 

family centred, fear, involvement, nursing, parents, participation, paediatric, paedriatic nursing, 

social support, support. Artikelsökningen påbörjades genom att sökning först genomfördes för 

varje ord för sig, för att sedan använda de booleska sökoperatorerna OR och AND och kombinera 

dessa med de olika söktermerna. De artiklar som matchade inklusionskriterierna och som hade 

titlar och abstrakt som svarade mot syftet lästes igenom. Artiklarna som verkade relevanta lästes 

igenom i sin helhet och slutligen kvarstod 17 artiklar som svarade mot syftet.. 
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Tabell 1. Översikt över artikelsökning 

Sökord Antal träffar Utvalda artiklar 

PubMed november 2010 

Hospitalized and Child (MSH) and Parents 

(MSH) and Involvement 

Parents (MSH) and Nurses (MSH) and 

Cooperation 

 

59 

 

24 

 

1 

 

1 

CINAHL november 2010 

Child, hospitalized (TSH) and Parents 

(TSH) and Involvement 

Hospitalized and Children (TSH) and 

Parents (TSH) 

 

23 

 

172 

107 

 

4 

 

4 

2 

Referenslistor   5 

Sammanlagt 385 17 

MSH=Meshtermer i PubMed, TSH=tesaurustermer i CINAHL 

Kvalitetsgranskning 

Genom användning av en modifierad version av Willman, Stoltz och Bathsevanis (2006) 

granskningsformulär för kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa studier (bilaga 2) 

granskades artiklarna separat. Artiklarnas kvalitet bedömdes sedan ha låg, medel eller hög 

kvalitet. Vad som avgjorde dess kvalitet var om de hade en tydligt beskriven metod som var 

relevant för att svara till syftet av studien, ett tydligt syfte och ett rimligt och användbart resultat 

samt ett tydligt urval. När artiklarna inte beskrev dessa olika delar på ett utförligt sätt eller om 

någon del fattades eller hade brister exkluderades de eftersom de ansågs vara av låg kvalitet. 

Endast artiklar av medel- eller hög kvalitet användes. 

 

Analys 

Genom att använda sig av en integrerad översikt kan studier med både kvantitativ och kvalitativ 

ansats integreras och sammanställas (Whittemore & Knafl, 2005). Analysen genomfördes genom 

att alla artiklar ingående i analysen lästes igenom flertalet gånger. Resultaten i artiklarna skrevs 

sedan ned och tabulerades med särskilda matriser för varje specifik frågeställning. Sedan lästes 

resultaten under de båda specifika frågeställningarna igenom ytterligare och en djupare 
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granskning av dessa gjordes, där olika områden identifierades och kodades. Dessa 

sammanställdes sedan under varje frågeställning (tabell 2). Resultat tabulerades sedan för varje 

delområde under frågeställningarna. Slutligen skapades en sammanfattande syntes som beskriver 

en helhetsbild av studiernas resultat för varje frågeställning (jmf. Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Resultat 

Genom analys av 17 vetenskapliga artiklar har resultatet skapats. Av de utvalda artiklarna är alla 

studier av kvalitativ ansats, bortsett från en som är kvantitativ. Presentation av resultatet sker 

genom två huvudkategorier, med vardera tre områden. Huvudkategorierna motsvarar våra 

specifika frågeställningar. 

 

Tabell 2. Översikt över frågeställningar och områden 

Frågeställning Områden 

Vilken betydelse har det för 

föräldrarna att få möjlighet att vara 

delaktig i vården av sitt barn? 

 

Upplevelser när barnet är sjukt 

 

Relation till vårdpersonal 

 

Behov av information och stöd 

Hur kan personal öka möjligheterna 

för föräldrar att delta? 

 

Vårdpersonalens syn på föräldrars delaktighet 

 

Delaktighet och samarbete 

 

Problematik och svårigheter 

 

Betydelse för föräldrar att vara delaktig i sitt barns vård. 

Vid analysen av den första frågeställningen delades materialet in i tre olika områden: upplevelser 

när barnet är sjukt, relation till vårdpersonal och behov av information och stöd. 

 

Upplevelser när barnet är sjukt 

Under detta område beskrivs föräldrarnas erfarenheter av att möta sjukvården när deras barn är 

sjuka. Området sammanfattar resultatet från 11 kvalitativa studier och 1 kvantitativa studie.  

 

I studier (Coyne, 2006; Scharer, 2002) framkom att föräldrar ofta upplevde en kris när deras barn 

blev sjuka. De upplevde att deras världsbild förändrades, och de hade svårt att veta hur de skulle 



 10 

göra för att klara av att vara delaktiga i vården av sitt barn. Föräldrars inblandning i vården av sitt 

barn kunde vara en utmanande erfarenhet. Erfarenheterna från att observera ett svårt sjukts barns 

förändliga sjukdomstillstånd kunde liknas vid en emotionell berg och dalbana (Callery, 1997).  

 

Att ha ett sjukt barn var ofta väldigt stressande för föräldrarna (Scharer, 2002). Även tidigare 

upplevelser från andra sjukhusbesök kunde påverka vistelsen (Callery, 1997). Föräldrar hade 

svårt att acceptera det faktum att deras barn var sjukt (Li, Lopez, & Lee, 2007). Studier (Hopia, 

Tomlinson, Paavilainen, & Åstedt-Kurki, 2005; Scharer, 2002) visade att föräldrar beskyllde sig 

själva för barnets sjukdom och kände skuld och dåligt samvete över att de inte varit observanta 

och sökt vård tidigare. Att vara involverad i sitt barns vård var stressfult speciellt vid 

behandlingar och undersökningar som upplevdes obehagliga (Ygge, & Arnetz, 2004). Rollen som 

förälder förändrades när föräldrarna inte längre hade det yttersta ansvaret för barnet utan var 

tvungna att lämna över ansvaret i någon annans händer. Detta skapade ofta en känsla av olust och 

hopplöshet (Coyne, 2008; Li et al., 2007). Föräldrar var rädda för att inte längre kunna trösta och 

stötta barnen när de var ledsna och rädda (Scharer, 2002).  

