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Abstrakt 

I arbetet som intensivvårdssjuksköterska vårdars inte bara patienten utan även 

anhöriga. När patienten är ett barn ställs högre krav på vården av anhöriga. 

Forskningen kring anhörigvård där patienten är ett barn fokuseras mestadels 

kring neonatalvården men det saknas forskning kring föräldrars upplevelser av 

intensivvården då barnen är mellan ett och arton år. Syftet med studien var att 

beskriva föräldrars upplevelse av att deras barn vårdats på en 

intensivvårdsavdelning. I studien deltog sju föräldrar till barn som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning under 2012. Deltagarna valdes ut genom ett 

ändamålsenligt urval. Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data 

som sedan analyserade med en kvalitativ tematisk innehållsanalys. Dataanalysen 

resulterade i ett tema; Önskan att vara delaktig och närvarande, med fyra 

kategorier; Att vilja förstå och veta vad som händer, Tankar och känslor som 

väcktes av vårdmiljön, Behov av stöd och bearbetning och Känna frustration 

över vård och behandling. Deltagarna beskrev vikten av att få kontinuerlig 

information under hela vårdtiden för att känna trygghet. Att känna att man fick 

tillräckligt med information visade sig vara direkt sammankopplat till 

föräldrarnas välbefinnande. Att ens barn blir akut sjukt och är i behov av 

intensivvård väcker många känslor och föräldrarna hade ett stort behov av stöd 

under vårdtiden. Deltagarna beskriver brister i det emotionella stödet från 

personalen. För föräldrarna var även personalens närvaro viktig. Någon som satt 

hos dem, någon som de kunde prata med och svara på alla frågor de hade. 

Resultatet i studien visar på ett stort behov av kontinuerlig information från 

personalen för att kunna ge föräldrarna en känsla av trygghet, delaktighet och 

kontroll under vårdtiden. Den övervakning deras barn hade visade sig också hos 

de flesta föräldrarna skapa trygghet och en känsla av att de hade kontroll över 

situationen. Känslor av frustration beskrivs av deltagarna i resultatet. Denna 

känsla väcktes till exempel av att behöva bråka om smärtlindring. 

 

Nyckelord: Föräldrar, information, frustration, delaktighet, stöd, omvårdnad, 

intensivvårdssjuksköterskor, kvalitativ tematisk innehållsanalys.  
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Bakgrund  

 

Intensivvård definieras av Larsson och Rubertsson (2012) som diagnostik,  

monitorering, behandling och vård av patienter med potentiell reversibel svikt i ett eller flera 

organsystem. Enligt dem kan organsvikt bland annat orsakas av akuta sjukdomsfall som 

trauma, infektioner, hjärtsjukdomar, förgiftningar och drunkningstillbud. Intensivvård av barn 

beskrivs vidare som en starkt känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Vid 

intensivvård av barn vårdas inte bara barnet utan hela familjen och förutom det rent 

omvårdnadstekniska är det känslomässiga stödet centralt i denna vård  

 

God kommunikation med föräldrarna ökar deras trygghet i vården och ökar deras förtroende 

för vårdpersonalen. Meert et al. (2007) visar på att de föräldrar som hade fått bra information 

av läkare hade större förtroende för dem och litade på att de gjorde allt det kunde för att hjälpa 

deras barn. Vidare beskrivs att de föräldrar som inte hade fått tillräckligt med information 

kände sig svikna av vårdpersonalen. Föräldrarna i en studie av Meert, Briller, Schim, 

Thurston och Kabel (2009) uttryckte ett starkt behov av att bli respekterade både som 

föräldrar och deltagare i vården, då föräldrarna inte fick vara delaktiga i vården av deras barn 

skapade detta en extra börda. Föräldrar beskrev det som ett inneboende behov att vara där för 

sitt barn, för att kunna ge tröst och stöd (Maxton, 2008). Vidare beskrevs det att det kändes 

helt omöjligt att inte vara där trots föräldrarnas rädsla och ångest. I en annan studie av 

Brinchmann, Førde och Nortvedt (2002) beskrevs att föräldrarna ville känna sig delaktiga i 

svåra beslut men ville inte ha det slutgiltiga ansvaret. Att en anhörig drabbas av en kritisk 

sjukdom kan resultera i upplevelser av stress och hjälplöshet för familjen och det kan vara 

svårt att hantera den svåra situationen (Morton & Fontaine, 2009). 

 

Att förstå föräldrarnas situation är avgörande för att sjuksköterskan ska kunna stödja och 

hjälpa föräldrarna utan att förutsätta att vi som vårdpersonal vet hur de vill bli bemötta 

(Fegran & Helseth, 2009). I sjuksköterskornas möte med svårt sjuka barn upplevde de ibland 

känslor av hjälplöshet som var svåra att hantera till exempel då barnet grät av smärta och de 

inte visste vad de skulle göra (Hilliard & O’Neill, 2009). En studie av Mattsson, Forsner, 

Castrén & Arman (2013) beskriver att sjuksköterskor kan ha olika fokus i vården av barn. De 

visar på att vissa sjuksköterskor fokuserar mer på den medicinska delen av vården och 

föräldrarnas behov medan de glömde att tillgodose barnets behov och känslor. 
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Sjuksköterskans roll på en intensivvårdsavdelning (IVA) beskrivs vara komplicerad dels 

genom att den ofta innefattar svårt sjuka patienter, högteknologisk utrustning samt ofta 

närvaron av oroliga närstående (Larsson och Rubertsson, 2012). Stayt (2007) visar med sin 

studie att intensivvårdssjuksköterskor upplevde det svårt att ta hand om patientens anhöriga 

och tillgodose deras behov. Vidare beskrevs att familjeorienterad vård handlade om att ge 

information, vägleda anhöriga i miljön på IVA och att bemöta dem känslomässigt i den svåra 

situationen de befann sig i. Bruns och Klein (2005) beskriver i sin studie föräldrarnas 

förväntningar på den familjefokuserade vården. Föräldrarna i deras studie beskriver att en 

familjefokuserad vård för dem innebär att sjuksköterskorna stöttar dem till att kunna vårda 

sina barn och låter dem vara delaktiga i vården.  

  

Att som familj drabbas av sitt barn blir svårt sjukt påverkar alla i familjen, vuxen som barn 

(Björk, Nordström, Wiebe & Hallström, 2011). Fortsättningsvis beskriver de i sin studie om 

familjers upplevelser relaterat till cancersjuka barn att föräldrarna genomgår känslor av sorg, 

frustration och oro för det sjuka barnet men också för resten av familjen. Att föräldrar 

genomgår svåra känslor när deras barn blir akut sjukt bekräftar Obeidat, Bond och Callister 

(2009) som beskrivit föräldrars känslor då deras barn vårdas på en neonatalavdelning. 

Föräldrarna i studien upplevde känslor av stress, separationsångest, depression och förtvivlan. 

Men hade även upplevelsen av att tappa kontrollen samt känslan av att pendla mellan hopp 

och förtvivlan. 

