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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När ett barn blir kritiskt sjukt och behöver intensivvård kan det innebära enorma 

kroppsliga och mentala påfrestningar för föräldrarna. Föräldrarna har oftast en central roll i 

barnets vård och tillfrisknande, men kan uppleva besvär med att få sina personliga behov 

uppfyllda under barnets vårdtid. Syfte: Beskriva föräldrars uttryckta behov av stöd från 

sjuksköterskor när deras barn vårdas på BIVA. Metod: Litteraturöversikt med analys av 

kvalitativ data. Resultat: Fem kategorier presenteras i studien; stöd i form av begriplig 

information, stöd till att bevara föräldrarollen, stöd i form av tillit till sjuksköterskor, stöd till 

kroppsligt välbefinnande samt emotionellt stöd. Slutsats: Föräldrar kan uppleva en förlorad 

känsla av kontroll när barnet vårdas på BIVA. Tankar och känslor, så som osäkerhet gällande 

barnets överlevnad, kan hindra dem från att ta hand om sig själva vilket i sin tur kan leda till 

utmattning. Information, delaktighet och goda relationer till sjuksköterskor uttrycks främja 

föräldrarnas välbefinnande, känsla av kontroll och trygghet. Klinisk betydelse: Resultatet i 

studien skulle kunna bidra till hur sjuksköterskor kan stödja och hjälpa föräldrar till sjuka 

barn. Resultatet skulle även kunna bidra till diskussion och reflektion över attityder och 

förhållningssätt inom hälso- och sjukvården när det kommer till föräldrars roll och välmående 

i vården av sjuka barn.  

Nyckelord: BIVA, föräldrar, stöd, litteraturöversikt 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: When a child becomes critically ill and needs intensive care, it can involve 

enormous bodily and mental strain for parents. Parents often have a central role in the child's 

care and recovery, but can experience trouble with getting their personal needs met during the 

child's hospital stay. Aim: Describe parents expressed needs of support from nurses when 

their child is cared for in the PICU. Method: Literature review, analyzing qualitative data. 

Results: Five categories is presented in this study; support in the form of understandable 

information, support to preserve the parental role, support in the form of trust in nurses, 

support for bodily well-being and emotional support. Conclusion: Parents can experience a 

loss of control when the child is cared for in the PICU. Thoughts and feelings, such as 

uncertainty regarding the child's survival, can prevent them from taking care of themselves 

which can lead to exhaustion. Information, participation and trusting relationships with nurses 

can promote parents well-being, feelings of control and security. Clinical significance: The 

results of this study could contribute to how nurses can support and help parents of ill 

children. The results could also contribute to the discussion and reflection on the attitudes of 

health care when it comes to the role and well-being of parents in the care of ill children.   

Key words: PICU, parents, support, literature review.  
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INLEDNING 

När ett barn läggs in på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) kan detta innebära enorma 

påfrestningar för föräldrarna, både emotionellt och kroppsligt. Föräldrar kan uppleva känslor 

som förtvivlan, rädsla och hjälplöshet när deras barn blir kritiskt sjukt. Intresset att skriva om 

föräldrars uttryckta behov av stöd från sjuksköterskor när barnet vårdas på BIVA väcktes när 

författarna hade verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet på Astrid 

Lindgrens barnsjukhus. Författarna mötte där barn, från noll till arton års ålder, som 

överflyttats från BIVA när de återhämtat sig tillräckligt efter allvarlig sjukdom eller skada. 

Föräldrarna till dessa barn kunde uttrycka att de var utmattade i varierande utsträckning under 

vistelsen på sjukhuset. Författarna upplevde från den verksamhetsförlagda utbildningen att det 

var svårt för dem att veta vilka behov föräldrarna hade när det gällde avlastning och 

välbefinnande, samt på vilket sätt sjuksköterskorna kunde stödja dem till att ta hand om sig 

själva. Detta väckte intresset att få en ökad insikt i vilka behov av stöd föräldrarna haft när 

deras barn var kritiskt sjukt. 