 

I flera studier (Coyne, 2008; Li et al., 2007; Simons, Franck, & Roberson, 2001) framkom det att 

rädslan för själva sjukdomen samt den ovisshet barnets tillstånd bidrog med fick föräldrarna att 

känna oro, stress och ångest och kunde skapa en känsla av ilska. I en studie (Li et al., 2007) 

framkom det att mycket av den ångest föräldrarna upplevde var sammankopplad med den grad av 

ångest deras barn kände och uttryckte. En kortare sjukhusvistelse beskrevs ibland som mer 

stressande än en längre, föräldrar hade inte möjlighet att bekanta sig med den nya miljön och 

personalen. Under längre sjukhusvistelser uttryckte föräldrarna ett behov av att lätt komma i 

kontakt med barnet samt goda besöksmöjligheter, (Scharer, 2002). Studier (Coyne, 2008; 

Palladelis, Cruickshank, Wainohu., Winskill, & Stevens, 2005) visade att föräldrar ofta blev 

väldigt trötta och stressade av att spendera långa dagar på sjukhus tillsammans med sitt barn. 

 

Studier (Coyne, 1995; Espetzel, & Canam, 2003) visade att föräldrars närvaro och medverkan var 

fördelaktigt för barnet och familjen. Stressen och ångesten kunde reduceras för både föräldrarna 

och barnet om en förälder följde med barnet till sjukhuset. En studie (Coyne, 1995) visade att 

föräldrar uttryckte en oro för att lämna sitt barn ensam på sjukhus och att det var viktigt att det är 
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en person som barnet kände som var vårdgivare. Föräldrars närvaro var nödvändig så deras barn 

inte skulle uppleva sjukhusmiljön som skrämmande, ge barnet trygghet och hjälpa till en 

snabbare tillfrisknad. Föräldrar ansåg sig vara experter på sitt barns behov och beteenden och 

ansåg sig därför vara den som ska ta hand om omvårdnaden av sitt barn. Föräldrar kommenterade 

ofta den opersonliga miljön (Espetzel, & Canam, 2003). Föräldrarnas basbehov av mat och sömn 

uppfylldes inte tillfredsställande, utan det kom i andra hand (Hallström, Runesson, & Elander, 

2002). 

 

Relation till vårdpersonal 

Under detta område beskrivs föräldrars erfarenheter av sin relation till vårdpersonal när deras 

barn är sjuka. Området sammanfattar resultatet från 13 kvalitativa artiklar. 

 

Flera studier (Coyne, 2008; Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008; Simons et al., 2001) visade att 

föräldrar hade ett ytligt och begränsat samarbete med vårdpersonalen samt att deras roll i vården 

oftast var passiv. Brister i kontakten och dålig kommunikation skapade en känsla av ilska hos 

föräldrar (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). Studier (Coyne, 2008; Scharer, 2002) visade att 

föräldrar ville att det skulle vara lätt att komma i kontakt med vårdpersonalen och ville ha mer tid 

med dem för att kunna skapa en bättre och djupare relation baserad på tillit. Stressad personal 

innebar även att föräldrarna kände mer stress och ångest (Coyne, 2008). Det var viktigt att känna 

att de var väl omhändertagna och att vårdpersonal brydde sig om både dem och barnen. I studier 

(Coyne, 2006; Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008) framkom det att föräldrar tyckte att det var 

viktigt att barnen var delaktiga i processen när det gällde att fatta beslut, men ville känna att de 

kunde lita på att personal gjorde föräldrar delaktiga. 

 

Två studier (Coyne, 1995; Coyne, 2008; Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008) visade på att 

vårdpersonalens beteende var en faktor som spelade stor roll för hur föräldrar upplevde tiden på 

sjukhuset. Personal som var trevlig och tillmötesgående var lättare att kontakta. Föräldrar ville att 

personalen skulle titta på och ha hela familjen i åtanke när de bedömde barnets hälsa. Detta för att 

få en tydligare helhetsbild och en bättre förståelse . I studien (Simon et al., 2001) upplevde 

föräldrar ångest i kommunikationen med vårdpersonal. Föräldrarna var rädda att de skulle ställa 

för många eller för dumma frågor samt att deras funderingar skulle bli ignorerade eller 
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förminskade. I en studie (Simons et al., 2001) framkom det att föräldrarna drog sig för att 

ifrågasätta eller be om mer information av rädsla över att detta skulle uppfattas som att de 

ifrågasatte och kritiserade personalens kompetens. Föräldrarna kände att de inte ville öka 

arbetsbördan på sjuksköterskan genom att kräva emotionell stöttning utan ansåg att det var deras 

personliga problem som de får lösa själv (Callery, 1997). Föräldrar tvekade att fråga 

sjuksköterskan om hjälp för de kände sig inte jämbördig med sjuksköterskan (Kawik, 1996). 

Föräldrar ville känna sig erkända av sjuksköterskorna att de hade en roll i barnets tillfrisknande 

(Ygge, 2007). För att upprätta en god förbindelse till sjuksköterskan var det av vikt att 

sjuksköterskan visade intresse för barnet som person och dennes sjukdom (Espezel et al., 2003). 

En studie (Hopia et al., 2005) beskrev att föräldrarna inte ville vara i vägen eller vara en börda 

och gjorde sitt bästa att anpassa sig till sjukhusets rutiner.  

 

Behov av information och stöd  

Under detta område beskrivs föräldrarnas erfarenheter av att få information och stöd av 

personalen när deras barn är sjuka. Området sammanfattar resultatet från 14 kvalitativa studier 

och 1 kvantitativ studie. 

 

Flertalet av studierna (Coyne, 2008; Li et al., 2007; Palladelis et al., 2005; Scharer, 2002) visade 

att en ökad och fullgod kunskap/förståelse minskade ångest och stress. Känsla av brister i 

kommunikation och information bidrog till stress (Coyne, 2008; Simons et al., 2001). Föräldrar 

uttryckte ett stort behov att information rörande barnets tillstånd och situation. Information om 

tekniskutrustning och medicinering som användes var något som ofta efterfrågades av föräldrar 

(Simons et al., 2001). Föräldrars oro och ångest kunde lindras genom att de delgavs en 

information som var lättförståelig och adekvat (Hopia et al., 2005). Studier (Palladelis et al., 

2005; Scharer, 2002) beskrev att det var viktigt att föräldrar förstod den information de fått och 

att vårdpersonal skulle fungera som en länk mellan dem och läkare. Föräldrar ville ha möjlighet 

att höra samma information flera gånger, detta för att minska oron att glömma något viktigt 

(Hopia et al., 2005; Scharer, 2002). Det var viktigt att vårdpersonalen stöttade föräldrarna och 

informerade dem när de skulle utföra nya uppgifter. Detta då det kändes som att de blev tvungna 

att ta ett större ansvar för barnet och utföra sysslor de egentligen inte kände att de behärskade. 