 

Tidigare studier har främst varit begränsade till föräldrars upplevelser av neonatalvård eller 

föräldrars behov av kommunikation med sjukvårdspersonal (Fegran & Helseth, 2009; Meert 

et.al,  2008). Vid sökning av forskning kring föräldrars upplevelse av intensivvården då deras 

barn är mellan 1 – 18 år är resultatet knapphändigt. De artiklarna som hittades i ämnet 

jämförde föräldrars stress samt upplevelse vid akut sjuka intuberade barn och akut sjuka icke 

intuberade barn samt föräldrars upplevelser av att vara närvarande eller inte vid 

återupplivningsförsök av deras barn på en barnintensivvårds avdelning (Haines, Perger & 

Nagy, 1995; Maxton, 2008). Samtidigt som sjuksköterskorna upplevde att det svåraste med 

deras jobb var kontakten med föräldrarna till ett svårt sjukt barn (Fegran & Helseth, 2009). 

Rational  
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Sammanfattningsvis visade litteraturgenomgången att tidigare forskning varit inriktad på ett 

specifikt ämne eller så var studierna gjorda för mer än tio år sedan. Området kring föräldrars 

generella upplevelser av att deras barn vårdas på en IVA fanns det få studier om. För föräldrar 

är det viktigt att få ett bemötande utifrån deras behov och därför är det viktigt att 

sjuksköterskor förstår vad föräldrarna går igenom. Därför är det viktigt att beskriva detta 

område för att bidra med mer kunskap kring ämnet.  

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse när deras barn blev akut sjukt och 

vårdades på en intensivvårdsavdelning.  

Metod  

Design 

En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie valdes för att genomföra studien. Enligt Polit 

och Beck (2012) syftar kvalitativ forskning till att ge en djupare förståelse för fenomenet som 

önskas studeras som t.ex. den mänskliga upplevelsen. 

Procedur 

Verksamhetschef samt avdelningschef på tre IVA, två i norra Sverige och en i södra Sverige 

kontaktades och gavs information muntligt och skriftligt om studien för att få godkännande 

till att söka deltagare av deras verksamhetschef (Bilaga 2). Efter ett godkännande från 

verksamheterna gjorde läkarsekreterarna en sökning efter deltagare till studien som rymdes 

inom inklusionskriterierna. En av verksamhetscheferna i norra Sverige valde här att inte gå 

vidare med deltagandet i studien på grund av för litet patient underlag. Frågan om deltagande 

ställdes av berörd verksamhet när dessa identifierat lämpliga respondenter till studien genom 

att det skickades ut ett informationsbrev och svarstalong (Bilaga 3) med information om 

frivilligheten till studien, studiens syfte och hur datainsamlingen planerades. Från södra 

Sverige skickades det ut brev i två omgångar med totalt åtta informationsbrev och från norra 

Sverige skickades det ut informationsbrev i tre omgångar med totalt 18 stycken. De 

respondenter som var intresserade av att delta i studien skickade in svarstalongen med sina 

kontaktuppgifter varav författarna kontaktade respondenterna för överenskommelse om tid 

och plats för intervjun. Informanterna från södra Sverige skulle skicka sina svarstalonger till 

verksamhetschefen på sjukhusets IVA. De från den norra delen av Sverige skulle skicka 
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svarstalongen till en av författarna med hänvisning i informationsbrevet. Samtliga 

respondenter som svarade på informationsbreven var från den norra delen av Sverige. För att 

respondenterna skulle känna sig trygga fick de bestämma tid och plats för intervjun. 

Deltagare 

Det har genomförts sju intervjuer av föräldrar till barn som vårdats på en 

intensivvårdsavdelning. Ett föräldrapar intervjuades var för sig vilket betyder i att det totalt 

var sex stycken vårdtillfällen som studerades. Två av respondenterna var män och fem var 

kvinnor. Urvalet skedde ändamålsenligt och inklusionskriterier för deltagande i studien var 

föräldrar till barn mellan 1 och 18 år, där barnet vårdats på en IVA under år 2012 på grund av 

akut sjukdom eller skada. Föräldrar till barn som avlidit under vårdtiden exkluderades från 

studien. Barn mellan ett till arton år valdes för att exkludera de barn som vårdats på en 

neonatalavdelning. Det yngsta barnet i vår studie var ett år och det äldsta var sjutton år, de 

övriga barnen var mellan tio och fjorton år gamla. Ett av barnen vårdades på 

intensivvårdsavdelningen på grund av en nyupptäckt diabetes, ett annat av barnen vårdades 

där efter att ha drabbats av ett drunkningstillbud, två av barnen vårdades efter trauman, ett 

barn på grund av kramper och ett annat efter intoxikation. 

Datainsamling 

Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Som ram för intervjuerna samt för 

att få svar på de frågor som svarade mot syftet användes en intervjuguide som även innehöll 

förslag till följdfrågor (Bilaga 1). Förutom redan förbestämda frågor ställdes även följdfrågor 

som uppstod under intervjun som till exempel “hur kände du då? Kan du utveckla mer?” 

enligt Kvale och Brinkmann, (2009) kan en mer varierad och rik information framkomma 

under en intervju vid användandet av följdfrågor. Intervjuerna spelades in på diktafon och 

varade mellan 40-60 minuter. Sex intervjuer ägde rum i respondenternas hem och en skedde 

via telefon enligt respondentens egna önskemål. De sex intervjuerna som skedde i hemmet 

utfördes av en författare och telefonintervjun genomfördes av den andra författaren. 

Dataanalys  

Vid sammanställning och analys av intervjuerna valdes en kvalitativ innehållsanalys för att ge 

en systematisk och kvantitativ beskrivning av det manifesta och latenta innehållet i 

intervjuerna. Intervjuerna skrevs ut ordagrant och lästes därefter igenom upprepade gånger av 

bägge författarna tills dess att det bildats en uppfattning av helheten (Graneheim & Lundman, 
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2004). Därefter identifierades meningsbärande enheter vilka svarade mot syftet i samtliga 

intervjuer. De meningsbärande enheterna lyftes ur till ett gemensamt dokument och 

kondenserades till kortare meningar samtidigt som kärnan av innehållet bibehölls (Kvale & 

Brinkman, 2012). De utvalda textenheterna sorterades därefter utifrån likheter och skillnader 

till varandra och kodades med en kort rubrik. Därefter lästes textenheterna igenom under varje 

rubrik och kodningen omarbetades i olika steg till att så småningom bilda kategorier. De 

bildade kategorierna utformades så att de antog en beskrivande nivå av innehållet. För att 

länka ihop de meningsbärande enheterna med kategorierna skapades slutligen ett 

övergripande tema (Graneheim & Lundman, 2004). 

Etiska överväganden  

Studien har blivit granskad och godkänd av den etiska gruppen vid Luleå Tekniska 

Universitet. Vikt lades på att medverkan var helt frivillig och att personen som tillfrågades 

skulle förstå och ha förmågan att lämna ett medgivande utan att känna sig tvingad. Deltagarna 

fick skriva under ett samtycke till att vara med i studien, detta är enligt Kvale och Brinkmann, 

(2009) en viktig etisk princip. Deltagarna försäkrades om att det insamlade materialet skulle 

behandlas konfidentiellt, detta innebär att det material som kunde anknytas till de personer 

som ingick i studien inte redovisades och att det enbart var författarna och handledaren som 

hade tillgång till materialet (Polit & Beck, 2012). Nyttan med intervjun vägdes mot risken för 

personens välmående enligt nyttoprincipen. Dessa kriterier benämns av Holloway och 

Wheeler (2002) som viktiga ställningstaganden för att bevara autonomin hos deltagare i 

studier. Detta betyder att nyttan med studien måste överväga riskerna för deltagarna. 

