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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Ett barns sjukhusvistelse innebär mycket oro och stress för hela familjen. Forskning 

visar att långt ifrån all personal på intensivvårdsavdelningar idag ser föräldrar som en självklar 

del i barnets omvårdnad. Forskning tyder även på att föräldrar önskar närvara i barnets dagliga 

omvårdnad inkluderat akuta situationer såsom vid återupplivning. Syfte: Syftet med studien var 

att belysa sjuksköterskors upplevelser av föräldrars närvaro vid återupplivning inom allmän och 

neonatal intensivvård. Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats genomfördes.  

Datainsamlingen utfördes med hjälp av metoden ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Tolv 

sjuksköterskor med grundutbildning och specialistutbildning inom barn samt intensivvård 

fördelades i tre grupper och intervjuades. Data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom två kategorier som påverkar sjuksköterskors upplevelser vid 

återupplivning: vård av familjen samt organisation. Utifrån dessa två kategorier framträdde åtta 

subkategorier: att stödja föräldrar, att inge förtroende, att skydda föräldrar, att bemöta föräldrar i 

kris, att fokusera på barnet, arbetslivserfarenhet, teamarbete samt rutiner. Slutsats: 

Sjuksköterskors upplevelser av att föräldrar är närvarande vid återupplivning utmärktes av en 

stark önskan att kunna fokusera på barnet och samtidigt veta att föräldrarna blir omhändertagna. 

För att återupplivningen skall fungera optimalt krävs ett väl fungerande teamarbete med 

noggrant utarbetade riktlinjer och rutiner som efterföljs. Klinisk betydelse: Det vore 

betydelsefullt om sjuksköterskor dagligen planerade och tydliggjorde rollfördelningen i 

vårdteamet inför akuta situationer såsom vid återupplivning. Simulatorträning med docka kan 

vara en metod i att träna samarbetet i vårdteamet och att vara bättre förberedd vid akuta 

situationer såsom återupplivning. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, föräldrars närvaro, återupplivning, teamarbete, 

familjecentrerad vård  



ABSTRACT 

 

Background: A child's hospital stay is very worrying and stressful for the whole family. 

Recent research shows that far from all Intensive Care Units regard parents as a natural part of 

the pediatric care. Research also indicates that parents want to be present in the daily care, 

including emergency situations such as resuscitation. Purpose: The purpose of this study was 

to explore nurses' experiences of parental presence during resuscitation. Method: A qualitative 

study was conducted. Data collection was performed using the method of unstructured focus 

group interviews. Twelve nurses with basic education and specialized education in pediatric 

and critical care were interviewed in three groups. Data were analyzed by a content analysis. 

Results: The result revealed two categories that affect nurses' experiences in resuscitation: care 

of the family and organization. Based on these two themes emerged eight sub categories: to 

support parents, to give confidence, to protect parents, to meet parents in crisis, focusing on 

the child, work experience, team work and routines. Conclusion: Nurses' experience of 

parental presence during resuscitation was characterized by a strong desire to focus on the 

child while knowing that the parents are cared for. For resuscitation to function optimally, an 

effective teamwork with well-trained procedures is required. Clinical significance: It would be 

important if nurses daily prepared and clarified the roles of the treatment team for emergency 

situations such as resuscitation. Simulator training with a doll can be a method for training the 

cooperation of the treatment team to be better prepared in emergency situations such as 

resuscitation. 

 

Keywords: Nurses 'experiences, parents' presence, resuscitation, teamwork, family-centered 

care 
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INLEDNING 

 

Forskning visar att långt ifrån all personal inom intensivvården idag ser föräldrarna som 

en självklar del i omvårdnaden. Författarna har arbetslivserfarenhet inom neonatal samt 

allmän intensivvård och har då upplevt skillnader i hur personalen förhåller sig 

gentemot föräldrar vid återupplivning. Detta har väckt författarnas intresse att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av föräldrars närvaro vid återupplivning. 
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BAKGRUND 

 

Enligt barnkonventionen skall utgångspunkten alltid vara vård för barnets bästa. Varje 

människa under 18 år räknas som barn. Barnet skall inte mot sin vilja separeras från 

sina föräldrar om det inte är för barnets bästa (http://www.unicef.se). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2010:659 3 kap 4§) skall vårdgivaren ge patienten och dennes 

närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienten och närstående skall 

visas omtanke (SOSF 2005:12 4 kap 1 §). Patienten och närstående skall också 

informeras och göras delaktiga, om det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). 

 

De senaste decennierna har det skett en stor utveckling inom den pediatriska vården. 

Under 1960-talet motsatte sig sjuksköterskor starkt närvaron av föräldrar på 

vårdavdelningar för barn. De menade att detta var för barnens bästa. Forskarna John 

Bowlby och James Robertson var pionjärer i förbättringsarbete inom pediatrisk 

omvårdnad. De utvecklade teorier som ifrågasatte sjuksköterskors övertygelser om att 

det var bättre utan föräldrarnas närvaro på pediatriska vårdavdelningar (Alsop-Shields 

& Mohay, 2001).  

 

Många studier visar att ett barns sjukhusvistelse planerad eller oplanerad innebär 

mycket oro och stress för hela familjen. Detta gäller även för en välorganiserad och 

välfungerande familj, framförallt för föräldrarna. Forskning visar att föräldrars 

engagemang är viktigt för kvaliteten inom pediatrisk omvårdnad (Melnyk, 2000; Ygge, 

Lindholm & Arnetz, 2006).  

 

Anknytningsteorin 

  

Anknytningsteorin grundar sig i den forskning som John Bowlby utförde under 1960-

1970 -talet och handlar om betydelsen av nära känslomässiga relationer (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009). Teorin utgår ifrån att barn är förprogrammerade till att 

skapa en känslomässig anknytning till en så kallad moders figur. Syftet med 

anknytningen är att vidmakthålla en fysisk närhet till en vårdare som kan skydda barnet 

http://www.rb.se/
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mot faror. Spädbarnets beteende som gråt, leende, ljud och klängande tolkas som 

anknytningsbeteende. Syftet är att skapa och upprätthålla en närhet till vuxna 

(Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Anknytningsteorin delas in i fyra faser. Den första fasen handlar om hur barnet är 

programmerat till att uppmärksamma någon på att det behöver hjälp. Det sker genom 

att barnet ökar den motoriska aktiviteten och skriker vid känslor av obehag för att kalla 

på vårdaren. Vårdaren vilken oftast är föräldern måste då kunna tolka beteendet och 

hjälpa barnet. I fas två som inleds vid tre till fyra månaders ålder kan barnet med sitt 

leende och kroppsspråk signalera fler behov än att söka på hjälp. Barnet kan förmedla 

tydligare behov av vad det tycker om eller ogillar. Den tredje fasen inleds någon gång 

mellan sex och sju månaders ålder och sträcker sig fram till tre års ålder. Detta är en fas 

då barnet lär sig krypa och gå. Barnet behöver inte enbart lita på att föräldern kommer 

till dess räddning utan kan efter egen förmåga förändra situationen genom att följa efter 

föräldern och på så sätt minska stressen. Under den fjärde fasen vilken inleds under 

förskoleåren använder barnet sig av sin kognitiva förmåga och använder anknytningen 

på en högre mental nivå. Det innebär att barnet tar hjälp av sina erfarenheter på ett mer 

medvetet sätt. Barnet kan skjuta upp sitt behov av tröst men har också förmåga att 

trösta sig själv i väntan på föräldern (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 

 

Evenshaug och Hallen (2001) beskriver att etableringen av en anknytningsrelation till 

föräldrarna eller andra vårdnadshavare är mycket viktig. Klara skillnader påvisas inom 

flera områden hos barn med trygg, respektive otrygg anknytning. En rad 

undersökningar visar att barn som haft en trygg anknytning i spädbarnsåren senare 

uppvisar en positiv utveckling kognitivt, socialt samt emotionellt. Omvänt finns det 

klara samband mellan en otrygg anknytning tidigt i livet och beteendestörningar samt 

utvecklingsproblem längre fram (a.a.). I en longitudinell studie av Rautava, Lehtonen, 

Helenius och Sillanpää (2003) har effekter av sjukhusvistelse i samband med 

förlossning studerats hos föräldrar och barn. Resultatet visar att många barn har 

långvariga beteendestörningar och sömnproblem vilka enligt författarna kan härledas 

till den försvårade anknytningen.  
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Familjecentrerad vård 

 

Sjukvården arbetar idag för att vård av barn alltid skall sträva mot att vara 

familjecentrerad. Fokus skall vara att inkludera och stärka barnets familj som en 

integrerad del av barnets värld (Eckle & MacLean, 2001). 