Föräldrarna ville känna att de hade ett stöd av vårdpersonalen före, under och efter deras barn 
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varit på sjukhus för att klara av att ta hand om barnet i hemmet. Föräldrar var i behov av stöd från 

personalen, och uttryckte även en önskan om möjlighet att komma i kontakt med föräldrar i 

liknande situationer (Scharer, 2002; Kawik, 1996).  

 

I en studie (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008) uttryckte föräldrar till barn på förskolan en önskan 

om att få information av skolsköterskan om deras barns hälsa gällande undersökningar och 

resultatet från dessa hemskickat till dem, något som inte alltid gjordes. Det framkom i en studie 

(Wheeler, 2005) att föräldrarna hade svårt att bli delaktiga i sitt barns vård pågrund av brist på 

information och av sjuksköterskornas ovilja att släppa kontrollen. Föräldrarna uttryckte en 

önskan om förbättrad information från personalen. Föräldrarna önskade en mer öppen 

kommunikation med personalen (Ygge & Arnetz, 2004). Föräldrarna vill ha information och 

förstå den, de vill även att personalen ska ta emot information från dem gällande barnet, att de 

ska ses som samarbetspartners (Hallström et al., 2002).  

  

En del mödrar kände att de själva kom att behöva omtanke och omsorg som en konsekvens av 

deras engagemang i sitt barns vård. Ofta vände de sig i första hand till sin familj på grund av att 

de kände att det var opassande att be sjuksköterskan om stöd och hjälp (Callery, 1997). En del 

föräldrar var motvilliga till att kritisera sjuksköterskorna då de uppfattade dem som mycket 

upptagna och kände att de inte vill begära mer än vad som behövdes (Coyne, 1995). Med hjälp av 

sjuksköterskans närvaro, stöd och vägledning vågade föräldrarna vara medhjälpare i sitt sjuka 

barns vård (Espezel et al., 2003). Föräldrarna behövde uppmuntran och stöd för att stärka 

självförtroendet under tiden deras barn var inlagt på sjukhus (Hopia et al., 2005). De kände behov 

av stöd från personalen men var medvetna om personalens stressfulla arbetssituation (Ygge & 

Arnetz, 2004). 

Syntes 

Återkommande i studierna var att föräldrarna tyckte att det var viktigt att få möjlighet att vara 

delaktiga i vården av sitt barn. Att kunna medverka och finnas vid barnets sida var viktigt, 

eftersom de menade att de känner barnet bäst samt att föräldrarnas oro och ångest ofta var 

sammankopplad med den oro och ångest barnet kände. Många föräldrar upplevde att de fick en 

passiv roll i barnets vård, en känsla som kunde reduceras genom en god relation mellan 

vårdpersonal och föräldrar med ett gott samarbete och god kommunikation. Mycket av den oro 
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föräldrar upplevde var grundad i en känsla av okunskap. Att öka föräldrarnas kunskap genom 

information som presenteras på ett lättförståeligt sätt samt stöd från vårdpersonalen minskar 

känslan av oro och okunskap och föräldrarna kunde ha en större delaktighet i vården av sitt barn.  

 

Vårdpersonalens roll i föräldrarnas delaktighet 

Genom analys av frågeställning nummer två bildades tre områden: vårdpersonalens syn på 

föräldrars delaktighet, delaktighet och samarbete och problematik och svårigheter. 

 

Vårdpersonalens syn på föräldrars delaktighet 

Under detta område beskrivs vårdpersonalens syn på och värderingar om att föräldrar är delaktiga 

i sina barns vård. Området sammanfattar resultatet från 4 kvalitativa studier. 

 

I studier (Coyne, 2008; Palladelis et al., 2005) framkom att vårdpersonalen ansåg att det var 

viktigt att föräldrarna var delaktiga i vården av sitt barn, men de menade att det inte alltid var lätt 

att förverkliga detta. De ansåg att föräldrarna kunde fungera som en länk mellan barnet och 

vårdpersonalen och bidra med viktig information, när det var de som kände barnet bäst. Enligt 

vissa sjuksköterskor kunde föräldrarna även skapa problem och stress när de hade gamla negativa 

erfarenheter av vården som orsakade ångest och misstro till personalen (Coyne, 2008). Två 

studier (Coyne, 2008, Palleadelis et al., 2005) beskrev att det kunde uppfattas som stressande för 

vårdpersonalen att föräldrarna var medverkade, när de kände att föräldrarna hade höga 

förväntningar på dem. Sjuksköterskorna menade att det är dem som var experterna inom området, 

och även fast de ansåg att det var viktigt att föräldrarna medverkade och var delaktiga måste 

sjuksköterskan bibehålla sin roll som sjuksköterska. Genom arbetet med att få föräldrarna 

delaktiga upplevde sjuksköterskorna ibland att de lade ned mer tid på föräldrarna än på deras 

sjuka barn. De kände även att det inte fanns några klara riktlinjer om hur mycket tid i deras arbete 

ska ägnas åt föräldrarna (Callery, 1997). Vårdpersonalen förväntade sig att föräldrarna skulle 

fråga om de hade funderingar (Simons et al., 2001).  

 

Personalen förväntade sig att föräldrarna skulle stanna vid barnets sida och ge det emotionella 

stödet som barnet behöver. Föräldrarna förväntades även vara hjälpsamma och samarbetsvilliga 

(Coyne, 2008).  Föräldrar som var hjälpsamma och inte klagade ansågs vara en tillgång, medan 
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de som inte kunde behärska sig och skapade oordning på avdelningen och i rutinerna ansågs vara 

besvärliga (Coyne, 2008). I en studie (Simons et al., 2001) framkom det att vårdpersonalen 

gillade när föräldrarna inte krävde så mycket uppmärksamhet, och att många sjuksköterskor 

upplevde frustration i kommunikationen med föräldrarna. Sjuksköterskor som hade mindre 

arbetslivserfarenhet upplevde att de blev övervakade av föräldrarna och blev osäkra i sin roll och 

ägnade sig i större utsträckning åt den tekniska delen och undvek att prata med föräldrarna 

(Callery, 1997). 

 

Delaktighet och samarbete 

Under detta område beskrivs vårdpersonalens praktiska erfarenheter av vad de kan göra för att 

öka föräldrars delaktighet. Området sammanfattar resultatet från 9 kvalitativa studier och 1 

kvantitativa studier. 