BAKGRUND 

Föräldrar till sjuka barn 

Edwinson Månsson och Enskär (2008) menar att föräldrarna har en central roll i vården av 

sjuka barn, oavsett barnets ålder. Föräldrarna är oftast de primära vårdarna som sköter om och 

uppfostrar barnet samt är barnets största trygghet. Edwinson Månsson (2008) belyser att 

barnet tidigt i sin utveckling lär av föräldrar vad hälsa och ohälsa är genom att tolka 

föräldrarnas uttryck för specifika symtom och tecken. Edwinson Månsson menar att barnet 

därmed lär sig att koppla ihop olika kroppsförändringar med symtom. Detta ger barnet 

möjlighet att ge uttryck för vad som är normalt eller onormalt. Edwinson Månsson och Enskär 

(2008) uppmärksammar att föräldrarna känner barnet och förstår barnets emotionella behov 

bättre än någon annan. Föräldrarna kan därmed uttrycka sådant som det lilla barnet inte själv 

kan och de kan ge sitt barn information om vad som ska hända på bästa sätt. Edwinson 

Månsson (2008) menar att alla barn blir sjuka men att sjukdomarna oftast klaras av att tas 

hand om i hemmet med eventuell telefonkontakt med sjukhus eller sjukvårdsrådgivning. 

Många barn råkar dock ut för sjukdom eller trauma som leder till sjukhusvistelse (ibid.). 

Johansson (2007) förklarar att föräldrars närvaro och delaktighet under ett barns 

sjukhusvistelse inte alltid har varit en självklarhet. Under en stor del av 1900-talet ansågs 
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föräldrarna vara en smittorisk och belastning varpå hälso- och sjukvården var mycket 

restriktiv med det tillåtna antalet besök på sjukhuset. Först under 1950-talet började en del 

forskning visa på att detta med tiden var skadligt för barnens hälsa. Johansson beskriver att 

forskningen fick en stor genomslagskraft i samhället och skapade en ny syn på föräldrarnas 

närvaro hos det sjuka barnet. Den nya synen på föräldrarnas roll har lett till att deras närvaro 

och delaktighet ses som en mycket viktig komponent i barnets vård och tillfrisknande i dagens 

samhälle (ibid.).  

Ett barns sjukhusvistelse innebär en stor prövning för barnets familj som helhet enligt Hopia, 

Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2004). Familjen utsätts för påfrestningar på olika 

plan och detta innebär att det sjuka barnet, syskonen och föräldrarna kan reagera och bete sig 

på sätt som de inte brukar (ibid.). Johansson (2007) beskriver att föräldrar kan uppleva stress i 

varierande grad under barnets sjukhusvistelse. Stress hos föräldrar kan bland annat bero på 

tidigare erfarenheter, att de känner rädsla för barnets hälsa, känner sig underlägsna eller 

upplever brister i kommunikationen med sjuksköterskor. Johansson förklarar att föräldrar kan 

reagera på och hantera stressen på olika sätt. Otålighet, missnöje och otillgänglighet är vanligt 

förekommande reaktioner (ibid.). 

Föräldrar till barn på BIVA 

Ett barns vistelse på BIVA kan innebära att familjen upplever ett avbrott från allt som är 

bekant och normalt i familjens vardag; så som miljöer, rutiner och personer menar Wheeler 

(2005). Detta kan medföra olika typer av krisreaktioner hos familjemedlemmarna. 

Krisreaktioner kan enligt Wheeler innebära starka emotionella reaktioner så som sorg, ilska 

och skuldkänslor vilket kan påverka familjens normala samspel. Wheeler framhäver att om 

föräldrarna även upplever en förlust av kontroll och kontakt med barnet, samt ser förändringar 

i barnets yttre och inre egenskaper, kan detta leda till krisreaktioner. Wheeler menar att den 

normala kommunikationen mellan familjemedlemmarna kan brytas ned eller rentav upphöra 

när barnet vårdas på BIVA, oftast på grund av familjemedlemmarnas individuella sätt att 

hantera och förstå situationen. Wheeler belyser att sjuksköterskor som är medvetna om att 

föräldrar och andra familjemedlemmar kan reagera på olika sätt kan uppmärksamma och 

förebygga detta i ett tidigt skede. Detta genom att sjuksköterskorna försäkrar föräldrarna om 

att det är vanligt att reagera på olika sätt samt ger dem individuellt anpassat stöd till att 

hantera reaktionerna (ibid.).  