Helsingforsdeklarationen benämner att medgivandet i första hand bör lämnas skriftligt och att 

det ska finnas tydlig information om frivilligt deltagande samt att de är fira att dra sig ur 

studien när som helst (Helsingsforsdeklarationen, 2008). Försiktighet togs gällande att 

personens fysiska och psykiska hälsa och personliga integritet inte kom till skada på grund av 

studien. De frågor under intervjun som ställdes kan väcka starka känslor hos respondenten, 

vilket inte betydde att dessa frågor undveks men intervjuaren hade detta i åtanke och beaktade 

försiktighet under intervjun (Polit & Beck, 2012). Då ens barn blir svårt sjukt kan detta 

framkalla många känslor som under intervjutillfället väcks till liv. Därför var det viktigt att 

det klart framgick att studien var helt frivillig och att respondenterna förstod studiens syfte. 

Efter intervjuns slut gavs möjlighet till samtal med författarna för att respondenten skulle 

kunna ställa frågor eller samtala kring intervjun. Om det behövdes vidare stöd efter intervjun 

kunde intervjuaren hänvisa till aktuell kliniks kurator.  
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier och ett tema (Tabell 1) som presenteras med text och 

sedan illustreras med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1. Översikt av tema (n = 1) och kategorier (n=4)  

 

 
 
Tema           Kategorier 

 

 
 
Önskan att vara delaktig   Att vilja förstå och veta vad som händer 

och närvarande    Känna frustration över vård och behandling 

En vårdmiljö som väcker känslor 

Behov av stöd och bearbetning 

 

 

Önskan att vara delaktig och närvarande 

Ett tema växte fram ur de slutliga kategorierna; Önskan att vara delaktig och närvarande. 

Temat går som en röd tråd genom kategorierna och resultatet samt beskriver föräldrars 

upplevelse av att deras barn vårdas på en IVA efter akut skada eller sjukdom. Under tiden då 

deras barn vårdades på IVA var information och emotionellt stöd från personalen viktigt för 

föräldrarna. Det visade sig även att det var viktigt att få vara nära deras barn genom hela 

vårdtillfället och veta vad som hände och vilken behandling som gavs och varför. Vårdmiljön 

upplevdes som speciell, för några var den en trygghet, för andra skrämmande. Föräldrarna 

beskrev även ett behov av att få prata om det som hänt.  

Att vilja förstå och veta vad som händer  

I denna kategori beskrev föräldrarna vikten av att få information under hela vårdtillfället. 

Information beskrevs vara direkt sammankopplad till föräldrarnas välbefinnande och 

hanterande av situationen. Det framkom att desto mer information som de fick desto lugnare 

kände sig föräldrarna i motsats till att ha fått för lite information som förstärkte deras oro och 

otrygghet, vilket skapade en känsla av stress. Information visade sig även vara grund för 

förtroendet för personalen. När det inte gavs tillräcklig information skapades det en misstro 
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gentemot personalen. Brist på information kunde även kännas svårt efter vårdtillfället 

eftersom föräldrarna inte kunde förklara för sina barn vad som hade hänt. 

 

” Desto mer de informerade om vad de gjorde, desto större lugn kände man. ”Nu gör jag 

detta, därför att…Och nu händer detta, därför att…” 

 

Vidare beskrevs att det var viktigt för föräldrarna att få kontinuerlig information och känna att 

det var tillåtet att ställa frågor utan att känna att de var till besvär när de sökte svar på sina 

funderingar. Känslan av att vara besvär hade enligt föräldrarna kunnat underlättas av 

personalen om de hade frågat om föräldrarna hade några funderingar. Att få kontinuerlig 

information i omgångar visade sig vara positivt eftersom det var svårt att ta till sig även den 

upprepade informationen och det kändes bra när personalen hade ett stort tålamod och 

förklarade allting som skulle ske. Sjuksköterskorna hade en central roll i kontakten med 

anhöriga och det var till dem som föräldrarna främst vände sig till för att söka svar på sina 

funderingar. Att få information från många olika personer skapade förvirring enligt 

föräldrarna. En förälder beskrev att de hörde när sjuksköterskan pratade med läkaren om deras 

barn över telefonen om ett röntgenbesked vilket skapade en svår oro innan de fick beskedet. 

 

”Sköterskan hade ett samtal på telefon med doktorn där hon sa ”Då får du komma upp och 

säga det till dem”, det sitter djupt inrotat i mig. Men nu kom ju doktorn väldigt snabbt men 

jag och min man han ju prata och fundera en stund ändå. Man hinner ju fundera en massa. 

För det är så att några minuter kan kännas hur länge som helst i en sådan där situation” 

 

I intervjuerna framkom att se sitt barn medvetslöst och svårt sjuk var en av de svåraste 

upplevelserna föräldrarna varit med om. Föräldrarna beskrev en önskan om att få veta allt om 

sitt barns tillstånd och prognos även det negativa. Känslan av att bli undanhållen negativ 

information var oerhört skrämmande och det gjorde situationen svårare att hantera. Att få ta 

del av samtlig information angående barnets sjukdomsbild behövdes för att föräldrarna skulle 

kunna förstå och skapa sig en helhetsbild för att kunna förbereda sig på eventuella 

försämringar. I de fall som de känt att de saknat information tolkade föräldrarna situationen på 

egenhand vilket skapade en oro. 
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”Nä definitivt inte, vi fick jätteliten information. Det kändes som att de ville vara försiktiga 

och inte skrämma oss men från vår sida var det mer skrämmande att inte veta något än att 

veta sanningen så man kan förbereda sig för vad som ska ske.” 

 

Att ens barn blir inlagt på IVA beskrevs av en förälder som panikartad upplevelse på grund av 

oro för sitt barns tillstånd. De föräldrar som fick bra information kände sig trygga när de kom 

till IVA och de kände förtroende till personalens kompetens. Vidare framkom att det var 

väldigt skrämmande och obehagligt att inte få följa med barnet på undersökningar när 

föräldrarna inte förstått vad som skulle hända och många hade en känsla av att vara 

bortglömd. Att få träffa sitt barn igen upplevdes som en stor lättnad av föräldrarna. 

 

”Vi fick ju inte följa med in till att börja med utan vi fick sitta på en soffa och vänta och vi fick 

ingen information om hennes tillstånd. Man kände sig ju skärrad och bortglömd, vi visste inte 

riktigt vad vi skulle göra.” 

Känna frustration över vård och behandling 

Frustration över vård och behandling beskrevs av föräldrarna som allt ifrån att behöva bråka 

om smärtlindring till sitt barn till att personalen inte såg barnet eller föräldern som en 

människa utan bara all apparatur. Föräldrarna uppskattade när personalen presenterade sig och 

uppmärksammade dem, vilket inte alltid var fallet. En förälder beskrev att ingen personal 

presenterade sig för henne då hon kom in till IVA där hennes dotter låg, hon fick inte heller 

någon information om vad som hänt eller om vad som skulle hända med hennes dotter, vilket 

skapade otrygghet för föräldern. Situationen gjorde det även svårt för föräldern att känna tillit 

och tilltro till personalen. Föräldrar beskrev att det kändes frustrerande om de hörde 

personalen prata om deras barn samtidigt som inte föräldern eller barnet var en del i samtalet. 