 

En studie (Coyne, 2008) tog upp att vårdpersonalen styrde hur mycket föräldrarna var delaktiga 

och involverades. För stor press kunde stressa föräldrarna, och därför var det viktigt att låta 

föräldrarna ta ett steg tillbaka om de ville och uttryckte ett behov av detta. Det ansågs viktigt att 

föräldrarna fick komma in i sin nya roll som förälder på sjukhuset. Det var även viktigt att 

vårdpersonalen tog ett steg tillbaka för att inte ta över föräldrarnas roll (Coyne, 2008). 

Föräldrarna måste slippa ta för stort ansvar, och utöver de basala och vardagliga rutinerna 

behövde de endast lära sig avancerade och medicintekniska procedurer om de skulle bli tvungna 

att utföra dessa hemma. Exempelvis kunde föräldrarna trösta och stötta barnet, sköta hygien och 

toalettbesök, hjälpa till vid måltider, underhålla barnet samt delta vid olika ingrepp beroende på 

sjukhusets restriktioner (Palladelis et al., 2005). 

 

Sjuksköterskorna var överens om att det ingick att ta hand om föräldrarna och förklara 

informationen läkaren kom med, ge dem verktygen som behövs för att ta hand om barnet, 

uppmuntra dem att ta raster och vara ett emotionellt stöd för dem (Callery, 1997). För att öka 

delaktigheten hos föräldrarna kunde vårdpersonalen ha en liten diskussion med föräldrarna om 

både parternas förväntningar gällande delaktighet (Simons et al., 2001). Återkommande i flera 

studier (Coyne, 2008; Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008; Scharer, 2002) är vikten av att skapa en 

relation med god kommunikation. Det var viktigt att se att föräldrarna verkligen förstått den 
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information de blivit givna, och att de förstod situationen kring barnet (Lee, 2007 Palladelis et al., 

2005). Att öka föräldrarnas kunskap genom information och utbildning bidrog till ett bättre 

självförtroende vilken i sin tur bidrog till att föräldrarna vågade ha en större roll i vården av 

barnet (Simons et al., 2001;Ygge, 2007). Att föräldrarna fick vara delaktiga i beslutsfattande om 

de önskade var viktigt (Scharer, 2002). Det var av stor vikt att vårdpersonalen bjöd in föräldrarna 

att delta i olika aktiviteter och undersökningar, och att de involverade dem i förberedelser inte 

bara för att öka kunskap och delaktighet utan för att få en bättre relation till vårdpersonalen (Li et 

al., 2007; Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008). I flera studier (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008; 

Scharer, 2002; Simons et al., 2001) framkom att förutom muntlig information värderades skriftlig 

information, information och material som även skickas hem som önskvärt. Att kunna nå 

vårdpersonal på framförallt telefon, men även via mail, för att kunna ställa frågor och samtala var 

något som upplevdes viktigt (Mäenpää & Åstedt-Kurki, 2008; Scharer, 2002). Genom att 

sjuksköterskorna delar med sig av sin kunskap, värderingar och vision med föräldrarna medförde 

detta att föräldrarna kände sig som jämlikar och ett gott samarbete kunde uppstå (Kawik, 1996). 

 

Problematik och svårigheter  

Under detta område beskrivs vårdpersonalens erfarenheter av hinder och svårigheter i arbetet att 

göra föräldrar delaktiga i sina barns vård. Området sammanfattar resultatet från 5 kvalitativa 

studier. 

 

Två studier (Palladelis et al., 2005; Simons et al., 2001) beskrev att en av svårigheterna i att 

involvera föräldrarna och göra dem delaktiga i vården av deras barn var att vårdpersonalen inte 

kunde ägna så mycket tid till varje patient och dess familj som de skulle vilja. En annan svårighet 

var att föräldrarna kanske hade fler barn hemma som de måste ta hand om, vilket gjorde att de 

inte hade möjlighet att vara så mycket med barnet. Vårdpersonalen menade att om de hade mer 

tid att ägna åt varje individuell familj kunde de lära känna föräldrarna bättre och känna sig 

tryggare i att låta föräldrarna ta ett större ansvar och kunna ge dem en större möjlighet att vara 

delaktiga i vård och behandlingar av deras barn (Palladelis et al., 2005; Callery, 1997). Detta 

grundade sig i att det oftast är lite personal, mycket arbetsuppgifter, mycket patienter samt en 

kostnadsfråga. Vårdpersonalen gjorde arbetet själva eftersom det gick fortast. I en studie 

(Palladelis et al., 2005) framkom att sjuksköterskor uttryckte en oro angående föräldrars 
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delaktighet och vad de kunde låta dem göra och inte, i rädsla att bryta mot lagen samt äventyra 

sitt ansvar som sjuksköterska. Sjuksköterskor önskade därför riktlinjer gällande föräldrarnas roll 

och delaktighet under sjukhusvistelser. Vissa föräldrar ville inte lyssna och samarbeta, och 

vårdpersonalen kände att de inte hade nog med erfarenhet och utbildning för att kunna möta upp 

dessa föräldrar. De önskade därför att de skulle få möjlighet att mottaga mer utbildning och hjälp 

när detta var viktigt för att kunna ge stöd till alla familjer (Coyne, 2008). Vårdpersonalen kände 

även att de ville skydda föräldrarna från stress och därför inte involvera dem i allt. Svårigheter i 

att involvera föräldrarna kunde även grundas i dåligt självförtroende, och sågs särskilt hos 

nyblivna föräldrar och nyutexaminerade sjuksköterskor där man inte kände sig självsäker. 

Utarbetad och utbränd personal orkade ibland inte involvera föräldrarna i vården (Palladelis et al., 

2005). Sjuksköterskor som kände sig hotade av föräldrar som visade sig vara väl insatta och 

pålästa i sitt barns sjukdomstillstånd blev mer kontrollerande, och begränsade föräldrarnas 

inblandning (Coyne, 1995). 

 

Syntes 

I flera av de studerade artiklarna framkom det att vårdpersonalen ansåg det viktigt att föräldrarna 

var delaktiga i vården av sina barn och att det var viktigt att upprätta delaktighet och ett 

samarbete mellan föräldrar och vårdpersonal. En fördel med ökad delaktighet var att personalen 

ansåg att föräldrarna kunde fungera som en länk mellan barnet och vårdpersonalen. Flertalet av 

artiklarna tog upp hur viktigt det var att bjuda in föräldrarna att delta i olika aktiviteter och 

undersökningar, och att involvera dem i förberedelser. Genom att göra detta skapades en ökad 

delaktighet och en bra relation mellan föräldrar och vårdpersonal. Vikten av att informera och 

upprätthålla god kommunikation med föräldrarna återkom upprepade gånger i flertalet av 

artiklarna då det ansågs vara nyckeln till ett fungerande samarbete och få föräldrarna delaktiga i 

sitt barns vård. De faktorer som orsakade svårigheter för sjuksköterskan att skapa samarbete och 

delaktighet med föräldrarna var tidsbrist och brist på erfarenhet och utbildning. I de fall där 

föräldrarna inte ville lyssna och samarbeta eller saknade självförtroende kände en del 

sjuksköterskor brist på erfarenhet och utbildning för att kunna lösa situationen. En hindrande 

faktor var också vårdpersonalens önskan att av föräldrarna betraktas som experter på barnens 

vård.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av att föräldrar är delaktiga i vården av sitt barn. 