Aldridge (2005) hävdar att många av föräldrarnas kroppsliga och emotionella behov kan övergå 
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till att bli stressorer när barnet är svårt sjukt och vårdas på BIVA. Aldridge (2005) menar att 

stressorer oftast är de individuella behov som inte blir uppfyllda hos föräldrarna, exempelvis 

brist på sömn, att inte kunna vara nära barnet eller att inte veta barnets prognos. Stressorer kan 

dock även finnas i miljön på sjukhuset, exempelvis höga ljud och stökig atmosfär. En ökad 

mängd stressorer kan enligt Aldridge bidra till att föräldrarna upplever en ökad generell stress 

och kroppslig påfrestning under barnets vårdtid. Harbaugh, Tomlinson och Kirschbaum (2004) 

uppmärksammar att föräldrar till barn som vårdas på BIVA kan uppleva en känsla av att förlora 

rollen som beskyddare, primär vårdare och beslutsfattare när de måste överlåta sitt barn till 

sjuksköterskorna. Detta kan medföra att föräldrarna känner osäkerhet och ambivalens vilket i 

sin tur kan leda till passivitet och oförmågor att medverka i barnets vård (ibid.). Longden (2011) 

belyser att föräldrar kan uttrycka känslor av otillräcklighet om de inte upplever tillräckligt stöd 

från sjuksköterskorna på BIVA att delta i vardagliga omvårdnadsrutiner. 

Stöd och empowerment från sjuksköterskor 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) bör sjuksköterskor 

ha förmåga att kommunicera med och stödja närstående på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Det är viktigt att sjuksköterskor reflekterar över föräldrarnas situation och 

tillägnar sig kunskap om familjen för att kunna bemöta och stötta dem på ett anpassat sätt 

menar Johansson (2007). Detta på grund av att föräldrar, enligt Johansson, kan vara mycket 

känsliga för bemötandet av både dem själva och sitt sjuka barn. Vidare menar Johansson att 

sjuksköterskors språkliga kommunikation har stor betydelse då missuppfattningar och 

otydligheter kan skada föräldrarnas förtroende för vården. Aldridge (2005) belyser att 

föräldrar till barn som vårdats på BIVA rangordnade ärlig och rak information från 

sjuksköterskor som betydande aspekter i ett gott bemötande.  

Fossum (2007) beskriver vikten av att sjuksköterskor ger patienter och närstående rätten och 

förmågan till att delta och påverka vården inom rimliga gränser. Fossum beskriver detta som 

empowerment, ett verktyg för att kunna öka kritiskt tänkande hos människor. Vidare menar 

Fossum att empowerment är en process som kan möjliggöra självbestämmande hos individer 

för att därigenom känna ökad kontroll över sitt liv. Fossum belyser även vikten av att 

individen känner tillit och kunskap till sin egen förmåga att hantera och klara av, för individen 

upplevda, svåra situationer. Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2004) menar 

att det är viktigt att sjuksköterskor talar om vad föräldrarna kan, får och bör göra för att främja 

det sjuka barnets välmående under vårdtiden. Vidare antyder Hopia et al. att föräldrar behöver 
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uppmuntran och positiv återkoppling från sjuksköterskor för att deras roll som primär vårdare 

ska kunna främjas. 

Föräldrar till barn som vårdats på BIVA värdesatte sjuksköterskors tillgivenhet till barnet och 

deras uppmärksamhet på förändringar hos barnet högt menar Harbaugh, Tomlinson och 

Kirschbaum (2004). Föräldrarna hade förtroende för sjuksköterskor som visade tillgivenhet till 

barnet genom kroppskontakt och verbalt tonläge, och kände då att deras barn blev väl 

omhändertaget. Harbaugh et al. synliggör att föräldrarna kunde spendera en stor del av sin 

vakna tid med att observera sitt barn, och när sjuksköterskor gjorde detsamma ansåg föräldrarna 

att det förmedlade ansvarsfullhet och stöd. Föräldrarna fick därigenom en ökad känsla av 

gemenskap och förtroende till dessa sjuksköterskor (ibid.). 

 

Teoretisk referensram 

Katie Erikssons omvårdnadsteori används för förståelsen av lidande i litteraturstudien. 

Eriksson (1994) menar att lidandet är ett grundmotiv för vårdandet, det vill säga det som 

motiverar all vård. Lidandet beskrivs av Eriksson som något som berör hela människan, 

människans upplevelse av sig själv i världen och är en naturlig och ofrånkomlig del av livet. 