 

Inom familjecentrerad vård används fyra grundläggande begrepp. Det första begreppet 

är värdighet och respekt vilket innebär att vårdgivaren skall se till familjens 

perspektiv. Begreppet handlar om att de val som familjen gör påverkas av deras 

värderingar, uppfattningar och kulturella bakgrund. Det är viktigt att ta till vara dessa 

aspekter i planeringen av barnets vård. Det andra begreppet handlar om ett löpande, 

ärligt och värderingsfritt informations utbyte med familjerna. Det tredje begreppet 

beskriver att familjerna skall uppmuntras och stödjas i att delta i omvårdnaden och 

beslutsfattande på en nivå som de själva väljer. Det fjärde begreppet handlar om att 

tillvarata föräldrarnas synpunkter och i samarbete med vårdgivaren utveckla riktlinjer 

och förbättra utbildningen av personalen (Griffin, 2006).  

 

Shelton (1999) framhåller att familjecentrerad vård alltid bör tillämpas inom 

pediatrisk vård. Wigert, Berg och Hellström (2010) visade i sin studie vikten av att 

avdelningens miljö utformas familjevänligt så att föräldrarna ges optimala 

förutsättningar för att vara med sitt barn på avdelningen. Forskning synliggör att 

vårdpersonal upplever en brist på adekvat utbildning för att förstå och tillämpa 

begreppet familjecentrerad vård i det praktiska arbetet (Bruce & Richie, 1997; Bruce 

et al., 2002). American Academy of Pediatrics (2003) sammanställning visade att 

personal som arbetar på avdelningar för barn där familjecentreradvård redan är 

implementerad, är mer nöjda med sitt arbete än personal på andra barnavdelningar. 

 

Det finns behov av konkreta strategier på verksamhetsnivå för att utveckla optimala 

förutsättningar till att föräldrar ges möjlighet att delta i sitt barns omvårdnad. Brist på 

personal och utrymme gör det svårt för personalen att involvera föräldrarna (Wigert, 

Hellström & Berg, 2008). Hedberg Nyqvist och Engvall (2009) redovisade i en studie 

att föräldrarna ser sig själva som mer kapabla att ta hand om sitt barn än vad 

personalen tror. Några av föräldrarna upplever att de skulle vilja ha ett större ansvar 

över sitt barns omvårdnad även när intensivvård krävs. En annan studie visade dock 
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att nackdelen med familjecentrerad vård kan vara att familjer upplever att de 

förväntas vara delaktiga i vården av sitt barn på en nivå som överstiger deras 

förmåga. Vidare visade studien att familjen ibland får mer information än vad både 

barnet eller föräldrarna är redo att höra vilket kan leda till ett ökat stresspåslag hos 

föräldrar såväl som hos barnet (Shields, Pratt, Davis & Hunter, 2007). 

 

Vid extrema krissituationer som återupplivning av barn, är behovet av familjecentrerad 

vård inte ett undantag (Mc Gahey, 2002). Shields et al. (2007) menar att 

familjecentrerad vård är det bästa sättet att erbjuda vård till barn på sjukhus, även om 

modellens effektivitet ännu inte har utvärderats.  

 

Återupplivning 

 

Återupplivning definieras som åtgärder vilka vidtas vid plötsligt hjärtstillestånd för att 

återställa andning och blodcirkulation. I detta sammanhang avses även åtgärder som 

snabbt vidtas för att rädda livet eller förhindra att skadan eller sjukdomen förvärras hos 

en akut skadad eller insjuknad patient (http://www.ne.se/hjärt-lungräddning).  

 

Föräldrarnas perspektiv  

 

Föräldrar definieras som de personer som är barnets vårdnadshavare. Valmöjligheten 

att få vara närvarande hos sitt barn vid återupplivning har diskuterats i litteraturen sedan 

länge (Doyle et al., 1987). Hanson och Strawser (1992) visade i sin studie att 

möjligheten till att vara närvarande med sitt barn gav en känsla av ökad kontroll och en 

bättre förmåga att kunna hantera den kommande sorgeprocessen i de fall där 

återupplivningen inte gick som önskat. Flera studier pekar på att föräldrar upplever det 

betydelsefullt att vara vid sitt barns sida under återupplivning. I en studie av Maxton 

(2008) uppgav föräldrarna ett behov av att se vad som hände vid återupplivningen för 

att lättare förstå att allt gjorts för att rädda deras barn. Föräldrarna uppgav vidare att det 

är viktigt att själva kunna välja om de ville lämna rummet men uttryckte samtidigt att 

det är betydelsefullt att vårdpersonalen förmedlar en känsla av att det är acceptabelt att 

komma och gå. Vidare framkom att de föräldrar som inte varit närvarande vid 

http://www.ne.se/hjärt-lungräddning
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återupplivningen upplevde starkare känslor av skuld och förtvivlan i efterförloppet än 

de föräldrar som varit närvarande. De upplevde känslor av att de misslyckats i rollen 

som barnets beskyddare (a.a.). I en studie av Tinsley et al. (2012) uttryckte dock en del 

av föräldrarna en känsla av att barnets död kunde blivit ännu svårare att hantera om de 

varit närvarande vid återupplivningen.  

 

I en studie av Mangurten et al. (2006) upplevde majoriteten av föräldrarna att det var 

deras rättighet att få närvara vid en återupplivning. De upplevde att deras närvaro 

hjälpte barnet genom de att stöttade och pratade med barnet även om denne var 

medvetslös. Föräldrarna upplevde också att deras närvaro gav en bättre möjlighet att få 

information om barnets sjukdomsförlopp. Vidare berättade de att möjligheten att ha 

varit där hade hjälpt dem att förstå allvaret i deras barns tillstånd. Resultatet i en studie 

av Maxton (2008) visade att föräldrarna hade funderingar över vad deras närvaro hade 

för effekt på vårdteamet. Vissa upplevde signaler från vårdteamet att de inte borde vara 

där. Föräldrarna uttryckte att detta kunde bottna i en rädsla hos vårdteamet att bli 

bedömd för deras kompetens. Mangurten et al. (2006) visade dock att föräldrarna 

upplevde att deras närvaro inte utgjorde någon skillnad i vilken vård deras barn fick. 

Alla föräldrarna i studien uppgav att de ville vara närvarande vid återupplivning om det 

hände igen.  

 

I en studie av Isoardi, Slabbert och Treston (2005) framkom att de flesta föräldrarna 

ville vara närvarande vid återupplivning. Det mest förekommande skälet till detta var 

att föräldrarna ville kunna trösta sitt barn. Många av föräldrarna hade en föreställning 

om att deras närvaro kunde stötta vårdteamet. Några av föräldrarna upplevde dock en 

känsla av att vara i vägen för vårdteamets arbete.  