Resultatet är presenterat genom svaren på två frågeställningar som beskriver föräldrars och 

vårdpersonals erfarenheter. Varje frågeställning är var för sig indelade i tre områden. I resultatet 

framgår det att det är väldigt viktigt för föräldrarna att få möjlighet att vara delaktig och vara 

involverade i vården av sitt barn. Det är även mycket viktigt att vårdpersonalen delger föräldrar 

information, och är ett bra stöd för dem. Vårdpersonalen anser också att det är viktigt att 

föräldrarna är delaktiga i vården, men de vill att det ska vara tydligt att det är de som är 

experterna inom vården. Vårdpersonalen menar även att det inte alltid är lätt att i praktiken kunna 

göra föräldrar delaktiga. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar hur viktigt det är för föräldrarna att känna sig delaktiga, 

få bra information och stöd. Detta stärks av Aron Antonovskys teori KASAM känsla av 

sammanhang. Antonovsky utgår ifrån hur det kommer sig att människor som utsätts för stress och 

psykiska eller sociala påfrestningar inte tar skada utan istället vidareutvecklas som människor. 

Personer med ett högt KASAM klara av påfrestningar och kan bibehålla en god hälsa. Detta sker 

genom att de här personerna ser sin tillvaro som sammanhängande, detta är möjligt när de ser sin 

verklighet som begriplig, hanterlig och meningsfull (Antonovsky, 1998). Sjuksköterskan kan 

identifiera de föräldrar som har lågt KASAM och ge dem de verktyg som behövs för att klara av 

den påfrestande situationen som ett sjukt barn innebär. Genom information, delaktighet och stöd 

stärks föräldrarnas KASAM och föräldrarna kan därmed känna kontroll över sin tillvaro trots de 

yttre påfrestningarna.  

 

Barn upplever ofta olika medicintekniska procedurer som otäcka och obehagliga. En högre 

delaktighet hos föräldrarna, där de är involverade i vården kan göra att undersökningar och 

behandlingar av barn blir lättare för vårdpersonalen att genomföra. I resultatet framkommer det 

att föräldrar som är välinformerade och delaktiga samt känner stöd från personalen kan på ett 

bättre sätt stödja sitt barn. Att ha föräldrar vid sin sida gör att barnen vill delta mera i 

undersökningarna och gör dem lugnare (Melhuish & Payne, 2006). Barn vill att deras föräldrar 

ska vara närvarande och finnas vid deras sida då barn ofta upplever vårdmiljön som obehaglig 
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(Melhuish & Payne, 2006; Salmela et al., 2010). 

 

Det framkommer av resultatet att en känsla av okunskap bidrar till stress, ångest och oro hos 

föräldrarna. Det framkom även att föräldrarna är rädda för att be om information samt att ställa 

frågor när de är rädda att det kan uppfattas som att de ifrågasätter vårdpersonalens kompetens. 

Genom att mottaga information som är relevant, enkel att förstå samt möjlig att få höra flera 

gånger kan denna oro minskas och känslan av kunskap ökas vilket i sig kan bidra till att föräldrar 

vågar vara mer delaktiga. I den etiska koden för sjuksköterskor (Sasso, Stievano, Jurado, & 

Rocco, 2008) framgår det att sjuksköterskor ska ge patienter en information som är lättförstådd, 

enkel och rätt. 

 

I två studier (Franck, Sheikh & Oulton, 2008 ; Pölkki, Pietilä & Vehviläinen-Julkunen, 2003) 

framgår det att barnen tycker att det är viktigt att föräldrarna kan medverka vid undersökningar 

och behandlingar, för att ge trygghet och förklara vad som pågår. För att kunna göra detta är det 

naturligtvis väldigt viktigt att föräldrarna själva känner att de har den kunskap och har fått den 

information de behöver, för att i sin tur kunna föra informationen vidare. Detta styrks även i en 

studie av Salmela et al., (2010) som beskriver att barn oftast ställer frågor och kommer med 

funderingar till sina föräldrar. En studie av Franck et al. (2008) visar att barnen tycker att det är 

av stor vikt att få möjlighet att pussas och kramas med sina föräldrar, och att de upplever en stor 

tröst i detta. Resultatet visar att som vårdpersonal är det därför viktigt att arbeta för 

upprätthållandet av föräldrarnas roll som föräldrar. Att få dem att fortsätta med deras uppgifter 

som förälder, att stötta och trösta barnet. Vidare framgår det i denna litteraturstudie att föräldrarna 

behöver ha en god relation till vårdpersonalen som är baserad på tillit, för att kunna klara av att 

stötta barnet. Resultatet visar att det är viktigt för föräldrarna att känna att personalen bryr som 

om både dem och barnen. Detta styrks av den etiska koden för sjuksköterskor (Sasso et al., 2008) 

som säger att patienten ska kunna känna att sjuksköterskan är ärlig, pålitlig och respekterar 

patientens integritet. 

 

Resultatet visar att om personalen är stressad ökar risken att även föräldrarna känner sig 
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stressade. Orsakerna till att vårdpersonalen känner sig stressade kan vara många men en 

bidragande orsak är att de inte kan ägna så mycket tid till varje barn och dess föräldrar som de 

önskar. Detta kan i sin tur leda till att föräldrarna känner minskad delaktighet. I den etiska koden 

för sjuksköterskor (Sasso et al., 2008) står det att patienterna ska kunna vara säkra på att 

sjuksköterskan är välutbildad och kompetent, vilket i sin tur leder till en känsla av trygghet. Dock 

framkommer det i resultatet av denna litteraturstudie att sjuksköterskor önskar sig riktlinjer för 

vad de får och inte får låta dem göra, i rädsla att äventyra sitt eget ansvar samt bryta mot lagen. 