Lidandet utesluter inte hälsa - snarare tycks de vara förenade med varandra; en människa som 

upplever ett lidande som uthärdligt kan samtidigt uppleva hälsa i andra aspekter. Eriksson 

lyfter fram att lidandet är den mest centrala upplevelsen i patientens värld och kan ha sitt 

ursprung i olika delar av dennes verklighet. Patienten kan uppleva tre former av lidande 

beroende på var källan till lidandet finns, och dessa beskrivs som sjukdoms-, vård- och 

livslidande (ibid.). 

Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) beskriver sjukdomslidande som de symtom och problem som är 

konsekvenserna av sjukdom och behandling. Det kan enligt Eriksson innebära både kroppslig 

och själslig smärta. Den kroppsliga smärtan är direkt orsakad av sjukdomen eller 

behandlingen medan den själsliga smärtan kan uppstå om sjukdomen eller behandlingen för 

med sig att människan känner känslor som skuld, skam, förnedring eller begränsning. 

Eriksson menar att upplevelsen av begränsning på grund av sjukdom kan innebära ett hot mot 

människans personliga värde och identitet, då det kan vara kopplat till att inte prestera i olika 

avseenden av livet. Vidare förklarar Eriksson att sjukdomslidande kan innebära att människan 

upplever en försämrad livskvalitet som kan inkräkta på enskilda situationer eller på livet som 
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helhet. Människan försöker bemästra lidandet genom att söka efter behovstillfredsställelse, 

balans och harmoni i sin tillvaro (ibid.). 

Vårdlidande 

Eriksson (1994) beskriver vårdlidandet som ett lidande till följd av brister i vård och 

behandling, ett uttryck för en vård som inte är god och kärleksfull. Vidare förklarar Eriksson 

vikten av att uppmärksamma patienters syn på vad som är påfrestande behandlingar och 

procedurer för att som vårdpersonal kunna minska denna typ av lidande. Vårdlidande kan 

enligt Eriksson innebära patienters förlorade känsla av kontroll och egenmakt till följd av att 

vårdpersonalen inte lyssnar eller tar denne på allvar. Eriksson lyfter även fram att patienter 

kan känna sig kränkta av olika anledningar och i olika sammanhang av vårdpersonal. 

Kränkning kan uppstå på grund av vårdpersonalens omedvetna ageranden, bristande kunskap 

eller brist på reflektion. Detta kan leda till utebliven vård, maktutövning, fördömelse, straff 

eller reducerad känsla av egenvärde, vilket kan orsaka att patienter känner sig skyldiga eller 

underlägsna. Eriksson menar att genom att kränka en människas värdighet fråntas möjligheten 

att helt och fullt vara människa (ibid.). 

Livslidande 

Livslidandet är, till skillnad från sjukdomslidandet, det lidande som är förknippat med 

människans identitet och verklighet menar Eriksson (1994). Livslidande kan enligt Eriksson 

uppstå när en individ upplever att allt som innebär att leva som och vara människa går 

förlorat, exempelvis vid ohälsa. Vidare belyser Eriksson att livslidande dock kan kontrolleras 

genom aktivitet och prestation som får människan att känna värde och värdighet. Eriksson 

förklarar att livslidande kan vara ett hot mot människans existens då sjukdom och ohälsa kan 

påverka hela människans livssituation. För att inte brytas ned helt av sjukdom eller ohälsa 

behöver den lidande människan reflektera och få bukt med sina tankar om livet och döden. 

Eriksson menar att människor med livslidande kan uppleva att de inte längre har möjlighet att 

leva upp till sina personliga ideal och tvingas konfrontera eller omdefiniera sin identitet; vem 

är jag? vem har jag varit? vem kommer jag förbli? 

PROBLEMFORMULERING 

Att som förälder möta en ny och okänd värld samt uppleva osäkerhet inför sitt barns 

överlevnad kan kräva stöd från omgivningen och inte minst från sjuksköterskan (Aldridge, 

2005). Vistelsen på BIVA kan väcka många starka känslor som kan vara svåra för föräldrarna 
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att hantera, vilket kan resultera i sorg, emotionell stress och känslor av hopplöshet (Wheeler, 

2005). Att ha ett barn som vårdas på BIVA och samtidigt försöka upprätthålla livet utanför 

sjukhuset; relationer, ekonomi, syskon och dylikt, kan bli en stor utmaning och omställning 

för föräldrarna. Detta kan leda till kroppslig och psykisk utmattning. Förståelse och kunskap 

kring föräldrars upplevelser och behov när barnet vårdas på BIVA kan vara viktigt för att 

sjuksköterskor ska kunna ge dem adekvat stöd och hjälp och därmed kunna förhindra 

eventuella psykiska och kroppsliga besvär. Dessa föräldrar finns inte enbart på BIVA utan 

även inom andra pediatriska vårdsammanhang, varför förståelse och kunskap inom området 

behövs. 