 

”En gång satt en läkare och läste upp mitt barns alla diagnoser och sjukdomshistoria för en 

sjuksköterska och pratade om hur dåligt han tyckte det var. Det var inte så jättekul att höra 

när man sitter i rummet bredvid. Då kände man att men ta och stäng dörren om dig…” 

 

Det framkom i flertalet intervjuer en frustration över personalens oförmåga att kunna bedöma 

och förebygga smärta hos barnen. Föräldrarna beskrev frustration över att personalen inte 

använt bedövningssalva inför insättning av venösa infarter på barnen samt att vid tillfällen då 

barnen behövts tappas på urin har personalen försökt under så lång tid att det orsakat smärta 
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och lidande för barnen. En förälder beskrev ilska över att hon behövde argumentera för att 

hennes barn skulle få smärtstillande då hon såg att hon hade ont.  

 

”Det var det där med smärtlindring som jag tyckte var jobbigt, att jag fick bråka om det när 

jag såg att hon började få ont. Och jag förstår att man inte kan ge hur mycket morfin som 

helst men jag såg ju att efter femtio minuter så började hon få ont igen.” 

 

Vid de tillfällen där personalen fokuserat mer på all övervakningsapparatur istället för på 

barnen upplevde föräldrarna otrygghet och efterfrågade mer medmänsklighet. En förälder 

berättar om då hennes barn blivit piggare, men fortfarande var kvar på IVA, att hon tyckte att 

hennes dotter behövde äta. Vårdpersonalen hade då ställt sig frågande till detta och verkat 

överraskade för att barnet behövde äta. Föräldern upplevde detta som en okunskap samt 

oerfarenhet från vårdpersonalen att barnet behövde mat. Föräldrarna har i intervjuerna 

beskrivit frustration över att de behövde informera om självklara saker såsom att barnen 

behövde äta, ha smärtstillande eller att gång på gång informera om saker som personalen 

kunnat läsa om i barnets journal. Dessa upplevelser har skapat otrygghet för föräldrarna och 

gett känslan av att inte bli tagen på allvar och att inte bli hörd.  

 

”De har inte varit snälla mot honom då de skulle sticka honom. Det är väldigt stor skillnad 

på IVA jämfört med Barnavdelningen med hur man tänker. På Barnavdelningen är de alltid 

noga med att använda Emla och gjorde allt det där samtidigt medan de på IVA är mer vana 

vid att alla ligger i koma och att de bara ska vålda in allting.” 

En vårdmiljö som väcker känslor 

Hos några av föräldrarna skapades en känsla av trygghet av att vistas på en intensivvårds 

avdelning och vissa föräldrarna upplevde miljön som lugnande dels på grund av att det alltid 

fanns personal närvarande. Det framkom även att ankomsten till IVA fick föräldrarna att inse 

allvaret situationen vilket skapade rädsla. Samtidigt beskrev föräldrarna många tudelade 

känslor om övervakningen. Vissa föräldrarna använde sig av övervakningen för att försöka få 

kontroll över den kaosartade situationen och fokuserade på vitalparametrarna och kände en 

trygghet över att kunna se samt förutse både förbättringar och försämringar hos sitt barn.  
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”Jag ville hålla koll, se själv på övervakningen då kände jag mig trygg, när jag kunde se själv 

att det höll sig stabilt. Men de stunderna så man kunde se en försämring så hann man bli 

orolig men det kändes skönt att veta vad som hände” 

 

Vissa av föräldrarna tyckte att övervakningen förstärkte känslan av allvaret i situationen och 

upplevde den skrämmande och deras oro förstärktes när det larmade. Det framkom även att 

det ibland skulle varit skönt att inte behöva veta vad övervakningen innebar speciellt när 

föräldrarna inte orkade ta till sig informationen. 

 

”Intrycket har jag lite svårt att säga men på något sätt så förstärkte miljön allvaret i 

situationen med alla apparater, alla pip och tjut.” 

 

Det framkom att då barnet behövde ligga på en stor sal med andra patienter och anhöriga 

närvarande upplevdes det kaotiskt och jobbigt för föräldrarna. Den röriga omgivningen 

beskrev som ett slags kaos. Vissa av föräldrarna kände sig i vägen och ansträngde sig för att 

vara så tysta som möjligt för att inte störa samtidigt som de försökte vara närvarande för sina 

barn. Vidare framkom att trötthet var ett stort problem hos föräldrarna eftersom det var svårt 

att få någon sömn på grund av att alla ljud övervakningen ger ifrån sig men även för att det är 

lyhört och att de hör personalen prata sinsemellan.   

 

”Ibland var det lite jobbigt att sova därför personalen sitter och skvallrar så mycket. Man hör 

allting för det är så öppet…” 

 

Att vara närvarande och vara delaktig i vården av sitt barn beskrevs vara viktigt även om det 

kunde vara väldigt svårt på grund av övervakningen som var i vägen.  Föräldrarna till de 

yngre barnen upplevde vårdmiljön opraktiskt speciellt när barnen blev bättre och krävde mer 

stimulans men övervakningen endast tillät dem att ligga i sängen. Att barnet blev utskrivet 

från IVA tolkades av föräldrarna som positivt eftersom det underförstått betydde en 

förbättring av sjukdomsbilden eller skadan. Det beskrevs också skönt att få flytta till en 

lugnare miljö på en annan avdelning samtidigt som föräldrarna kände en viss otrygghet på 

grund av att det inte fanns samma möjligheter till övervakning. 

 

”Men sen var det skönt att hon inte behövde vara på IVA längre för då hade hon blivit så 

pass frisk för att klara sig mer själv.” 
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Behov av stöd och bearbetning 

I denna kategori beskriver föräldrarna hur de upplevde det stöd de fick från vårdpersonalen 

under vårdtiden på IVA.  Föräldrarna i studien beskrev bristen av stöd och engagemang från 

personalen. Vidare uttrycktes ett önskemål om en mer närvarande personal som frågat hur de 

mådde i denna svåra situation, detta hade gjort det lättare för föräldrarna att uttrycka sina 

känslor. Föräldrarna berättade om behovet av stöd från personalen för att orka hantera den 

svåra situationen och för att orka finnas vid sitt barns sida. Där personalen frågat föräldrarna 

om hur de mådde visade det sig att föräldrarna upplevde det mycket lättare att kunna prata 

sina känslor. 

 

“Man var ju väldigt orolig för henne. Men personalen frågade ju oss hur vi mådde och ville 

veta hur vi mådde så där kunde man ju ventilera sina tankar och känslor.” 

 

När de intervjuades barn blev akut sjukt och var i behov av intensivvård väcktes mycket 

starka känslor hos föräldrarna som var svåra att hantera. Känslor av skuld för att barnet blivit 

sjukt, känslor av sorg, hjälplöshet och frustration beskrevs av föräldrarna. I de fall där båda 

föräldrarna varit närvarande på IVA upplevdes detta mycket positivt och som ett gott stöd för 

att orka fortsätta, då kunde föräldrarna stötta varandra och prata om känslor med varandra. 

Där endast en förälder fanns närvarande på IVA beskrev föräldrarna personalen vara än 

viktigare för att få stöd. 

  

”Jag kände mig hjälplös när jag satt där vid min dotter. Jag hade verkligen behövt någon 

som kom och lugnade mig, som fanns hos mig.” 