 

Sjuksköterskornas perspektiv 

 

Sjuksköterskor definieras som de med grundutbildning samt specialistutbildning inom 

barn eller intensivvård. Forskning visar att det finns olika uppfattningar hos 

sjuksköterskor om föräldrars närvaro vid återupplivning. Flera studier pekar på att 

sjuksköterskor fokuserar på nackdelarna med föräldrarnas närvaro. I en studie av Jones, 

Parker-Raley, Maxson och Brown (2011) framkom att de som var negativa till 
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föräldrars närvaro hade en föreställning om att återupplivningsscenen kan vara alltför 

traumatisk att beskåda och hantera känslomässigt för föräldrarna. Vidare framkom 

uppfattningar om att det kan finnas en risk för att vårdteamet vid en återupplivning 

agerar och kommunicerar med varandra på ett obetänksamt sätt vilket kan vara 

upprörande för föräldrarna. Maxton (2008) belyste dock i sin studie att föräldrarnas 

minnen från återupplivningen varken var långvariga eller traumatiska oberoende av om 

barnet överlevde eller inte. Majoriteten av sjuksköterskorna i en studie av Perry (2009) 

upplevde att det är föräldrarnas rättighet att närvara vid återupplivning och att de alltid 

skall erbjudas detta. Sjuksköterskorna upplevde dock att föräldrars närvaro innebär en 

stor känslomässig påfrestning och att de saknar utbildning och erfarenhet av att möta 

föräldrarnas behov. 

 

Jones, Parker-Raley, Maxson och Brown (2011) visade i sin studie att teamarbetet runt 

barnet vid återupplivning i många fall upplevdes mer professionellt när föräldrarna var 

närvarande. Andra upplevelser som framkom var att föräldrarnas närvaro skapar ångest 

hos vårdteamet med risk för sämre förmåga att fatta beslut. Det fanns också de som 

upplevde att föräldrarna störde i arbetet med att återuppliva barnet. Dock visade en 

studie av Hanson och Strawser (1992) som sträckte sig under nio år, att inte ett enda fall 

inträffat där föräldrarna stört arbetet vid återupplivningen. 

 

I studier av Meyers et al. (2004) och Hanson och Strawser (1992) upplevde 

sjuksköterskor att större uppmärksamhet ägnades åt att bevara integritet och värdighet 

när föräldrarna var närvarande vid återupplivningen, vilket främjade synen på barnet 

som en unik och älskad familjemedlem. Detta styrks av Jones et al. (2011) som i sin 

studie visade att det många gånger skapades en unik samhörighet mellan föräldrarna 

och vårdteamet under återupplivningssituationen vilket gav sjuksköterskor en ökad 

tillfredsställelse i att också vårda föräldrarna.  

 

Jones et al. (2011) visade att sjuksköterskor som var positiva till föräldrars närvaro 

vid återupplivning upplevde att detta skyddade dem ifrån att råka ut för rättsliga 

tvister i efterförloppet eftersom föräldrarna bevittnat hela händelseförloppet. Det 

framkom även oro för att föräldrars närvaro ökar risken för rättsliga tvister i 

efterförloppet såsom falska åtal. I en studie av Köberich, Kaltwasser, Rothaug och 
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Albarran (2010) beskrevs hur föräldrar hade tagit initiativ till att vilja avbryta 

återupplivningen vilket i de fallen underlättade för vårdteamet att fatta beslut. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Debatten om föräldrars närvaro vid återupplivning av barn har pågått under flera 

decennier. De flesta studier visar att föräldrar väljer att vara närvarande vid 

återupplivning om de själva får bestämma. Forskning visar också att deras närvaro 

hjälpte dem i sorgearbetet i de fall där återupplivningen inte gick som förväntat. Vidare 

pekar flera studier på att det finns olika uppfattningar hos sjuksköterskor om föräldrars 

närvaro vid återupplivning och att långt ifrån all personal på intensivvårdsavdelningar 

idag ser föräldrarna som en självklar del i omvårdnaden.  

 

SYFTE 

 

Att belysa hur sjuksköterskor upplever föräldrars närvaro vid återupplivning inom 

allmän och neonatal intensivvård. 
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METOD 

 

Design 

 

I denna studie har en forskningsmetod med kvalitativ ansats använts. Kvalitativ 

forskningsmetod syftar till att tillföra kunskap grundad på erfarenhet och att skapa en 

större förståelse för en upplevd händelse (Polit & Beck, 2008). Författarna valde att 

använda sig av fokusgruppsintervjuer. I en fokusgrupp uppmanas deltagarna att 

diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en moderator som presenterar 

ämnet deltagarna ska diskutera. Målet med fokusgruppen är att deltagarna ska diskutera 

fritt med varandra och en av styrkorna med denna metod är att man kan dra nytta av 

interaktionen mellan deltagarna (Wibeck, 2010). Kitzinger (1994) menar att det kan 

vara lättare att diskutera känsliga ämnen i grupp än att sitta ensam med en intervjuare. 

Fokusgruppmetoden ger en fördjupad förståelse av människors tankar och erfarenheter 

(Wibeck, 2010). 

 

Urval 

 

Inbjudan och information om studien skickades via e-post till alla sjuksköterskor på en 

allmän och en neonatal intensivvårdsavdelning. Inklusionskriteriet för studien var att 

sjuksköterskorna deltagit vid minst ett tillfälle där föräldrar varit närvarande vid 

återupplivning av barn. De som uppfyllde inklusionskriteriet och tackade ja till 

medverkan i studien delades in i grupper. Sjuksköterskorna på den neonatala 

intensivvårdsavdelningen delades in i två grupper. På den allmänna 

intensivvårdsavdelningen skapades en grupp av sjuksköterskor. Hänsyn togs till 

deltagarnas arbetstider när intervjutid och plats valdes. Tiden för datainsamlingen var 

begränsad vilket gjorde att alla som tackat ja till medverkan inte har deltagit då de inte 

hade möjlighet att komma till de planerade intervjutillfällena. Totalt intervjuades tolv 

sjuksköterskor med grundutbildning och specialistutbildning inom barn samt 

intensivvård.  
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Datainsamlingsmetod och genomförande 

 

Efter att studien godkänts av respektive avdelnings vårdchef kallades sjuksköterskorna 

till fokusgruppsintervjuer. Totalt utfördes tre ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Två 

på en neonatal intensivvårdsavdelning med fyra respektive tre deltagare och en med 

fem deltagare på en allmän intensivvårdsavdelning vid ett universitetssjukhus i Sverige. 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplats och varade cirka 60 

minuter vardera. Nackdelen med att vara på arbetsplatsen kan dock vara risk för avbrott 

och bakgrundsljud som kan försvåra ljudinspelningen (Halkier, 2010). En av 

fokusgruppsintervjuerna stördes en kort stund av bakgrundsljud från ett intilliggande 

konferensrum. Båda författarna var närvarande vid alla tre fokusgrupperna, den ena i 

rollen som moderator och den andra som assistent.  

 

En kort introduktion gavs till deltagarna om fokusgruppsintervju som 

datainsamlingsmetod. Deltagarna informerades om att diskussionen skulle spelas in. 

Därefter presenterade moderatorn kortfattat bakgrunden till studien och dess syfte. 

Studiens syfte omformulerades till en öppen inledningsfråga; ”hur upplever ni 

föräldrars närvaro vid återupplivning?”. Därpå lämnades ordet över till deltagarna. 

Moderatorn strävade efter att hålla sig så passiv som möjligt, men hade ett antal frågor i 

beredskap om diskussionen skulle avstanna, komma bort från ämnet eller om någon 

person inte kom till tals. Innan intervjuerna avslutades ställdes en slutfråga; ”är det 

någon som vill tillägga någonting?”. Enligt Wibeck (2010) kan detta i en ostrukturerad 

fokusgrupp leda till att det kommer fram intressanta detaljer när diskussionen går mot 

sitt slut. 