SYFTE 

Beskriva föräldrars uttryckta behov av stöd från sjuksköterskor när deras barn vårdas på 

BIVA.  

METOD 

Design 

Litteraturöversikt baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Rosén (2012) 

förklarar att syftet med en litteraturöversikt är att få en överblick över aktuellt forskningsläge 

som ett underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Forskning med kvalitativ ansats 

fokuserar på att studera människors personliga erfarenheter och upplevelser (Henricson & 

Billhult, 2012).  

Urval 

Enligt Rosén (2012) sker urvalet av artiklar i två steg; grovsållning med hjälp av titel och 

abstrakt och sedan en bedömning baserat på artikeln som helhet. Denna litteraturöversikts 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna mellan 2009-2014, de skulle vara peer 

reviewed, skrivna på engelska, svara på syftet samt ha en kvalitativ eller mixad metod. 

Urvalet begränsades även till att enbart inkludera originalartiklar, eftersom litteraturöversikter 

ska baseras på förstahandskällor (Rosén, 2012). Studiens exklusionskriterier var artiklar som 

hade medicinskt fokus, fokuserade på neonatal intensivvård samt kvantitativa artiklar. 

Artiklar som fokuserade på neonatal intensivvård valdes bort då denna litteraturöversikt ska 

fokusera på föräldrar vars barn vårdas på BIVA. Kvantitativa artiklar och artiklar med 

medicinskt fokus valdes bort då författarna beskriver ett kvalitativt område inom omvårdnad. 

Som stöd för att avgöra om de utvalda artiklarna höll tillräckligt hög kvalitet för att ingå i 

studien användes statens beredning för medicinsk utvärderings [SBU] 
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kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2013). Denna kvalitetsgranskningsmall graderar artiklar 

utifrån dess innehåll och har ett poängsystem med maximalt 21 poäng, vilket betyder hög 

kvalitet. Poängen sätts individuellt av den som granskar. Artiklarna som valdes håller 

medelhög till hög kvalitet enligt författarna, se Bilaga 1. Författarna valde att inkludera 

artiklar med medelhög kvalitet då de ansåg att dessa artiklar kunde medföra relevanta fynd till 

denna litteraturöversikts resultat. 

Datainsamlingsmetod 

Artikelsökningarna gjordes på sökmotorn EBSCO Discovery Service och databasen CINAHL 

with Full Text eftersom den tillhandahåller vetenskaplig forskning med omvårdnadsfokus 

samt att författarna var förtrogna med att hantera denna databas sedan tidigare. De flesta 

databaser använder sig av ämnessökord för att beskriva artiklars innehåll (Karlsson, 2012). 

Vidare förklarar Karlsson att olika databaser använder olika system för att ge färre träffar och 

mer specifika resultat. Samtliga artiklar som används i denna studie har hittats på CINAHL 

with Full Text som använder sig av ämnesordssystemet CINAHL Headings. Karlsson menar 

att det i en informationssökning är att föredra att använda sig av en databas då det ökar 

möjligheten att anpassa sökningen och ämnessökorden till databasen. 

Artikelsökningarna börjades med breda sökningar på det primära ämnessökordet PICU* 

(Pediatric Intensive Care Unit) vilket genererade ett stort antal träffar på EBSCO Discovery 

Service. Karlsson (2012) beskriver att en asterisk (*) kan användas på ämnessökorden för att 

inkludera samtliga ord med olika böjningsformer. Då resultatet blev mycket omfattande lästes 

enbart ca 20 titlar innan sekundära ämnessökord kombinerades med det primära 

ämnessökordet med hjälp av de booleska operatorerna AND, OR och NOT. Booleska 

operatorer lades till för att författarna ville avgränsa och specificera sökningarna. Initialt 

provades parents, tillsammans med det primära ämnessökordet och den booleska operatorn 

AND, vilket genererade ett stort antal träffar där några artiklar valdes ut till grovsållningen. 