 

Även där båda föräldrarna varit närvarande på IVA beskrevs önskemål om en mer närvarande 

personal. Föräldrarna önskade någon som fanns hos dem, någon att fråga eller prata med. 

Flertalet av föräldrarna har beskrivit hur de tryckt tillbaka sina egna känslor för att finnas till 

hands för sina barn, för att allt fokus just då låg på att barnet skulle bli friskt. De 

tillbakatryckta känslorna kom sedan, när föräldrarna lämnade IVA för en kort stund eller då 

de kom hem.  
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”Känslorna bara fanns där inne. Jag försökte bara fokusera på henne. Jag förstod nog 

innerst inne att detta får jag ta tag i när jag kommer hem. För bryter jag ihop nu så då gör 

jag ingen nytta för henne, man måste försöka vara stark som förälder. Både för att orka ta del 

av och ta reda på information, tyvärr.” 

 

De intervjuade föräldrarna har beskrivit känslor av orkeslöshet, trötthet och utmattning när de 

blivit utskrivna och kommit hem från IVA. För stöd och hjälp att bearbeta händelsen har deras 

partner, anhöriga eller vänner varit en viktig del. Flera av föräldrarna berättade att de 

efterfrågat och saknat stöd från en kurator, både under tiden på IVA och även då de kommit 

hem. Bland de intervjuade föräldrarna finns de som tagit hjälp av kurator och de som inte har 

gjort det. De som tagit hjälp av en kurator kontakt beskrev detta som en viktig del för 

bearbetningen av händelsen och de föräldrar i studien som inte fått hjälp av en kurator har 

saknat detta och ångrat att de inte sökt denna hjälp. Gemensamt för föräldrarna i studien var 

att ingen av dem blev erbjuden eller informerad om att denna hjälp fanns att tillgå. 

Föräldrarna har även önskat att de fått etablera en kuratorskontakt under tiden på IVA.  

 

”Jag kände att när vi kom hem, då kom allt, då bara grät jag. Då kom allt. Då kom tankarna 

på att hon finns och överlevde. Och att allt gick bra.” 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra studien med en kvalitativ ansats då studien syftade till att 

beskriva föräldrars upplevelse av att deras barn vårdas på en IVA. En kvalitativ ansats är bra 

att använda för att förklara och skapa djupare förståelse för människors upplevelser och 

uppfattningar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Utskick till föräldrar gjordes från två 

olika intensivvårdsavdelningar, en i norra och en i södra Sverige. Svar om deltagande i 

studien inkom endast från norra delen av Sverige. För att få ett mer tillförlitligt resultat hade 

det varit en styrka för studien om studien innehållit deltagare från både södra och norra 

Sverige. Datainsamlingen skedde genom inspelning med digital diktafon, detta för att 

underlätta transkriberingen av insamlat material. För analys av data har författarna inspirerats 

av Graneheim och Lundman (2004) vilka menar att trovärdighet handlar om hur kategorierna 

och temat täcker den data som framkommit men även hur likheter och skillnader bedöms 
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mellan kategorierna. För att visa att forskarna tagit hänsyn till detta visas representativa citat 

från intervjuerna i resultatet.  

 

Deltagarna till studien valdes ut utifrån ett ändamålsenligt urval för att kunna svara mot syftet 

till studien. Polit och Beck (2012) menar att slumpmässigt urval av deltagare till en kvalitativ 

studie inte är att föredra utan deltagarna skall vara ändamålsenligt utvalda för här ska ett 

specifikt fenomen studeras vilket stärker studiens trovärdighet. Antalet deltagare till studien 

styrdes dels av att då forskarna såg att liknande data återkom från flera olika deltagare och att 

den data som inkommit var innehållsrik med variationer fanns tillräckligt med deltagare i 

studien. För att få en större bredd i resultatet hade det varit önskvärt med fler deltagare i 

studien. Ett ökat antal deltagare hade kunnat öka studiens trovärdighet och en jämnare 

fördelning mellan kvinnor och män hade varit önskvärt. Att hitta lämpliga deltagare till 

studien var svårt och även om det fanns lämpliga deltagare så var det en låg svarsfrekvens på 

de informationsbrev som skickades ut. Trots det låga antalet deltagandet ansåg författarna att 

det materialet som samlats in var innehållsrikt och varierande och svarade mot studiens syfte. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) är sex till åtta deltagare tillräckligt för att generera 

tillräckligt med data i en kvalitativ intervjustudie.  

Resultatdiskussion 

 Syftet med denna intervjustudie var att beskriva föräldrars upplevelser då deras barn vårdas 

på en intensivvårdsavdelning. Studien resulterade i ett tema; Önskan att vara delaktig och 

närvarande med fyra kategorier; Att vilja förstå och veta vad som händer, Att känna 

frustration över vård och behandling, En vårdmiljö som väcker känslor och Behov av stöd 

och bearbetning.  

 

Betydelsen av att känna sig delaktig var något som återkom i resultatet. Delaktighet beskrivs 

av föräldrarna i vår studie som bland annat att få information för att förstå och veta vad som 

händer och vad som ska hända.  Detta behov upplevdes inte vara tillfredsställt hos föräldrarna 

vilket minskade deras känsla av delaktighet. Enligt Engström, Uusitalo och Engström (2011) 

beskriver intensivvårdssjuksköterskorna i deras studie vikten av att få patientens anhöriga 

delaktiga i vården för att skapa trygghet för den anhörige. Den anhöriga beskrivs som en 

viktig informationskälla om patienten för intensivvårdssjuksköterskorna och genom en bra 

relation till de anhöriga skapas även en bättre relation till patienten. Enligt Vickers och 
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Jackson (2012) är det även viktigt att få föräldrarna får vara delaktiga i vården av deras barn 

för att föräldrarna ska känna meningsfullhet och kunna känna att de får kontroll i vardagen. 

Delaktighet beskrivs även i vår studie som att få vara närvarande hos sitt barn. Det framkom 

att när båda föräldrarna fick vara närvarande kunde de stödja varandra i den svåra situation de 

befann sig i vilket beskrevs värdefullt. Engström, Uusitalo och Engström (2011) beskriver hur 

intensivvårdsjuksköterskorna i deras studie uppmanade och hjälpte de anhöriga till att våga 

vara nära patienten. Detta resulterade i en öppen och trygg vårdmiljö som skapade trygghet 

för de anhöriga. Föräldrarna i vår studie upplevde en saknad av emotionellt stöd från 

intensivvårdssjuksköterskorna, stödet hade kunnat underlätta närvaron och delaktigheten i 

vården av deras barn.  