 

Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats utfördes med inspiration av 

Graneheim och Lundman (2003). Induktiv ansats innebär att texten läses och 

analyseras förutsättningslöst. Metoden kan med fördel användas vid analys av 

människors berättelser om sina upplevelser. Innehållsanalysen genomfördes med fokus 

på att analysera det som var synligt och uppenbart i texten. Olika tolkningar är möjliga 

och flera kan vara giltiga även om de inte är lika (Graneheim & Lundman, 2003; 



 

12 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De inspelade intervjuerna transkriberades 

noggrant genom att intervjuerna skrevs ner ordagrant i talspråk. Transkriberingen 

påbörjades omgående efter första fokusgruppsintervjun. Författarna läste materialet var 

för sig flera gånger. Därefter gick författarna igenom textens huvudsakliga innehåll 

gemensamt för att söka efter likheter, skillnader, trender och mönster (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008; Wibeck, 2010). Varje intervju färgmarkerades för att de 

olika intervjugrupperna skulle kunna identifieras under hela processen. Därefter 

klipptes all text isär och rådata, det vill säga citaten, grovsorterades först i två 

huvudkategorier. Rubriker som speglade innehållet i citaten växte fram. I rådatan 

återfanns meningsbärande enheter vilka kondenserades och försågs med koder vilka 

senare omarbetades till resultatets subkategorier. Författarna har under hela 

analysprocessen haft syftet som utgångspunkt. Rådatan har kontrollerats flera gånger 

under analysprocessen för att säkra att inget material gått förlorat eller misstolkats. 

Kategorierna och subkategorierna har under analysprocessens gång bearbetats och 

förfinats till presentationen av det slutgiltiga resultatet. Koderna vilka omarbetades till 

subkategorier är inte redovisade i tabellen. . Se tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

Citat Kondensering Subkategori Kategori 

jag vill ha föräldrarna med aaa asså de det är deras 

enda sätt att se att vi verkligen gör som står i våran 

makt de ska vara där om de själva inte känner att de 

inte klarar det och blir det en sån situation så ska de 

inte heller lämnas 

En vilja finns att 

föräldrarna är 

delaktiga, ett sätt 

att se att vi gör 

allt, de ska inte 

lämnas ensamma. 

Att stödja föräldrar 

Vård av 

familjen 

I vanliga fall förklarar jag alltid för föräldrarna att 

vad jag ska göra när jag går dit hälsar och tittar de i 

ögonen och man har som ett kort möte ja man 

bekräftar dem på något sätt och sen att man hela tiden 

förklarar och är pedagogisk så när man kommer nästa 

gång då vet de oftast vad man gör så man skapar det 

här första förtroendet.  

Viktigt att skapa 

förtroende genom 

att bekräfta 

föräldrarna. 

Att inge förtroende 

De vet ju inte vad som väntar de hinner bli både blå 

svarta och slappa och man böjer bak huvudet ja det 

ser jätte otrevligt ut och får man frågan vill du vara 

med när vi intuberar så har man ju inte en susning om 

vad det handlar om och då kan jag känna att… 

En vilja hos 

sjuksköterskan att 

skona föräldrar 

från traumatiska 

upplevelser. 

Att skydda 

föräldrar 

Vi var tvungna att försöka återuppliva henne vid flera 

tillfällen att och hennes mamma och hennes mostrar 

var ju alltid där och så fort det var någonting så 

slängde de sig på golvet och skrek och grät och så 

och det var också jätte svårt att hantera riktigt för det 

gick liksom inte riktigt att flytta på dem. 

Frustrerande med 

föräldrar som 

uppträder 

okontrollerat, stör 

koncentrationen. 

Att bemöta 

föräldrar i kris 

Jag är så fokuserad på barnet såklart oh oh att ingen 

tar över ansvaret för föräldrarna så det krävs tre 

syrror det krävs tre läkare de många undersköterskor 

alla springer och hämtar oh föräldrarna sitter i hörnet. 

All fokus är på 

barnet och ingen 

tar ansvar för 

föräldrarna. 

Fokus på barnet 

Vilket inte är några som helst problem nu och då tror 

jag det är lättare att ta föräldrarna också när man 

känner sig trygg och så det är ju mycket det handlar 

om att man vill inte verka inkompetent och inte göra 

ett dåligt jobb oavsett men framförallt inte inför 

föräldrarna. 

Viktigt att ha 

kontroll över 

situationen, känna 

sig kompetent 

inför föräldrarna. 

Arbetslivs-

erfarenhet 

Organisation 

Kan ju oftast inte rent medicinskt vara med riktigt i 

själva situationen när det ska ges läkemedel så de har 

ju ställer sig oftast lite avvaktande i utkanten och 

hjälper till med att hämta grejer och fixa om det 

behövs och då brukar de oftast ta den de är ju så 

lugna också oftast på något konstigt sätt lyckas de 

alltid vara det.  

Under-

sköterskorna har 

en viktig roll i 

utkanten av 

situationen genom 

att vara 

tillgängliga 

Teamarbete 

En som tar hand om anhöriga de jag tror inte det 

skulle funka här men det kanske skulle vara tydligare 

eh att man sa jag tar hand om anhöriga. 

Viktigt med tydlig 

kommunikation, 

uttala att jag tar 

hand om anhöriga 

Rutiner 
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ETISKA ASPEKTER 

 

En förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades med E-post till vårdcheferna 

och verksamhetscheferna på respektive avdelning. 

 

Studien är byggd på följande etiska principer enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Informationskravet, författarna har informerat deltagarna om studiens syfte och att 

deltagandet är frivilligt. De har haft rätt att avbryta medverkan när som helst utan 

förklaring. Samtyckeskravet, deltagarna har haft rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet, materialet har behandlats med största möjliga 

konfidentialitet. Ljudinspelningarna av intervjuerna har efter transkribering och analys 

förvarats på en säker plats. Nyttjandekravet, insamlat datamaterial har endast använts 

för forskningsändamålet.  

 

Godhetsprincipen har inspirerat författarna vilket innebär att utgångspunkten är att göra 

gott genom att så effektivt och tillförlitligt som möjligt komma fram till ny och 

betydelsefull kunskap som skall leda till förbättring och utveckling inom omvårdnad 

(Olsson & Sörensson, 2007).  
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån två huvudkategorier som framkom under analysen; vård 

av familjen och organisation samt åtta subkategorier vilka framgår av bilden nedan. 

 

 

Figur 1. Illustration av hur resultatet presenteras. 

Vård av familjen 

 

Att stödja föräldrar 

 

Sjuksköterskor upplever att föräldrar till barn som är inlagda på sjukhus är oroliga på 

ett eller annat sätt. Att stödja föräldrar genom att en utvald person tar hand om 

föräldrarna framhävs som mycket viktigt. I situationer där föräldrarna inte gavs någon 

uppmärksamhet ökade upplevelsen hos sjuksköterskorna av att föräldrarna tyckte att de 

var i vägen. Det är oerhört påfrestande att tvingas avvisa en förälder för att det inte 

finns något utrymme i situationen att kunna bemöta denne. Sjuksköterskor upplever 

dock i vissa återupplivningssituationer att föräldrarna inte behöver aktivt stöd. I vissa 

fall är situationen snabbt övergående och föräldrarna kan då få information och stöd i 

efterhand.  
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”… anhöriga är med… ingen kan ge dem någon slags uppmärksamhet då 

känns det lite mer som… de kanske tror att de är i vägen… viktigt att vi 

visar att vi ser er också även om vi inte kan göra det hela tiden.”  

 

När föräldrarna är närvarande och deltar i den dagliga omvårdnaden blir det naturligare 

för alla parter att föräldrarna också är närvarande vid situationer som återupplivning. 

Sjuksköterskor upplever att de kan bli bättre på att stödja föräldrarna till delaktighet i 

barnets omvårdnad. Ofta utförs omvårdnadshandlingar som föräldrarna själva skulle 

kunna göra. Det är betydelsefullt att stödja föräldrarna så att de inte klandrar sig själva 

om de exempelvis svimmar.  

 

Sjuksköterskor upplever att det är viktigt att stödja föräldrar till att närvara vid 

återupplivning eftersom detta är det bästa stöd deras barn kan få. Stöd som ges till 

föräldrar är framför allt att någon i vårdteamet är hos dem hela tiden, håller om eller i 

dem och förklarar med enkla ord vad som händer. Återupplivningssituationer beskrivs 

där föräldrar fått uppleva en kort stund där deras barn tittat upp och kramat föräldrarnas 

hand eller att föräldrarna fått pussa sitt barn. Dessa bilder har etsat sig fast i 

sjuksköterskornas minnen vilket gör den svåra situationen något lättare att hantera. 