Personalbrist och utbränd personal, för stor arbetsbörda, samt kostnadsfrågor är sådant som 

påverkar hur mycket tid vårdpersonalen kan lägga på varje enskild patient. Önskvärt vore att 

chefen/den ansvarige uppmuntrar delaktighet hos föräldrarna genom att ge dem ökad tid 

tillsammans med vårdpersonalen, något som ej är lika lätt i verkligheten med tanke på 

nedskärningarna inom vården. Sjuksköterskans attityder gentemot sina jobb samt deras känsla av 

tillfredsställelse med jobbet bör också ökas. Detta genom att skapa en mer ergonomisk 

arbetsmiljö, som gynnar och ökar sjuksköterskans fysiska och psykiska hälsa (Buerhaus, 2009). 

  

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturöversikt användes som metod till denna studie. Enligt Whittemore och 

Knafl (2005) stärks trovärdigheten genom ett systematiskt tillvägagångssätt och en noggrann 

redovisning av de olika stegen. Litteraturöversikten genomfördes med en metod för integrerade 

översikter vilket innebär att kvalitativa och kvantitativa studier kan integreras. Detta ger en 

övergripande helhet och kontext, genom att integrera resultaten från valda artiklar har svaren på 

frågeställningarna fåtts fram. Risken vid integrering av studier med olika metodansats är att de 

har så olika förutsättningar att det kan vara svårt att göra en sammanfattande syntes (Whittemore 

& Knafl, 2005). Vi har försökt hantera detta problem genom att först värdera varje studie separat 

efter deras förutsättning, och sedan varit noggranna med att utgå ifrån den förståelsen när vi 

integrerat resultaten. Av de 17 artiklar som ingick i studien var endast en kvantitativ, men den 

innehöll även intervjuer vilket gjorde att vi ansåg att den inte behövde analyseras separat utan var 

möjlig att analysera tillsammans med de kvalitativa artiklarna.  

 

En brist i studien är att urvalet begränsats av förutsättningarna för studien (jmf. Whittemore & 
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Knafl, 2005). Vi är därmed medvetna om att vi möjligen gått miste om artiklar som varit 

relevanta för ämnesområdet. Beslutet att endast inkludera artiklar som fanns i fulltext bidrog till 

att begränsa antalet artiklar. Dock menar vi att resultatet förmodligen ej skulle ha förändrats 

nämnvärt, när de 17 artiklar vi har med i analysen alla indikerar liknande resultat. Att inkludera 

fler artiklar skulle antagligen endast ha styrkt resultatet ytterligare, vilket i sig naturligtvis är 

positivt. Många artiklar om föräldrar, barn och vårdpersonal handlar om förtidigt födda barn och 

beslutsfattande gällande liv och död, vilka vi valde att exkludera när dessa inte kändes relevanta 

till vår studie. Faran för feltolkning av artiklarna finns då de alla är skrivna på engelska, men 

genom att vi är två stycken som läst och översatt har vi minskat den risken. Det är bra att under 

analysen gå tillbaka och granska artiklarna flera gånger, för att vara säkra på att texten uppfattas 

och tolkas rätt (Whittemore & Knafl, 2005). En annan faktor som bidrog till validiteten i 

resultatet var att vi hade kvalitetskriterium på inkluderade artiklar där artiklar av låg kvalitet 

exkluderades. 

 

Trovärdigheten i resultatet stärks genom att utgå från tydliga frågeställningar (Whittemore & 

Knafl, 2005). Avsikten var att skapa en syntes av resultaten från andra forskares arbete och 

därmed ny kunskap. Det finns en risk att vi på grund av bristande erfarenhet kan ha uteslutit eller 

överbetonat viktiga områden i resultatet. Författarna anser att resultaten kan överföras och 

användas av vårdpersonal i andra sammanhang där föräldrar finns med i vården av sina barn. 

Resultaten styrks av att andra forskare har beskrivit liknande resultat (Polit & Beck, 2008). 

 

Slutsats 

Det är viktigt att kommunikationen och samarbetet mellan föräldrar och personalen fungerar. 

Föräldrar måste få hjälp med vilken roll och ansvar de förväntade ta på sig. Om dessa behov 

uppfylls medför det att föräldrar upplever trygghet och mindre stress samt att de kan vara till 

bättre stöd för sitt barn. En sjuksköterska ska kunna ge ett gott bemötande, informera, 

kommunicera och samspela med föräldrarna. För sjuksköterskan är det viktigt att samarbetet 

fungerar då föräldrarna kan fungera som en länk mellan personalen och barnet. Det bör 

säkerställas att personalen får erforderlig utbildning för att kunna mäta upp mot föräldrarnas 

behov. Samt att de förstår vikten av att föräldrarna får rätt stöd och information och att tid avsätts 
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för detta ändamål. Denna litteraturöversikt kan bidra med en ökad förståelse för föräldrars 

upplevelser och behov när deras barn behöver vård. Resultatet kan användas av vårdpersonal för 

att ge en överblick i hur personalen kan underlätta för föräldrarna att känna delaktighet och våga 

vara mer delaktiga i vården av sitt barn. Resultatet kan fungera som ett instrument för 

röntgenpersonal och underlätta deras arbete. Eftersom det är viktigt för barn att känna stöd från 

föräldrar, kan röntgenpersonal instruera föräldrarna i hur de kan vara ett stöd till barnet under 

undersökningen. Föräldrar som känner stress och oro blir lugnare av bra information, vilket i sin 

tur kan leda till att barnet blir lugnare.  

 

Vidare forskning om vilka behov föräldrar har vars barn får vård på en röntgenavdelning behöver 

genomföras. Röntgenundersökningar blir alltmer tekniska och användandet av kontrastmedel 

ökar. Att som röntgensjuksköterska få evidensbaserade kunskaper om hur de bäst kan hjälpa 

föräldrarna att stödja sitt barn är av vikt för att det ska bli ett gott möte och att undersökningen 

kan genomföras. Föräldrarna spelar en stor roll i barnets liv och ska orka finnas där för att stötta 

och hjälpa sitt barn. Det är viktigt att vidare studier utförs så föräldrarnas behov åskådliggörs så 

att framtida vårdpersonal får erforderlig kunskap och resurser för detta ändamål. 
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Bilaga 1 Artikelmatris 

Nr Författare 

År, Land  

Titel Syfte Typ av studie 

Analysmetod 

Urval Huvudresultat 

 
Kvalitet 

1 Callery  

1997 

UK 

 

Caring for parents 

of hospitalized 

children: 

a hidden area of 

nursing work 

Det 

huvudsakliga syftet 

med studien var att 

undersöka föräldrars 

behov av omvårdnad 

under tiden deras 

barn är inlagd på 

sjukhus. 