 

Resultatet visade på betydelsen av att föräldrar får bra information och att det finns ett 

samband mellan välinformerade föräldrar av deras välbefinnande. En känsla av trygghet i 

vården av deras barn. Föräldrar som upplevde sig ha fått för lite information hade det svårare 

att känna förtroende för personalen. Dessa föräldrar kände även mer oro, otrygghet och var 

mer stressade än de föräldrar som upplevde sig fått tillräckligt med information som kände sig 

lugnare och tryggare. Detta stöds av Mattsson, Forsner, Castrén och Arman (2013) som visar 

på vikten av att ständigt informera föräldrar om vad som ska hända för att de ska känna 

trygghet och tilltro till personalen. För att kunna ta till sig information efterfrågas en mindre 

mängd information kontinuerlig enligt Sweet och Mannix (2012). De har även visat att det är 

viktigt att samma person hela tiden gav föräldrarna information, vilket annars kunde skapa 

förvirring. Föräldrarna i vår studie beskrev att när de såg sitt barn medvetslöst var detta bland 

det svåraste de varit med om. Enligt Engström och Söderberg (2004) kan det initialt vara svårt 

för närstående att se och prata till den svårt sjuka personen som blivit medvetslös och kanske 

fått förändrat utseende och är kopplad till högteknologisk utrustning som exempelvis 

ventilator på IVA. I denna svåra situation upplevde flertalet av föräldrarna i vår studie att de 

blev undanhållna negativ information vilket skapade en oro som då gjorde situationen än 

svårare att hantera. Föräldrarna efterfrågade all sorts information för att kunna skapa sig en 

helhetsbild, även om informationen var negativ. Sweet och Mannix (2012) visar i sin studie 

att bristande information är en stor stressfaktor för föräldrar då deras barn vårdas på sjukhus. 

Det visade sig även i deras studie att föräldrarna önskade att få så mycket information som 

möjligt så att de kunde skapa sig en helhetsbild över hur deras barn mådde samt att få 

information om deras barns prognos. Vidare beskrevs också föräldrars känsla av att 
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vårdpersonal undanhöll negativ information i syfte att inte oro föräldrarna som i sin tur då 

upplevde att de inte fick tillräckligt med information. Andersson, Johansson och Almerud-

Österberg (2012) har i sin studie undersökt föräldrars behov av information inför att deras 

barn ska sövas. Föräldrarna i studien beskriver god information som grundläggande för att 

kunna hantera, förstå och förbereda sig inför situationen. För att kunna ta till sig information 

efterfrågas en mindre mängd information kontinuerlig enligt Sweet och Mannix (2012), som 

även visar att det är viktigt att samma person hela tiden gav föräldrarna information, vilket 

annars kunde skapa förvirring.  

 

Resultatet visar att föräldrar upplevde en frustration över vården till deras barn. Föräldrarna 

kände otrygghet då de behövde argumentera för att deras barn till exempel behövde 

smärtstillande. Mattsson, Forsner, Castrén och Arman (2013) visar att sjuksköterskans uppgift 

är att vårda barnet ur ett helhetsperspektiv för att kunna identifiera och tillfredsställa barnets 

behov.  Resultatet av vår studie visar på flera situationer där patientens föräldrar och 

vårdpersonalen inte identifierat samma behov hos patienten. Detta har skapat otrygghet för 

föräldrarna i vården av deras barn. Franck, Oulton, och Bruce (2012) visar på vikten av att 

göra föräldrarna delaktiga i bedömning av smärta samt att ge information om den behandling 

av smärta deras barn har för att skapa trygghet för föräldrarna. Gimbler-Berglund, Ljusegren 

och Enskär (2008) menar att det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid att bygga upp en 

relation och ett samarbete med barnet. Detta bekräftar även Björk, Nordström och Hallström 

(2006) som anser att barn skall bemötas försiktigt och empatiskt samt att vårdaren skall 

samtala direkt till barnet för att skapa tillit och trygghet. Pölkki, Vehviläinen-Julkunen och 

Pietilä (2001) förklarar att det är viktigt att se till barnets ålder och utvecklingsnivå när 

information ges så att denna blir anpassad och begriplig för barnet. I en studie av Norden, 

Hult och Engström (in press) framgår det att sjuksköterskorna önskat mer utbildning gällande 

akut omhändertagande av barn för att kunna känna sig tryggare i situationer med sjuka eller 

skadade barn. Detta bekräftas av Santos, Kusahara och Pedreira (2012) som även visar att 

flera sjuksköterskor hade erfarenhet av att barn fick uppleva smärta i onödan på grund av 

otillräcklig smärtbedömning. Att föräldrarna i vår studie behövde argumentera för att deras 

barn skulle få smärtlindring kan tolkas som en osäkerhet hos vårdpersonalen gällande 

smärtlindring av barn. Detta faktum belyser behovet av utbildning för 

intensivvårdssjuksköterskor i ämnet barn och smärtstillning.  
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IVA övervakningsutrustning har hos föräldrarna i denna studie framkallat tudelade känslor. 

Som det framgår av resultatet upplevde några en stor trygghet i att ständigt kunna se 

vitalparametrar medan några i studiens resultat beskrev övervakningen som stressande och 

skrämmande. De som upplevde övervakningen positiv beskrev att det var skönt att ha något 

konkret att fokusera på i den kaosartade situationen de befann sig i. Mitchell, Courtney och 

Coyer (2003) visar hur anhöriga till patienter som flyttas från IVA upplever otrygghet och 

rädsla inför att de på den nya avdelningen kommer att minska på övervakningen av sin 

anhörig. Sweet och Mannix (2012) påtalar att föräldrarna inte tyckte att övervakningen i sig 

upplevdes negativ men att det fanns ett stort behov hos föräldrarna att förstå dess innebörd 

och vad för information den gav. Resultatet i denna studie visar även att övervakningen 

förstärkte känslan hos föräldrarna av att situationen var allvarlig för deras barn. Fegran och 

Helseth (2009) beskriver hur även föräldrar till barn som vårdas på neonatalavdelning 

upplever den högteknologiska vårdmiljön som skrämmande.  

 

Föräldrarna i vår studie lade stor vikt på att sjuksköterskorna skapar möjligheter till att kunna 

prata om sina känslor. Detta benämner även Roets, Rowe-Rowe och Nel (2012) i sin studie 

där mödrar beskriver att de vill prata om sina känslor men har svårt att själva börja dessa 

samtal med vårdpersonalen. Föräldrarna i vår studie beskrev ett stort behov av att få stöd och 

stöttning under deras barns vårdtid på IVA. En enkel fråga om hur de närstående mår eller 

upplever situationen beskrevs räcka för att föräldrarna ska känna det lättare att kunna prata 

om sina känslor. Fegran och Helseth (2009) beskriver emotionell stöttning till föräldrar som 

en central del av en sjuksköterskas arbete. Vidare beskriver de hur föräldrarna upplevde det 

positivt då sjuksköterskorna visade engagemang i deras psykiska mående och att detta fick 

föräldrarna att känna en större trygghet med personalen. Detta bekräftar resultatet i vår studie 

där föräldrarna hade önskat en mer närvarande personal. Föräldrarna i vår studie beskriver hur 

de upplevde ett bristande emotionellt stöd från personalen. För att vården av ett barn ska 

kunna bli bra visar Trajkovski, Schmied, Vickers och Jackson (2012) på vikten av att skapa en 

god relation till föräldrarna för att kunna identifiera behov och skapa trygghet. De visar även 

på att genom en god relation till föräldrarna där de känner sig sedda skapas möjligheter för ett 

bra bemötande och en trygg vård.  

 

En viktig del som framkom i resultatet var att stödet för föräldrarna inte enbart utgjordes av 

vårdpersonalen. Föräldrarna i vår studie efterfrågade också stöd från kuratorer, både under 
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vårdtiden men även efter utskrivning. De som tagit hjälp av en kurator upplevde det lättare att 

gå vidare och bearbeta det de varit med om. Meert, Briller, Myers Schim, Thurston och Kabel 

(2009) beskriver föräldrars tacksamhet till att de fått stöd för bearbetning av kuratorer efter 

deras barns vårdtid. Föräldrarna i deras studie upplevde det lättare att bearbeta sin sorg och att 

de enklare kunde komma tillbaka till vardagen igen. 