Oavsett om barnet är nedsövt eller inte upplevs föräldrars närvaro som det viktigaste 

stödet för barnet eftersom ingen kan säga hur mycket barnet registrerar i omgivningen.  

 

Att inge förtroende 

 

Sjuksköterskor upplever att det är betydelsefullt att skapa förtroende hos föräldrarna. 

De berättar att de använder sig av olika strategier för att uppnå detta. Det korta mötet 

med föräldrarna beskrivs som viktigt för att bekräfta dem och på så sätt inge förtroende. 

Att vara pedagogisk och ge fortlöpande information samt förmedla en känsla av 

kontroll över situationen är ytterligare strategier för att inge förtroende. Det är 

betydelsefullt att visa föräldrarna att oavsett vad som händer på avdelningen finns det 

alltid en sjuksköterska som har huvudansvaret för barnet. När föräldrarna känner sig 

trygga är det lättare för dem att förstå att alla gör sitt yttersta för barnet vid 

återupplivning. I vissa fall får händelseförloppet förklaras i efterhand vilket också 

underlättas om föräldrarna är trygga. 
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”… jag går dit och hälsar och tittar dem i ögonen… som ett kort möte… 

bekräftar dem… förklarar och är pedagogisk… då vet de oftast vad man 

gör... skapar det här första förtroendet…”  

 

Under intervjuerna återkommer ofta att sjuksköterskor upplever det betydelsefullt att 

visa föräldrarna att alla resurser sätts in för att rädda deras barn. Det framkommer dock 

upplevelser av tvivel, hur föräldrar kan bedöma att allt görs då de inte har de 

medicinska kunskaper som krävs. 

 

”… jag vill ha föräldrarna med… det är deras enda sätt att se att vi 

verkligen gör allt som står i våran makt…”  

 

” … hur vet de att vi gjorde allt? Det har de ju ingen aning om de flesta 

som inte är vårdpersonal känner ju inte till, de har ju ingen förförståelse 

för den här situationen på något vis”  

 

Sjuksköterskor berättar också om flera positiva upplevelser vid återupplivning där det 

inte gjordes någon skillnad i resurserna trots att barnet var svårt sjukt sedan tidigare.  

Det berättas också om situationer där barn till asylsökande föräldrar varit närvarande 

vid återupplivning och där alla resurser som fanns sattes in vilket upplevdes mycket 

betydelsefullt. 

 

” … de var ju asyl sökande… vi jobbade så aktivt och visade att hennes 

liv är precis lika mycket värt… det inte är skillnad på folk och folk…”  

 

Att skydda föräldrar 

 

I studien framkommer upplevelser av att vilja skydda föräldrar från traumatiska scener. 

Sjuksköterskor uttrycker att det kan vara traumatiskt för föräldrarna att bära med sig 

dramatiska minnen från återupplivningen. De upplever att det är betydelsefullt att visa 

ett tillåtande förhållningssätt genom att ge föräldrarna valmöjligheten att själva 

bestämma vad som känns rätt för dem. Det skall vara tillåtet att lämna rummet om 
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scenariot blir för dramatiskt men också möjligt att komma tillbaka. Några 

sjuksköterskor uttrycker att föräldrarna inte skall behöva se sitt barn bli utsatt för 

obehagliga procedurer.  

 

”… de vet ju inte vad som väntar de hinner bli både blå svarta och slappa 

och man böjer bak huvudet ja det ser jätte otrevligt ut och får man frågan 

vill du vara med när vi intuberar så har man ju inte en susning om vad det 

handlar om…”  

 

Flera sjuksköterskor menar att bearbetning av traumatiska händelser underlättas för 

föräldrarna då de varit närvarande vid återupplivningen. Vidare framkommer att när 

återupplivningen slutar bra är det inte lika viktigt att föräldrarna är närvarande som om 

barnet skulle avlida. De berättar att föräldrarna uttryckt tacksamhet över att de fått 

närvara även då återupplivningen inte gick som förväntat.  

 

” … pappan skickade ju tackbrev sen… jag såg vad ni gjorde, jag vet att 

ni gjorde allt ni kunde, min dotter kunde inte räddas… det var värdefullt 

för honom och det var bra för oss också…”  

 

Att bemöta föräldrar i kris 

 

Sjuksköterskor upplever att det är svårt att bemöta föräldrar i sorg och kris. De 

uttrycker att det finns mycket litteratur i ämnet men när situationen väl uppstår är det 

svårt att tolka föräldrarnas signaler och de går på känsla. De beskriver att det är lättare 

att bemöta föräldrarna på rätt sätt om det sedan tidigare finns en relation dem emellan. 

Sjuksköterskor uttrycker också att det finns flera sätt att bemöta föräldrar i kris. En 

situation beskrivs där föräldrarna fick hjälp med praktiska saker som att ordna med 

transport då barnet förflyttades till ett annat sjukhus vilket upplevdes mycket 

betydelsefullt. 

 

”Svårast när de är inne i en så stor sorg… vet inte om man ska trösta 

eller… man kan läsa hur många böcker som helst… det är jätte svårt en 

del vill ha mycket fysisk beröring medan andra inte vill…”  
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De flesta av sjuksköterskorna upplever inte föräldrarna som störande vid 

återupplivningen. De berättar dock om situationer där föräldrar uppträtt okontrollerat 

vilket upplevdes mycket frustrerande eftersom fokus då flyttades från barnet till 

föräldrarna. Att hantera kulturella skillnader kan vara särskilt svårt vid situationer som 

återupplivning då reaktionsmönster vid sorg och kris ibland skiljer sig mellan olika 

kulturer. Att inte ha tillräckliga kunskaper om detta ökar sjuksköterskors upplevelser av 

frustration.  

 

”… så fort det var någonting så slängde de sig på golvet och skrek och 

grät och så och det var också jätte svårt att hantera riktigt för det gick 

liksom inte riktigt att flytta på dem och det var otroligt svårt det var ju 

liksom en sån där svår kultur krock som man inte visste hur man skulle 

hantera…”  

 

”… sprang den där pappan fram och tillbaka och det var min stora ångest 

kommer jag ihåg, ända till jag fick veta att någon hade ju faktiskt tagit 

hand om pappan… det är en aspekt till att bekymra sig över…”  

 

Att fokusera på barnet  

 

De flesta sjuksköterskor upplever att de ofta lägger all fokus på att arbeta med barnet 

vid återupplivningen vilket leder till att det ofta dröjer en stund innan de 

uppmärksammar föräldrarna som blir sittande ensamma i ett hörn av rummet. Det 

upplevs oerhört frustrerande av sjuksköterskor när ingen i vårdteamet tar ansvar för 

föräldrarna. 

 

Sjuksköterskor berättar att föräldrarna många gånger ser och förstår att all fokus är på 

barnet vilket leder till att föräldrarna ibland på eget initiativ drar sig tillbaka och blir 

sittande ensamma i ett hörn. Detta kan enligt sjuksköterskorna bero på att föräldrarna är 

chockade och upplever situationen som otäck eller att de själva aktivt väljer att stå vid 

sidan om, nöjda med att se att allt görs för deras barn.  
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”… ganska många förstår… viktigaste är att ni tar hand om barnet nu… 

jag drar mig tillbaka… de flesta förstår att vi måste ta hand om deras barn 

nu och är jättenöjda med det…”  

 

Organisation   

 

Arbetslivserfarenhet 

 

Sjuksköterskor upplever tiden som nyanställd svår. Att vara ny på en arbetsplats 

innebär ofta att all fokus ligger på patienten och det som ska göras vilket kan leda till 

svårighet att se helheten. Att känna sig trygg i sin yrkesroll underlättar kontakten med 

föräldrarna. Arbetslivserfarenhet som sjuksköterska gör det ofta lättare att hantera stress 

och förmedla ett lugn till föräldrarna. Sjuksköterskor upplever att det är frustrerande när 

de saknar kontroll över situationen. Orsaker till att de saknar kontroll kan handla om 

osäkra läkare, avsaknad av kollegialt stöd eller att barnet blivit akut försämrat. I dessa 

fall uttrycker de att det kan vara en lättnad att inte föräldrarna är närvarande. 