Kvalitativ. Öppna 

intervjuer. 

Observationer. 

24 föräldrapar samt 12 

sjukvårdspersonal. 

Det finns olika uppfattningar om hur mycket tid en 

sjuksköterska ska ägna sig åt föräldrarna och vad de har rätt 

att begära. Det är upp till den enskilde sjuksköterskan att 

avgöra detta då det saknas systematiska riktlinjer hur detta 

ska följas upp.   

Hög 

2 Cheung Ho 

et al. 

2005 

Kina 

Psycho 

educational 

preparation of 

children for 

surgery: The 

importance of 

parental 

involvement. 

Att undersöka 

effekterna av 

terapeutisk 

förberedelse genom 

lek, samt vikten av 

att föräldrarna är 

delaktiga i 

förberedelserna av 

barn inför operation. 

RCT-studie. 

 

Analyserades med 

The Statitical 

Package for Social 

Scienses (SPSS) 

software, version 

11.5. 

97 barn och föräldrar i 

experimentgruppen, 106 

barn och föräldrar i 

kontrollgruppen. 

Både föräldrar och barn i experimentgruppen upplevde 

mindre ångest. Barnen visade mindre negativa känslor och 

föräldrarna visade högre tillfredsställelse.  

Hög 

3 Coyne  

1995 

UK 

Partnership in 

care: parents` view 

of participation in 

their hospitalized 

child’s care 

Syftet var att ta reda 

på varför föräldrar 

väljer att vara 

delaktiga i sina barns 

omvårdnad på 

sjukhus och vilka 

faktorer som 

påverkar deltagandet  

Kvalitativ. 

Phenomenological 

approach. 

Semistrukturerand

e intervjuer. 

 

18 föräldrar, 2 pappor 

och 16 mammor.  

Föräldrar vill ta hand om sina barn och behöver få stöd och 

uppmuntran av personalen. 

Hög 

4 Coyne  

2008  

Irland 

Disruption of 

parent 

participation: 

nurses strategies to 

manage parents on 

children’s ward. 

Att undersöka 

föräldrars 

delaktighet i vården 

av deras barn på 

sjukhus, från 

barnets, föräldrarnas 

och 

sjuksköterskornas 

perspektiv. 

 

Kvalitativ. 

Intervjuer, 

frågeformulär och 

observationer 

 

Analyserad med 

grounded-

theorymetoden.   

12 sköterskor  

4 olika avdelningar på 2 

sjukhus i England. 

Föräldrar förväntades stanna med barnen, vara involverade i 

vården och uppföra sig gott. Om föräldrarna inte gjorde 

detta, skapades oordning och störningar i rutinerna på 

avdelningarna. 

Hög 
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Nr Författare 

År, Land  

Titel Syfte Typ av studie 

Analysmetod 

Urval Huvudresultat 

 
Kvalitet 

5 Coyne  

2006 

Irland 

Consultation with 

children in 

hospital: children, 

parents´ and 

nurses´ 

perspectives 

Hur upplever 

barnen, föräldrarna 

och vårdpersonalen 

delaktigheten i 

vården. 

 

Kvalitativ. 

Grounded theory 

method. 

Djupgående öppna 

intervjuer, enkäter 

och observationer. 

Analyserades av 

datorprogrammet 

firemaker pro 

1992. 

11 barn, 10 föräldrar 

och 12 vårdare, 2 olika 

sjukhus. 

Barn vill bli hörda och tillfrågade, det gör att de känner sig 

delaktiga, och det har visat sig ha en positiv påverkan på 

deras hälsa. Vårdpersonalen tyckte att barnens kognitiva 

mognad påverkade i vilken grad de gjordes delaktiga. 

Föräldrarna tyckte att barnen skulle vara delaktiga för att på 

så vis stärka barnens självförtroende.  

Hög 

6 Espezel et 

al. 

2003 

Canada 

 

 

Parent–nurse 

interactions: care 

of hospitalized 

children 

Utföra en forsknings 

studie för att 

undersöka 

upplevelser av 

föräldrar 

som samverkade 

med sjuksköterskor 

på sjukhus för vård 

av sina barn. 

Kvalitativ. 

Inspelade 

djupgående 

intervjuer. 

7 föräldrar under en 7 

månaders period 

Sjuksköterskornas sätt att arbeta och vårda barnen gjordes 

på ett sätt som föräldrarna upplevde som positiv. Enligt 

föräldrarna erfarenheter saknades det samarbete med 

sjuksköterskorna under interaktioner.  

Hög 

7 Hallström  

et al. 

2002  

Sweden 

Observed Parental 

Needs During 

Their 

Child’s 

Hospitalization 

Studera föräldrars 

behov när deras barn 

är inlagda på 

sjukhus. 

Kvalitativ. 

Observationer. 

35 föräldrar till 24 barn.  Nio teman kännetecknar föräldrarnas behov och 

uppmärksammas i analysen. De teman som bestod av 

behovet av säkerhet, medla säkerhet till barnet, 

kommunikation, kontroll, positiv personal., vara en 

kompetent förälder, familj, och att se till de personliga 

behoven. De mest framträdande behoven var behovet av 

säkerhet och förmedla trygghet till barnet. 

Hög 

8 Hopia et al. 

2005 

Finland 

Child in hospital: 

family experiences 

and expectations 

of how nurses can 

promote family 

health 

Visa hur 

sjukpersonalen kan 

hjälpa till med 

familjens 

välbefinnande 

medans ett av deras 

barn ligger på 

sjukhus 

 

 

 

 

Kvalitativ. 

Grounded theory 

method. 

Djupgående 

intervjuer.  

29 familjer. 2 sjukhus. Stärka familjens välbefinnande genom att stärka 

föräldraskapet, dela på den känslomässiga bördan, stöd i 

vardagens sysslor, se efter barnets bästa och skapa ett 

förtroende förhållande till vårdpersonalen. 

Hög 



 29 

Nr Författare 

År, Land  

Titel Syfte Typ av studie 

Analysmetod 

Urval Huvudresultat 

 
Kvalitet 

9 Kawik  

1996 

UK 

Nurses and parents 

perception of 

partnership in 

caring for a 

hospitalized child 

Syftet var att ta reda 

på om föräldrarna 

var delaktiga i sitt 

barns vård och om 

samarbetet med 

vårdpersonalen 

fungerade 

Kvalitativ. 