Konklusion och förslag till fortsatt forskning 

Att få vara närvarande, delaktig och att kontinuerligt få information om vad som hände var 

det behov som tydligast framkom hos föräldrarna i denna studie. Betydelsen av att bli sedd 

och känna personalens närvaro och engagemang var också något som beskrevs. 

Specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård har en viktig arbetsuppgift i att möta 

föräldrar och anhöriga till svårt sjuka personer. Det gäller att se hela familjen, inte enbart 

barnet som är sjukt. Känslor av ensamhet, hopplöshet, otrygghet och frustration beskrevs av 

föräldrarna. Något som med små medel kan öka föräldrarnas delaktighet och trygghet då 

deras barn vårdas på IVA är en enkel fråga som ”hur mår du?” eller att sätta sig ned med 

föräldrarna en stund, vilket kan göra stor skillnad för upplevelsen av vården. Det är även 

viktigt att ständigt informera föräldrarna om deras barns tillstånd och vad som planerats att 

göra. Detta kan öka föräldrarnas känsla av delaktighet, kontroll och trygghet.  

 

För att öka kunskapen kring föräldrars upplevelser av intensivvården är det viktigt med 

fortsatta studier om detta. Ett förslag är att undersöka vårdpersonalens upplevelse av av 

familjefokuserad vård med föräldrar av akut sjuka barn i fokus. Ett annat förslag till fortsatt 

forskning är en liknande studie som denna men då med exempelvis enbart mammor eller 

pappor alternativt intervjua föräldrar till barn som vårdas inom intensivvård med liknande 

diagnos och orsak.  

  



18 
 

Referenser  

              

Andersson, L., Johansson, I., & Almerud Österberg, S. (2012). Parents' experiences of their 

child's first anaesthetic in day surgery. British Journal of Nursing, 21(20), 1204-1210. 

 

Björk, M., Nordström, B., & Hallström, I. (2006). Needs of young children with cancer during 

their initial hospitalization: An observational study. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 

23(4), 1-10. 

 

Björk, M., Wiebe, T., & Hallström, I. (2009). An everyday struggle- Swedish families`lived 

experiences during a child`s cancer treatment. Journal of Pediatric Nursing, 24(5), 423-432. 

 

Brinchmann, B., Førde, R., & Nortvedt, P. (2002). What matters to the parents? A qualitative 

study of parents' experiences with life-and-death decisions concerning their premature infants. 

Nursing Ethics, 9(4), 388-404. 

 

Bruns, D., & Klein, S. (2005). An evaluation of family-centered care in a Level III NICU. 

Infants & Young Children: An Interdisciplinary Journal of Special Care Practices, 18(3), 

222-233. 

 

Engström, Å., & Söderberg, S. (2004). The experience of partners of critically ill persons in 

an intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing, 20, 299-308. 

 

Engström, B., Uusitalo, A., & Engström, Å. (2011). Relatives' involvement in nursing care: A 

qualitative study describing critical care nurses' experiences. Intensive and Critical Care 

Nursing, 27(1), 1-9. 

 

Fegran, L., & Helseth, S. (2009). The parent-nurse relationship in the neonatal intensive care 

unit context - Closeness and emotional involvement. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 23(4), 667-673. 

 

Franck, L., Oulton, K., & Bruce, E. (2012). Parental Involvement in Neonatal Pain 

Management: An empirical and conceptual update. Journal of Nursing Scholarship, 44(1), 

45-54. doi:1547-5069.2011. 



19 
 

 

Gimbler Berglund, I., Ljusegren, G., & Enskar, K. (2008). Factors influencing pain 

management in children. Paediatric Nursing, 20(10), 21-24.  

 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 

24(2), 105-112. 

 

Haines, C., Perger, C., & Nagy, S. (1995). A comparison of the stressors experienced by 

parents of intubated and non-intubated children. Journal of Advanced Nursing, 21(2), 350-

355. 

 

Helsingsforsdeklarationen (2008). World medical association declaration of Helsinki: Ethical 

Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Från 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/. 

 

Hilliard, C., & O'Neill, M. (2010). Nurses' emotional experience of caring for children with 

burns. Journal of Clinical Nursing, 19(19/20), 2907-2915. 

 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. (2. ed.) Oxford: 

Blackwell. 

 

Jacobsen, D. I. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring: Introduktion till 

samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Larsson, A., & Rubertsson, S. (red.) (2012). Intensivvård. Stockholm: Liber. 

 

Mattsson, J. Forsner, M. Castrén, M., & Arman, M. (2013). Caring for children in pediatric 

intensive care unit: An observation study focusing on nurses' concerns. Nurse Ethics, (17), 1-

11. 

 



20 
 

Maxton, F. (2008). Parental presence during resuscitation in the PICU: The 

parents’experience Sharing and surviving the resuscitation: A phenomenological study. 

Journal of Clinical Nursing, (17), 3168–3176. 

 

Meert, K. L., Briller, S. H., Schim, S., Thurston, C., & Kabel, A. (2009). Examining the 

Needs of Bereaved Parents in the Pediatric Intensive Care Unit: A Qualitative Study. Death 

Studies, 33(8), 712-740.  

 

Meert, K., Eggly, S., Pollack, M., Anand, K. J. S., Zimmerman, J., Carcillo, J., ... Nicholson, 

C. (2007). Parents’ perspectives on physician-parent communication near the time of a child’s 

death in the pediatric intensive care unit. Pediatric Critical Care Medicine, 9(1), 2–7. 

 

Mitchell, M., Courtney, M., & Coyer, F. (2003). Understanding uncertainty and minimizing 

families anxiety at the time of transfer from intensive care. Nursing and Health Sciences, 5, 

207-217. 

 

Morton, P.G., & Fontaine, D. (Eds.). (2009). Critical care nursing: A holistic approach (9th 

ed.). Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Norden, C., Hult, K., & Engstrom, A. (in press). Ambulance nurses' experiences of nursing 

critically ill and injured children: A difficult aspect of ambulance nursing care. International 

Emergency Nursing.  

 

Obeidat, H., Bond, E., & Callister, L. (2009). The parental experience of having an infant in 

the newborn intensive care unit.  Journal of Perinatal Education, 18(3), 23-29. 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 

 

Pölkki, T., Vehviläinen-Julkunen, K., & Pietilä, A. M. (2001). Nonpharmacological methods  

in relieving children`s postoperative pain: A survey on hospital nurses in Finland. Journal of 

Advanced Nursing, 34 (4), 483-492.  

 



21 
 

Roets, L., Rowe-Rowe, N., & Nel, R. (2012). Family-centred care in the paediatric intensive 

care unit. Journal of Nursing Management, 20(5), 624-630.  

 

Santos, D., Kusahara, M., & Pedeira, D. (2012). The experiences of intensive care nurses in 

the assessment and intervention of pain relief in children. Revista da Escola de Enfermagem 

da U S P, 46(5),1074-81. 

 

Stayt, L. (2007). Nurses' experiences of caring for families with relatives in intensive care 

units. Journal of Advanced Nursing, 57(6), 623-630. 

 

Sweet, L., & Mannix, T. (2012). Identification of parental stressors in an Australian neonatal 

intensive care unit. Neonatal, Paediatric and Child Health Nursing, 15(2), 12-16. 