 

”… det är lättare att ta föräldrarna också när man känner sig trygg… man 

vill inte verka inkompetent och inte göra ett dåligt jobb oavsett, men 

framförallt inte inför föräldrarna…”  

 

Teamarbete 

 

När teamarbetet fungerar optimalt vet alla sin roll i teamet. Då kan teamet fokusera på 

att arbeta lugnt och metodiskt även om situationen är akut. När rollfördelningen inte 

fungerar optimalt upplevs situationen som mycket påfrestande av sjuksköterskor. Det 

kan handla om att teamet inte hittar sina roller eller att rätt kompetens saknas. Flera 

sådana situationer beskrivs med föräldrarna närvarande och där samarbetet inte flöt 

som förväntat. Sjuksköterskor upplever att undersköterskor har en mycket viktig roll att 

fylla vid återupplivning. Rollen att stödja föräldrarna faller ofta naturligt på 

undersköterskorna eftersom de ofta står lite vid sidan av situationen där föräldrarna 

också befinner sig.  
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”… de ställer sig oftast lite avvaktande i utkanten och hjälper till med att 

hämta grejer och fixa om det behövs… de är ju så lugna … oftast på 

något konstigt sätt lyckas de alltid vara det…”  

 

Sjuksköterskor upplever att läkare i allmänhet blir mer stressade av föräldrars närvaro 

vid återupplivning. En orsak till detta uppges vara att läkarna ofta står ensamma när de 

ska fatta medicinska beslut. Sjuksköterskor tillhör ofta en större arbetsgrupp vilka 

stöttar varandra. Att i mindre akuta situationer träna på föräldrars närvaro uppges som 

ett önskemål. 

 

”… man skulle träna… att föräldrar och närstående är med… i mindre 

akuta situationer… ett sätt att öka acceptansen hos läkarkåren…”  

 

Det berättas om flera situationer där läkaren ber föräldrarna lämna rummet. Ofta följer 

föräldrarna denna uppmaning. I en situation vägrade dock föräldern att lämna sitt barn 

och fick då stanna kvar i rummet. Sjuksköterskor upplevde det mycket 

otillfredsställande i de fall när läkaren bad föräldrarna lämna rummet. De ifrågasätter 

dock inte läkarens agerande.  

 

”… svårt att förstå att man skickar iväg anhöriga eller att de inte får plats 

i såna situationer”  

 

Sjuksköterskor uttrycker också att det är oerhört viktigt att vårdteamet inte är rädda 

inför föräldrarnas närvaro. 

 

” … det viktiga är tror jag att vi inte är rädda för att de är med sen måste 

ju alla… föräldrar få välja det som känns rätt för dem… det skulle kännas 

fel att vi hade tvingat dem att se allt vi har utsatt dem för… vem ska göra 

den bedömningen vad som är rätt och fel…”  
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Rutiner 

 

Sjuksköterskor upplever det frustrerande att rutiner finns men att dessa inte alltid följs. 

Det skulle underlätta om rutinerna tydliggjordes och alltid användes vid 

återupplivningssituationer.  

 

” … så skulle vi nog kunna göra bättre så att ha någon bestämd som tar 

hand om pappa eller mamma… på avdelningen är det inte så upp styrt 

vem som ska ta hand om föräldrarna”  

 

Det berättas att det inte finns förutbestämda roller, att de inte fyller någon funktion 

eftersom akuta situationer uppkommer så pass ofta på avdelningen och att 

rollfördelningen då sker spontant. Flera av sjuksköterskorna upplever dock ett behov av 

att utveckla och förbättra rutiner och riktlinjer. Det underlättar arbetet om en i förväg 

utsedd person i vårdteamet tar hand om föräldrarna. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Trovärdighet 

 

Trovärdighet handlar om sanningshalten i resultatet samt hur forskarens förförståelse 

och erfarenhet påverkar resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). 

Ostrukturerade fokusgruppsintervjuer användes då författarnas förförståelse skulle 

kunna påverka valet av frågor vid en strukturerad intervju form, vilket ville undvikas. 

En nackdel med metoden kan vara att diskussionerna blir oorganiserade vilket kan 

försvåra analysen (Wibeck, 2010). Diskussionerna flöt väl och deltagarna visade 

hänsyn och avbröt inte varandra. Moderatorn förde samtalet åter till forskningsfrågan 

vid enstaka tillfällen. Deltagarna ombads även utveckla påbörjade samtalsämnen som 

var intressanta för studiens syfte. 

 

Det är viktigt att platsen för intervjun känns bekväm för deltagarna och att den inbjuder 

till samtal, målet är att få deltagarna att känna sig fria att berätta vad de tycker och 

känner (Krueger, 2006; Halkier, 2010). Enligt Wibeck (2010) kan det vara ett hot mot 

trovärdigheten att fokusgruppsintervjuerna utförs på en för deltagarna obekant plats 

eftersom deltagarna kan känna sig bortkomna. Fokusgruppsintervjuerna utfördes därför 

på deltagarnas respektive arbetsplats, med förhoppning om att deltagarna skulle 

fokusera på syftet med studien. Bakgrundsljud störde en av fokusgruppsintervjuerna 

vilket ledde till ett kort avbrott i diskussionen. Gruppmedlemmarna hittade dock snabbt 

tillbaka till ämnet och samtalet fortlöpte. Varje tillfälle avslutades med en kort 

debriefing vilket enligt Halkier (2010) är ett sätt att visa deltagarna att de tas på allvar. 

Deltagarna uppgav att intervjuformen var positiv och ämnet intressant. Deltagarna 

upplevde det positivt att diskussionen pågick utan inblandning av moderatorn.  

 

Enligt Kitzinger (1994) skapas det empiriska materialet av den sociala interaktionen i 

fokusgruppen. Deltagarna i studien är arbetskollegor, de delar flera erfarenheter och 

upplevelser med varandra. Fördelen med detta är att gruppens samtal får ett fördjupat 



 

24 

perspektiv. Å andra sidan kan det vara svårt att stå för känsliga uttalanden som den 

enskilda deltagaren i ett senare skede kan behöva stå till svars för (Halkier, 2010). Att 

gruppdeltagarna blev färre än planerat i en av fokusgrupperna kan ha påverkat resultatet 

då interaktionen deltagarna emellan hade sett annorlunda ut. Krueger (2006) menar att i 

en del situationer pratar gruppen som en enhet vilket kan resultera i att den sociala 

pressen gör att man följer gruppen. En antydan till detta kunde ses, vilket visade sig 

genom att starka uttalanden mildrades under intervjuns gång för att bättre tas emot av 

gruppen. Deltagarna är kända för författarna som arbetskollegor. Detta kan ha påverkat 

fokusgruppsintervjuerna genom att vissa ämnen inte tas upp till diskussion då de tas för 

givna inom gruppen. Ett annat problem kan vara att gruppen undviker konflikter eller 

att de faller in i tidigare invanda roller trots att sammanhanget är nytt (Wibeck, 2010).  

 

Bekvämlighetsurval användes av praktiska skäl vilket innebar att de personer som 

tackat ja till inbjudan samt arbetade vid det planerade intervjutillfället deltog i studien 

(Bryman, 2011). Wibeck (2010) skriver att ett stort antal fokusgrupper kan ge ett 

ohanterligt material, samtidigt som det kan vara svårt att se trender eller mönster i små 

material. Med anledning av studiens begränsade tidsram valde författarna att göra tre 

fokusgruppsintervjuer. Wibeck (2010) menar att en fokusgrupp bör bestå av fyra till 

sex deltagare för att alla i gruppen ska komma till tals. Lämpligt antal deltagare varierar 

enligt litteraturen men det viktigaste är att antalet anpassas till ämnet (Halkier, 2010). 

Kreuger (2006) rekommenderar att mindre fokusgrupper används när det handlar om 

känslosamma ämnen. Fokusgrupperna i denna studie innehöll tre till fem deltagare. 