Sedan kombinerades det primära ämnessökordet PICU* tillsammans med AND parents, 

AND qualitative och NOT neonatal. Detta genererade ett relativt stort resultat där flertalet 

artiklar för grovsållning hämtades. Slutligen gjordes en sökning med ämnessökorden PICU*, 

AND parents experience och NOT neonatal, vilket genererade i ett mindre antal träffar där de 

sista artiklarna valdes ut till resultatet. Sökningsförfarandet finns redovisat i Tabell 1. 
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Tabell 1. Söktabell som redovisar antalet valda artiklar på respektive ämnessökord. 

Datum Sökord Inklusionskriterier Antal 

träffar 

Antal 

lästa titlar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2014-11-12 PICU* Full text, peer 

reviewed, publicerade 

2009-2014, engelska 

4839 20 0 0 0 

2014-11-12 PICU*  

AND 

Parents 

Full text, peer 

reviewed, publicerade 

2009-2014, engelska 

1292 40 12 7 1 

2014-11-12 PICU*  

AND 

Parents 

AND 

Qualitative 

NOT 

Neonatal 

Full text, peer 

reviewed, publicerade 

2009-2014, engelska 

223 60 20 10 7 

2014-11-12 PICU*  

AND 

Parents 

experience 

NOT 

Neonatal 

Full text, peer 

reviewed, publicerade 

2009-2014, engelska 

86 20 6 2 2 

 

Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Evans (2003) gjordes på de utvalda artiklarna. En 

kvalitativ innehållsanalys innebär enligt Evans att forskaren läser artiklarna upprepade gånger 

för att öka förståelsen för innehållet. Sedan identifieras och sammanställs de viktigaste 

slutsatserna, det vill säga nyckelkomponenterna, från varje artikel. Utifrån sammanställningen 

identifieras sedan de vanligaste teman. Evans beskriver att med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys kan forskaren öka kunskapen, ge nya insikter och visa på subjektiv fakta. 

Detta syftar till att åstadkomma en bred och innehållsrik beskrivning av ett fenomen (ibid.). 
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Innehållsanalysen inleddes med att författarna läste samtliga artiklar var för sig upprepade 

gånger och antecknade relevant innehåll av texten, för att öka sina förståelser av artiklarnas 

innehåll. Sedan diskuterades fynden och artiklarnas innehåll för att säkerställa att författarna 

haft liknande uppfattning och förståelse av artiklarna. Detta för att synliggöra och 

uppmärksamma författarnas förförståelser av ämnet. Ett reflekterande och kritiskt 

tillvägagångssätt är enligt Danielson (2012) en förutsättning vid granskning och detta har 

författarna haft vid analysen av artiklarna för att undvika att resultatet speglar författarnas 

förförståelse. I artiklarnas resultat sökte författarna sedan efter beskrivningar som ansågs 

svara på litteraturstudiens syfte, detta blev nyckelkomponenter. De nyckelkomponenter som 

hittades radades upp i ett separat dokument i enlighet med Evans (2003) och sorterades sedan 

efter dess likheter. Efter sorteringen formulerade författarna tillsammans fem teman som 

utgör resultatet, dessa presenteras i en temamatris (Bilaga 2). Genom att författarna sorterade 

och tematiserade nyckelkomponenterna efter deras likheter och skillnader skapades en ökad 

förståelse och kunskap av valt ämnesområde, i enlighet med Evans innehållsanalys. Analysen 

gjordes induktivt vilket innebär att utgångspunkten för studien är grundad i dess innehåll 

(Danielson, 2012).  

Etiska aspekter 

Denna litteraturstudie behöver inte granskas av en etikprövningsnämnd (Centrala 

etikprövningsnämnden, u.å.) enligt etikprövningslagen (SFS, 2008:192) då den inte avser att 

utföra forskning på människor. Forskningen, det vill säga studierna som inkluderats i denna 

litteraturstudie, har redan utförts och därmed genomgått etisk granskning av olika slag. I 

urvalet av studier togs därför hänsyn till om de haft en etisk diskussion. I en kvalitativ studie 

bör forskaren ta ställning till sin förförståelse (Birkler, 2008). Med förförståelse menas den 

föregående förståelse forskaren besitter inom det område där forskningen ska äga rum 

(Birkler, 2008). Författarna till denna studie har tagit hänsyn till sina förförståelser då de har 

erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning, för att undvika feltolkningar av fynden i 

artiklarna. En forskare ska alltid vara hederlig med sitt resultat (Birkler, 2008). Författarna av 

denna litteraturstudie har därför inte fabricerat eller plagierat data. Språkliga misstolkningar 

har i största mån försökts att undvikas genom noggrann analys då artiklarna lästs och 

översatts från engelska till svenska.  
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RESULTAT 

Analysen av de tio inkluderade artiklarna resulterade i fem teman; stöd i form av begriplig 

information, stöd till att bevara föräldrarollen, stöd i form av tillit till sjuksköterskor, stöd till 

kroppsligt välbefinnande samt emotionellt stöd. 