 

Trajkovski, S., Schmied, V., Vickers, M., & Jackson, D. (2012). Neonatal nurses' perspectives 

of family-centered care: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, (21), 2477-2487. 

 

  



 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Orientering:  

Vi är två specialistsjuksköterskestudenter med inriktning mot intensivvård som arbetar med 

vår magisteruppsats där vi valt att undersöka föräldrars upplevelse när deras barn blev akut 

sjukt och vårdades på en intensivvårdsavdelning.  
Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst under intervjun och studiens 

gång avsäga dig din medverkan utan att lämna anledning till detta. Intervjun kommer att 

spelas in men du kommer vara helt anonym och efter studiens avslut kommer inspelningen att 

destrueras.  

Har du några funderingar innan intervjun börjar?  
 

Frågeställningar: 
Personlig presentation – Hur gammal är du? I vilken ålder insjuknade ert barn? Varför 

vårdades ert barn på intensiven? Hur lång var vårdtiden?  
 

Berätta vad som hände när ditt barn blev akut sjukt 
Vilken var dina första intryck då du för första gången kom in på intensivvårdsavdelningen? 
 

Hur upplevde du mötet med personalen?:  
Första mötet? 
Under vårdtiden? 
Hur upplevde du att personalen bemötte/hanterade dina känslor?   
Avslutande mötet? 

Hur upplevde du den vård ditt barn fick?: 
Utredning? 
Behandling? 

Information?  

Vilka känslor/tankar väcktes under vårdtiden på intensivvårdsavdelningen?: 
Ditt hanterande av dessa?  

Personalens bemötande/hanterande av dina känslor?   
Stöd/reaktioner från närstående? 
 

Följdfrågor; kan du ge ett exempel? Hur kändes det? Vad tänkte du? 

Uppföljning: 
Viktigaste lärdomarna från intervjun. 
Jag har inga fler frågor, har du några kompletterande frågeställningar eller något mer du vill ta 

upp? 
Denna uppföljning fortsätter efter ljudinspelningens avslutande för att ge respondenten 

möjlighet att kommentera hur de upplevde intervjun.  
  



 
 

Bilaga 2 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för medicinsk vetenskap 

 

Till verksamhets- och avdelningschefen på 

Intensivvårdsavdelningen Kalmar. 

 
Vi heter Pernilla Contreras och Eric Dicksson och läser vår specialistutbildning till 

Intensivvårdssjuksköterskor vid Luleå Tekniska Universitet. Vi ska nu under våren göra vår 

magisteruppsats om föräldrars upplevelse att ha ett akut sjukt barn som vårdas på en 

intensivvårdsavdelning. Vi har en förfrågan till er om möjligheten att få deltagare till denna 

studie genom er verksamhet. Kriterierna för att deltaga i studien är föräldrar till barn mellan 

1 – 18 år som vårdats på en intensivvårdsavdelning under 2012. Föräldrar vars barn avlidit 

under vårdtiden exkluderas från studien. 

Intensivvård av barn är en starkt känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. 

Vid intensivvård av barn vårdas inte bara barnet utan hela familjen, förutom de rent 

omvårdnadstekniska är det känslomässiga stödet central i denna vård. Att förstå 

föräldrarnas situation är avgörande för att Sjuksköterskan ska kunna stödja och hjälpa 

föräldrarna utan att förutsatt tro att vi vet hur de vill bli bemötta 

Forskning kring föräldrars generella upplevelse av barnintensivvård var svår att hitta. 

Området kring föräldrars generella upplevelser av att deras barn vårdas på en 

intensivvårdsavdelning finns det få studier på. För oss som Sjuksköterskor är det viktigt att 

förstå vad de går igenom för att bättre kunna bemöta dem och förstå deras behov. Därför 

ser vi att det är viktigt att belysa detta område för att bidra med mer kunskap kring ämnet. 

 

Nedan bifogas projektplan samt godkänd etikansökan. 
Med vänliga hälsningar 

Pernilla Contreras – perros-2@student.ltu.se, 0738349377, 
Eric Dicksson – eridic-1@student.ltu.se, 0763077723 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för medicinsk vetenskap 

 

 

 

Inbjudan 
Till deltagande i studie                                           

Vi är sjuksköterskor som studerar en vidareutbildning inom intensivvård på Luleå tekniska 

universitet. För att fördjupa våra kunskaper i patientens upplevelse av att vara förälder till ett 

akut sjukt barn som vårdats på en intensivvårdsavdelning genomför vi nu en studie baserad på 

intervjuer. Vi har fått information om er via den vårdande intensivvårdsavdelningen där erat 

barn vårdats. Detta brev skickas ut av denna enhet och vi som intervjuare har ingen vetskap 

om vem ni om ni inte väljer att svara på detta brev. 
 

Vi behöver inte veta i detalj vad ni gick igenom när ert barn blev sjuk det vi är intresserad av 

är era upplevelser och känslor under vårdtillfället. Det finns inga specifika frågor som vi 

kommer ställa utan vi kommer till största del låta er berätta era upplevelser av att ert barn 

vårdats på en intensivvårdsavdelning med egna ord. Uppskattningsvis kommer intervjun ta en 

timme beroende på hur mycket ni har att berätta. Intervjun kan äga rum i ert hem eller på 

annan plats alternativt över telefonen viket vi kan komma fram till tillsammans. Vi skulle vilja 

om det går bra för er att intervjua er var och en för sig.   
 

Intervjun kommer att spelas in för att vi inte ska missa några viktiga detaljer. Allt ni kommer 

berätta för oss kommer vara helt anonymt. Varken ert namn eller några andra personliga 

uppgifter kommer att nämnas i rapporten. Inspelningen kommer att förstöras efter användning 

och inga av era uppgifter kommer att lämnas ut till tredje person utan ert medgivande. 
 

Om ni är intresserade av att delta i studien och bli intervjuad av oss kan du fylla i medföljande 

formulär så återkommer vi till er för att boka in en tid då vi kan träffas. Om du önskar mer 

information så får du gärna kontakta oss på telefonnumret i nedredelen av formuläret. Ni 

behöver inte känna något tvång att delta i studien, den är helt frivillig och om du tackar nej 

kommer detta inte påverka er på något negativt sätt. Studien kommer att publiceras på LTU’s 

hemsida: http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/search.html 
 

Tack för din tid och vi ser fram emot att träffa dig om du väljer att acceptetera min inbjudan. 

Pernilla Roslund Contreras  073-83 49 377, perros-2@student.ltu.se 
Eric Dicksson        076-30 77 723, eridic-1@student.ltu.se 



 
 

Medgivandeformulär 

 
En persons upplevelse av att bli akut sjuk 

 

 
 

Jag önskar bli intervjuad om min upplevelse av att vara förälder till ett akut sjukt barn som 

vårdas på en intensivvårdsavdelning. 

Jag förstår att allting som jag kommer berätta kommer att behandlas konfidentiellt och att jag 

är fri att dra mig ur deltagandet i studien närhelst jag önskar utan att behöva lämna någon 

förklaring. 
 

 

Namn: 
 

 

 

Adress: 
 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

Ort och datum                                                                                           Signatur 

 

Skickas till: Pernilla Roslund Contreras 

                   Porjusvägen 20C 
                   962 31, Jokkmokk    