Sena återbud gjorde att gruppdeltagarna en av fokusgrupperna blev färre än planerat. 

Båda författarna har varit med under hela processen vilket torde vara en styrka i 

trovärdigheten.  

 

Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet betyder att analysarbetet är så noggrant beskrivet att olika forskare kan 

komma fram till samma resultat (Lundman & Hällgren Granehiem, 2008; Wibeck, 

2010). För att stärka studiens tillförlitlighet har samma moderator och assistent 

medverkat vid alla fokusgruppsintervjuer. Det är lätt att missuppfatta vad som sägs 

därför har författarna återvänt flera gånger till bandinspelningarna och transkriptionerna 
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(Wibeck, 2010). Författarna har läst samtliga transkriberingar och genomfört hela 

analysen gemensamt. Vidare har varje steg i analysarbetet gemensamt tolkats, 

diskuterats och reflekterats vilket har gjort att koder och kategorier blivit mer stringenta 

(Lundman & Graneheim, 2008). 

 

Enligt Lundman & Graneheim (2008) kan inte resultatet av en intervjustudie ses som 

oberoende av forskaren. Författarna har under analysens gång varit medvetna om att 

förförståelsen varit en betydelsefull del i tolkningsprocessen och att den kan ha 

påverkat resultatet.   

 

Överförbarhet 

 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Polit & Beck, 2008). Syftet med fokusgruppsintervjuer är inte 

att generalisera eller dra slutsatser om en hel grupp utan snarare en metod för att finna 

en djupare förståelse för hur människor tolkar ett problem (Wibeck, 2010).  

 

Tidigare forskning samt nuvarande studie visar att föräldrars närvaro vid återupplivning 

skapar starka upplevelser hos sjuksköterskor. Studiens resultat torde därför kunna 

överföras på andra intensivvårdsenheter där barn vårdas och föräldrar ges möjlighet att 

vara närvarande. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet präglas av att sjuksköterskor i allmänhet upplever det positivt när föräldrar är 

närvarande vid återupplivning. För att föräldrars närvaro vid återupplivning skall 

upplevas positiv är det viktigt att personal finns avsatt för att stödja föräldrar, att 

föräldrar känner förtroende för sjuksköterskan, att sjuksköterskan har erfarenhet av att 

bemöta föräldrar i kris, att teamarbetet fungerar väl och att rutiner efterföljs. 
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Anknytningen 

 

Enligt John Bowlby är själva syftet med anknytningen mellan barnet och dess vårdare 

att vidmakthålla en fysisk närhet till vårdaren för att denne ska kunna skydda barnet 

mot faror (Evenshaug & Hallen, 2001). Enligt Maxton (2008) upplever föräldrar att de 

misslyckats som barnets beskyddare då de inte varit närvarande vid återupplivningen, 

vidare uttrycker föräldrarna i studien att deras största rädsla är att separeras från sitt 

barn (a.a.). Detta torde innebära att föräldrarnas huvudsakliga uppgift vid 

återupplivningen är att skydda barnet mot fara genom att finnas vid sitt barns sida, både 

för sin egen och för barnets skull. 

 

Vårdrelationen 

 

I denna studie beskrivs att mötet med den enskilde föräldern vid återupplivning 

underlättas av om det sedan tidigare finns en relation mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna. Sannolikt främjar det möjligheten att se förälderns individuella behov. 

Familjecentrerad vård med fokus på att inkludera barnets föräldrar som en integrerad 

del av barnets vård är i realiteten inte alltid självklar. Dock upplever sjuksköterskor att i 

de fall där föräldrarna deltar aktivt i omvårdnaden blir det oftare en självklarhet att även 

närvara vid återupplivning. I vissa fall upplever sjuksköterskor att det är en balansgång 

mellan hur delaktiga föräldrar får vara och sjuksköterskans yrkesansvar. Sjuksköterskor 

utför många gånger vårdhandlingar som föräldrarna själva skulle kunna göra. De 

upplever vidare att ett pedagogiskt informationsutbyte med föräldrarna är av stor vikt 

för att föräldrarna skall känna sig trygga. Griffin (2006) redovisade i sin studie vikten 

av ett ärligt och fortlöpande informationsutbyte med föräldrarna. Enligt Gooding et al. 

(2010) är ett gott samarbete mellan sjuksköterskor och föräldrar en av grundvalarna i 

familjecentrerad vård. Ygge (2007) synliggjorde vikten av att sjuksköterskan kan möta 

förälderns individuella behov samt tydliggöra rollerna om vem som gör vad. När 

familjecentrerad vård genomsyrar hela vårdtiden torde det således bli naturligare att 

föräldrarna erbjuds en plats vid barnets sida även vid återupplivning.  
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Flera sjuksköterskor i denna studie berättar om olika strategier för att skapa förtroende 

hos föräldrarna vilket sannolikt underlättar mötet med föräldrarna. Att bekräfta 

föräldrarna i det korta mötet och att fortlöpande ge information är en viktig strategi. 

Situationen på avdelningen kan ibland förändras snabbt på grund av andra akutfall. 

Genom att informera och förbereda föräldrarna på att detta kan inträffa och samtidigt 

visa att det alltid finns en sjuksköterska som ansvarar för barnet är en annan strategi för 

att inge förtroende. I en studie av Knott och Kee (2004) pekade sjuksköterskorna på 

betydelsen av att en person utsedd i vårdteamet står vid förälderns sida och fortlöpande 

förklarar det som händer under återupplivningen. 

 

Krissituationen 

 

Flera sjuksköterskor i studien upplever svårigheter i att hantera kulturella skillnader i 

föräldrars reaktionsmönster vid sorg och kris. Ökad kunskap i att hantera dessa 

skillnader efterfrågas av sjuksköterskorna. Det visar sig också att flera sjuksköterskor 

upplever en rädsla för att föräldrar inte kan bemästra krissituationer såsom 

återupplivning, trots att tidigare studier pekar på att föräldrar i allmänhet väljer att vara 

vid sitt barns sida vid återupplivning (Isoardi et al., 2005; Mangurten et al., 2006; 

Maxton, 2008). Hanson och Strawser (1992) och Jones et al. (2011) visade i sina 

studier att sjuksköterskor ibland upplever en rädsla för att deras handlingar eller sätt att 

kommunicera i vårdteamet vid en återupplivning kan förvärra föräldrarnas upplevelser. 

Med hänsyn till detta skulle det kunna vara betydelsefullt att det finns en person i 

vårdteamet avsatt för att sitta vid förälderns sida och förklara det som händer under hela 

processen. 

 

Föräldrarnas val 

 

Sjuksköterskor upplever det mycket betydelsefullt att erbjuda föräldrarna möjligheten 

att närvara vid återupplivningen. De upplever också att det är viktigt att någon kan ge 

stöd och att närvaron är på förälderns villkor. Det kan innebära att det visas vara tillåtet 

att lämna rummet men också att komma tillbaka. Det styrks av Griffin (2006) som tar 

upp de grundläggande begreppen inom familjecentrerad vård. Ett av dem är att 
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föräldrar skall ges möjlighet att fatta beslut på en nivå de själva väljer. Ett annat är att 

hänsyn skall tas till familjens val, vilka påverkas av deras värderingar och kulturella 

bakgrund. 

 

I nuvarande studie upplever sjuksköterskorna att det finns mycket litteratur som 

beskriver bemötande av människor i kris, men i realiteten, handlar det mycket om att 

känna sig trygg i sin yrkesroll vilket underlättar tolkningen av förälderns individuella 

behov. Enligt Pye, Kane och Jones (2010) kräver implementering av familjecentrerad 

vård under hela intensivvårdsförloppet att sjuksköterskor är väl förberedda på att kunna 

stötta föräldrar i känslosamma situationer såsom återupplivning.  