Stöd i form av begriplig information 

I flertalet artiklar belystes att föräldrar kunde uppleva stöttning från sjuksköterskor som gav 

information och förklaringar på ett simpelt och begripligt språk (Abib El Halal et al., 2013; 

Gequelin, Frogeri Fernandes, Pedro de Oliveira och Dyniewicz, 2014; Ames, Rennick och 

Baillargeon, 2011 & Majdalani, Doumit och Rahi, 2013). Föräldrarna uppfattade att när 

sjuksköterskor använde sig av komplicerade medicinska termer och “sjukhusjargong” kunde 

detta resultera i en förlorad känsla av kontroll (Uhl, Fisher, Docherty och Brandon, 2013 & 

Majdalani et al., 2013). Medicinska detaljer rörande barnet kunde upplevas som skrämmande 

för föräldrarna om de inte förstod innebörden menar Uhl et al. (2013). Vissa föräldrar hade 

svårigheter att förstå situationens allvar då informationen de fått från sjuksköterskor inte varit 

anpassad efter deras kunskap och förståelse av barnets sjukdom och tillstånd (Abib El Halal, 

2010.). 

Genom kontinuerlig, ärlig och öppen information från sjuksköterskor kunde föräldrarna 

uppleva ökad delaktighet i barnets vård vilket även kunde medföra en känsla av kontroll 

(Colville et al., 2009; Majdalani et al., 2013; Stremler, Dhukai, Wong och Parshuram, 2010; 

Uhl et al., 2013; Ames et al. 2011 & Meert, Briller, Schim, Thurston & Kabel, 2009). Meert et 

al. (2009) uppmärksammar att många av föräldrarna föredrog ärlig och rak information 

angående deras barns prognos då det inte ingav dem några falska förhoppningar. Ames et al. 

(2011) betonar att föräldrarna kunde känna en lättnad över att, dygnet runt, ha sjuksköterskor 

tillgängliga för att besvara frågor, förklara medicinska procedurer och omvårdnadsåtgärder 

samt bekräfta barnets eventuella framsteg. Ames et al. (2011) samt Mattsson, Forsner, Castrén 

och Arman (2013) lyfter fram föräldrars behov av kunskap och undervisning av den 

medicinsktekniska utrustningen runt barnet. Detta på grund av att föräldrarna på BIVA oftast 

följde barnets EKG-kurvor och blodtrycksvärden för att säkerställa att barnet levde och blev 

omhändertaget (Ames et al., 2011).  
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Stöd till att bevara föräldrarollen 

Flera av artiklarna betonade att föräldrarna kunde ha ett stort behov av att få stöd till att 

bevara rollen som primär vårdare (Ames et al., 2011; Atkins, Colville & John, 2012; Mattsson 

et al., 2013; Meert et al., 2009; Stremler et al., 2010; Majdalani et al., 2011 & Uhl et al., 

2013). Enligt Meert et al. (2009) var viktiga aspekter i bevarandet av föräldrarollen att 

föräldrarna fick fortsätta uppfostra, skydda och upprätthålla auktoriteten som beslutsfattare 

under barnets vårdtid. Ames et al. (2011) och Mattsson et al. (2013) hävdar att föräldrarna 

kunde uttrycka behov av att få dela sin expertis och kunskap om barnet med sjuksköterskorna 

och få respons om att denna kunskap var värdefull. Meert et al. (2009) framhäver att föräldrar 

som upplevde brist på respekt från sjuksköterskor eller kände sig skuldbelagda kunde ha 

svårigheter att uppfylla funktionen som förälder. Många av föräldrarna upplevde att deras och 

barnets välmående gynnades och att den emotionella anknytningen till varandra bibehölls när 

föräldrarnas roll som primära vårdare blev uppskattad och erkänd av sjuksköterskorna menar 

Ames et al. (2011) och Uhl et al. (2013). 