Intervjuer och 

enkäter 

65 sjuksköterskor 12 

föräldrar par 

Föräldrarna vill delta i sitt barns vård men fann att 

informationen var bristfällig och att sjuksköterskorna inte 

gärna släppte in dem för at medverka i vården om barnet 

Hög 

10 Lee  

2007 

UK 

What does 

partnership in care 

mean for 

children’s nurses? 

Vad partnerskap i 

vården betyder för 

barnens 

sjuksköterskor?  

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer  

10 barnssjuksköterskor Attityder, respekt för familjen och kommunikation är 

faktorer som ska samverka för att det ska bli ett gott 

partnerskap i vården. 

  

Hög 

11 Mäenpää  et 

al. 

2008 

Finland 

 

Cooperation 

between parents 

and school nurses 

in primary 

schools: parents´ 

perceptions. 

Syftet är att 

undersöka hur 

föräldrar till barn på 

förskolan beskriver 

samarbetet med 

skolsköterskor. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

 

Analyserad med 

grounded theory-

metod. 

19 föräldrar ur 13 olika 

familjer i Finland. 

Föräldrarna hoppas få mottaga information, och att 

föräldrarna är delaktiga är viktigt i samarbetet med 

skolsköterskan. Föräldrarna är de som tar initiativ till 

samarbete. 

Hög 

12 Paleadelis 

et al. 

2005 

Australien 

Implementing 

family-centred 

care: An 

exploration of the 

beliefs and 

practice of 

paediatric nurses. 

Att undersöka hur 

barnsjuksköterskor 

inkluderar och 

involverar 

familjemedlemmar i 

vården av deras barn 

på sjukhus. 

Kvalitativ. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Analyserades 

genom tematisk 

kodning, och en 

tvåstegs-

analysmetod. 

14 barn sjuksköterskor. 

2 sjukhus. 

Man fann att alla sjuksköterskor tyckte att det är viktigt att 

involvera familjen, dock gjordes detta inte alltid i 

verkligheten.  

Hög 

13 

Simons et 

al. 

2001 

UK 

 

Parent 

involvement in 

children’s pain 

care: views of 

parents and nurses. 

Hur föräldrar och 

sjuksköterskor ser på 

föräldrarnas 

delaktighet vid deras 

barns smärthantering 

under de första 48 

timmarna efter en 

operation. 

 

 

 

 

Kvalitativa 

intervjuer. 

 

Jämförande 

analysmetod. 

20 föräldrar och 20 

sjuksköterskor på ett 

stort barnsjukhus i 

England. 

Föräldrars delaktighet är ytlig och begränsad. De flesta 

föräldrar känner frustration, endast ett fåtal känner sig 

nöjda.  

Hög 
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Nr Författare 

År, Land  

Titel Syfte Typ av studie 

Analysmetod 

Urval Huvudresultat 

 
Kvalitet 

14 

Scharer et 

al. 

2002 

USA 

What parents of 

mentally ill 

children need and 

want from mental 

health 

professionals. 

Att titta på vad 

föräldrar behöver 

och vill ha av 

personalen under 

barnets tid på 

sjukhus. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

38 föräldrar till 

hospitaliserade barn. 

2 olika sjukhus. 

Föräldrarna behövde mycket information. De behövde även 

psykologiskt stöd. De ville träffa personalen. 

Hög 

15 

Wheeler 

2005 

UK 

The importance of 

parental support 

when caring for 

the acutely ill 

child 

 

 

Litteraturstudie  Genom att underlätta med familjärt stöd till patienter i 

allmänhet och utreda vad deras verkliga behov är, är det 

möjligt att vi kan lära mer av pediatrisk omvårdnad än vård 

av barn 

Medel 

16 

Ygge. et al. 

2004 

Sweden 

A Study of 

Parental 

Involvement in 

Pediatric 

Hospital Care: 

Implications for 

Clinical Practice 

För att få en djupare 

förståelse av faktorer 

som påverkar 

föräldrarnas 

engagemang och att 

klargöra föräldrarnas 

roll i sjukhusvård av 

kroniskt sjuka barn. 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 

intervjuer  

14 föräldrar Fyra teman identifierades: stöd, 

professionalism, arbetsmiljö och ansvar. Dessa teman 

beskriver erfarenheter och uppfattningar av föräldrar som 

regelbundet vistas på sjukhus med sina barn. Slutsatser: 

Klinisk praxis när det gäller föräldrarnas engagemang 

behöver som skall fastställas för att optimera sjukhusvård 

av kroniskt sjuka barn. 

 

Hög 

17 

Ygge 

2007 

Sweden 

Nurses perception 

of parental 

involvement in 

hospital care 

Denna studie 

undersökte 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

föräldrarnas 

engagemang och 

kommunikation med 

föräldrar 

av barn på sjukhus 

och utforskade 

skillnader i 

uppfattningar om 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor och 

mer 

erfarna 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 erfarna 

barnsjuksköterskor och 

6 nyutexaminerade  

Sjuksköterskor måste vara medvetna om den påverkan 

deras kommunikation har på föräldrar och hjälpa dem att 

förtydliga deras roll som föräldrar på sjukhus. De ansåg 

även att en viktig del av att vara sjuksköterska på en 

barnavdelning var att göra föräldrarna delaktiga i barnets 

vård och skapa en bra kommunikation. 

Hög 
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsformulär 

 

Granskningsprotokoll för kvalitativa studier 

 

1. Typ av studie 

 

2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 

 Finns ett tydligt syfte? 

 Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet? 

 Är kontext för studien tydligt beskrivet? 

 Är metoden tydligt beskriven? 

 

3. Finns ett etiskt resonemang? 

 

4. Finns ett rimligt och användbart resultat? 

 

Kvalitetsbetyg 

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg) 
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Granskningsprotokoll för kvantitativa studier 

 

1. Typ av studie 

 

2. Finns ett tydligt syfte? 

 

3. Bedöm antalet deltagare utifrån frågeställning och metod 

 Är urvalsförfarande tydligt? 

 Är randomiseringsförfarande tydligt och adekvat? 

 Är kriterier för inkluderade / exkluderade beskrivet ? 

 Hur stort är bortfallet? 

 

4. Är kontext tydligt beskrivet? 

 

5. Om det är en interventionsstudie, är interventionen tydligt avgränsad? 

 

6. Finns ett relevant etiskt resonemang? 

 

7. Är metoden tydligt beskriven och adekvat för frågeställningen? 

 

8. Är resultatet tydligt, förståeligt och pålitligt? 

 

Kvalitetsbetyg 

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg) 

 

 

 
 