 

Det är känt sedan länge att bearbetningen av sorgeprocessen, i de fall där 

återupplivningen inte gick som förväntat, underlättas för föräldrarna om de är 

närvarande vid återupplivningen (Hanson & Strawser, 1992). Sjuksköterskorna i denna 

studie har en uppfattning om att bearbetning av sorgeprocessen underlättas för föräldrar 

om de är närvarande vid återupplivning. Trots detta förekommer upplevelser hos några 

sjuksköterskor att föräldrar i vissa fall ändå bör skyddas från obehagliga scener. 

Liknande upplevelser framkom även i en studie av Knott och Kee (2004) där 

sjuksköterskor uttryckte att traumatiska bilder av återupplivningen kan vara svårare att 

hantera än dödsfallet i sig. Maxton (2008) däremot pekar på föräldrarnas starka önskan 

att vara med sitt barn och att detta är viktigare för föräldrarna än att återupplivningen 

skulle vara traumatisk att beskåda. 

 

Resultatet i nuvarande studie visar entydigt att sjuksköterskor upplever att det bästa 

stödet barnet kan få vid återupplivning är att föräldrar visar sin närvaro genom beröring 

oavsett om barnet är vid medvetande eller inte. Resultatet präglas också av att 

sjuksköterskorna upplever det oerhört viktigt att föräldrarna blir väl omhändertagna så 

att de kan fokusera på att arbeta med barnet. Liknande resultat ses i tidigare forskning 

som pekar på betydelsen av att det finns en erfaren person i vårdteamet vid föräldrarnas 

sida som stöttar dem känslomässigt under hela återupplivningen (Perry, 2009; Knott & 

Kee, 2004). 
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Yrkesrollen 

 

Arbetslivserfarenhet är en faktor som sjuksköterskorna bedömer starkt präglar hur de 

upplever föräldrars närvaro vid återupplivning. Enligt Benner (1993) hamnar 

sjuksköterskan ibland på en nybörjares prestationsnivå vid byte av arbetsplats. 

Nybörjare saknar erfarenhet av de situationer de möter vilket innebär att de behöver 

vägledning i form av riktlinjer. Flera av sjuksköterskorna i nuvarande studie upplever 

tiden som nyanställd svår eftersom all fokus då ligger på barnet och det är svårt att se 

helheten i återupplivningssituationen där föräldrarna också är inkluderade. Studiens 

resultat tyder också på att arbetslivserfarenheten har stor betydelse för hur 

sjuksköterskor upplever föräldrars närvaro, ju tryggare sjuksköterskan är i sin yrkesroll 

desto lättare upplevs kontakten med föräldrarna. Detta visades också i en studie av 

Ygge (2007) där skillnaden synliggjordes mellan nyutexaminerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskor med längre erfarenhet. Att känna sig osäker i sin yrkesroll med delaktiga 

observerande föräldrar leder till en större svårighet att utföra procedurer med barnet och 

samtidigt bemöta föräldrar på ett professionellt sätt. Perry (2009) visade i sin studie att 

sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med utbildning för att möta föräldrars 

behov vid återupplivning.  

 

Rollfördelning och riktlinjer 

 

Välfungerande rutiner är ett ämne som sjuksköterskorna nämner vilket starkt präglar 

hur de upplever föräldrars närvaro vid återupplivning. Det upplevs oerhört frustrerande 

av sjuksköterskor när det inte är tydligt vem som tar hand om föräldrarna. I vissa fall är 

rollerna i vårdteamet tydliga och förutbestämda men när situationen väl uppstår 

fungerar inte rollfördelningen. I andra fall beskrivs att det inte finns några 

förutbestämda roller men när situationen väl uppkommer så finns det ändå alltid någon 

ur personalen vid föräldrarnas sida. Det framkommer att undersköterskorna i 

vårdteamet har en viktig roll då de oftast befinner sig närmast föräldrarna under 

återupplivningen. 

 

Utifrån resultatet torde den optimala akuta situationen vara att det finns tydliga rutiner 

med riktlinjer när det gäller rollfördelningen i teamet och att dessa riktlinjer efterföljs. 
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MacLean et al. (2003) noterade i sin studie att många sjuksköterskor upplever att det 

skulle vara positivt med skrivna riktlinjer för återupplivningssituationer. Andra studier 

visar på positiva effekter av FPP (Family Presence Protocol) ett protokoll som 

utformats baserat på Emergency Nurses Association´s riktlinjer. Dessa riktlinjer stödjer 

föräldrars närvaro vid återupplivning (Mangurten et al., 2006; Meyers et al., 2004; 

O´Connel, Farah, Spandorfer & Zorc, 2007).  Riktlinjer liknande dessa torde vara det 

som sjuksköterskorna i nuvarande studie efterfrågar.   

 

Simulatorträning  

 

Teamarbetet är ytterligare en faktor som sjuksköterskorna bedömer starkt präglar hur 

de upplever föräldrars närvaro vid återupplivning. Messmer (2008) visade i sin studie 

att övning av återupplivning, genom simulering på docka, även tränar det 

multidisciplinära samarbetet i vårdteamet. Detta hjälper sjuksköterskor och läkare att 

värdera varandras kompetens vilket sannolikt leder till ett bättre samarbete. Simulator 

träning är också ett sätt att öka kompetensen i vårdteamet utan att äventyra patientens 

säkerhet.   

 

Tidigare forskning visar att det finns en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och 

läkare där sjuksköterskor är mer positiva än läkare till föräldrarnas närvaro under 

återupplivningen (Mangurten et al., 2004; O´Brien, Creamer, Hill & Welham, 2002; 

Saccetti, Carraccio, Leva, Harris & Lichenstein, 2000). Sjuksköterskorna i nuvarande 

studie påtalar att läkarkåren ofta uppvisar lägre acceptans än sjuksköterskor till 

föräldrars närvaro. Det framkommer önskemål om att träna föräldrars närvaro vid 

mindre akuta situationer för att vara bättre förberedd på att hantera föräldrars närvaro 

vid återupplivning. Sjuksköterskorna menar att detta skulle kunna öka acceptansen i 

läkarkåren. I en studie av Pye et al. (2010) där återupplivning simulerats och 

utvärderats, framkom att sjuksköterskorna upplevde det positivt att träna återupplivning 

med simulering. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde sig tryggare i att bemöta 

föräldrar i kris.   
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Slutsats 

 

Sjuksköterskors upplevelser av föräldrars närvaro vid återupplivning utmärks av en 

stark önskan att kunna fokusera på barnet och samtidigt veta att föräldrarna blir 

omhändertagna. Att känna sig trygg i sin yrkesroll underlättar kontakten med 

föräldrarna. När föräldrarna är inkluderade i den dagliga omvårdnaden blir det också 

naturligare för dem att närvara vid akuta situationer såsom återupplivning. För att 

återupplivningen skall fungera optimalt krävs ett väl fungerande teamarbete med 

noggrant utarbetade riktlinjer och rutiner som efterföljs. Sjuksköterskor efterfrågar att 

träna föräldrars närvaro vid mindre akuta situationer för att vara bättre förberedda på att 

hantera föräldrars närvaro vid återupplivning.  

 

Klinisk betydelse 

 

Studiens resultat visar att det finns riktlinjer och rutiner inom verksamheten men att 

dessa inte efterföljs optimalt. Det vore betydelsefullt om sjuksköterskor dagligen 

planerade och tydliggjorde rollfördelningen i vårdteamet inför akuta situationer såsom 

vid återupplivning samt att verksamheten ser över de riktlinjer och rutiner som finns. 

Simulatorträning med docka kan vara en metod i att träna samarbetet i vårdteamet och 

att vara bättre förberedd vid akuta situationer såsom återupplivning. 

 

Förslag på vidare forskning/utveckling 

 

Forskning visar att föräldrar vill vara närvarande vid återupplivning. Hur 

sjuksköterskor upplever att föräldrar är närvarande vid återupplivning påverkas av flera 

faktorer. Att träna återupplivning med simulator docka och införa rutiner kring vem 

som tar hand om föräldrar vid återupplivning samt utvärdera detta torde vara 

betydelsefullt. Det vore även intressant att intervjua övriga yrkesgrupper i vårdteamet 

som medverkar vid återupplivning.  
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