Många av föräldrarna uttryckte ett behov av stöd till delaktighet och inflytande i barnets vård 

för att bevara identiteten som förälder (Ames et al., 2011; Mattsson et al., 2013; Meert et al., 

2009; Stremler et al., 2010; Uhl et al., 2013). Föräldrarna kunde uppfatta tiden på BIVA som 

en period av förvirring och osäkerhet gällande rollen som förälder då de ofta var tvungna att 

bli mer passiva och anpassa sig till sjukhusets och sjuksköterskornas rutiner menar Uhl et al. 

(2013). Vidare lyfter Uhl et al. fram att ett nära samarbete med sjuksköterskor, att få vara med 

i planeringen av barnets vård och bli inbjudna till att medverka i vård och beslutsfattande 

kunde hjälpa föräldrarna att bevara sin identitet och roll. Ames et al. (2011) och Uhl et al. 

framhäver att vissa föräldrar ofta kände sig ålagda att bli mer passiva i omvårdnaden av barnet 

och kunde känns sig tvungna att omdefiniera rollen som förälder. Detta kunde ske om barnet 

genomgick kroppsliga och mentala förändringar, om de var tvungna att sköta om ett annars 

självständigt barn eller överlåta barnet till sjuksköterskorna.  

Majoriteten av föräldrarna uttryckte ett stort behov av närhet och interaktion med barnet 

(Ames et al., 2011; Meert et al., 2009; Stremler et al., 2010). Ames et al. (2011) 

uppmärksammar att föräldrarna uttryckte en önskan att alltid få vara närvarande hos barnet, 

ge barnet tröst i form av kroppslig kontakt och att aktivt medverka vid exempelvis blöjbyten 

och matning. Enligt Ames et al. kunde föräldrarna vara rädda att göra fel nära barnet och 

behövde stöd och tillåtelse från sjuksköterskan att ta och hålla i barnet. Genom närhet och 
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interaktion kunde föräldrarna uppleva att de gjorde något betydelsefullt för sitt barn och att 

deras roll som förälder var meningsfull (Ames et al., 2011). 

Stöd i form av tillit till sjuksköterskor 

Flera av artiklarna synliggör att föräldrarna kunde ha ett stort behov av att etablera tillitsfulla 

relationer med sjuksköterskor (Ames et al., 201111; Mattsson et al., 2013; Meert et al., 2009; 

Stremler et al., 2010; Majdalani et al., 2011; Abib El Halal et al., 2013; Colville et al., 2009 & 

Uhl et al., 2013). Relationer som ansågs som tillitsfulla präglades oftast av respekt, ärlighet, 

trovärdighet och omtänksamhet (ibid.). En viktig aspekt var att föräldrarna kunde känna tillit 

till sjuksköterskornas kunskap och kompetens hävdar Ames et al. (2011). Detta medförde att 

föräldrarna kunde säkerställa att barnet blev väl omhändertaget (ibid.). 

Föräldrar uppskattade om sjuksköterskorna tog sig tid att lära känna familjen då detta kunde 

förmedla ett stödjande, tillitsfullt förhållningssätt och professionalitet enligt Stremler et al. 

(2010), Majdalani et al. (2013) och Meert et al. (2009). Detta innebar att sjuksköterskor som 

var välkända av föräldrarna och som kontinuerligt vårdade deras barn kunde hjälpa dem att 

hantera sin situation på ett djupare plan. Sjuksköterskor som kände familjen väl blev som 

“familjemedlemmar” beskriver Meert et al. (2009), vilket kunde stötta föräldrarnas förmåga 

att acceptera situationen. Mattsson et al. (2013) belyser att föräldrarnas välbefinnande 

gynnades när sjuksköterskor adresserade dem i omvårdnadssituationer. Dessutom förklarar 

Mattsson et al. att stödet från sjuksköterskorna även kunde innebära försök till att underlätta 

för föräldrarna i omvårdnadssituationer med barnet. 

Det framkom i några artiklar att föräldrarna kunde önska att få medlidande, empati och 

bekräftelse från sjuksköterskorna i form av kroppsspråk, ord och handlingar (Meert et al., 

2009; Stremler et al., 2010 & Majdalani et al., 2013). Föräldrarna fick oftast ett ökat 

förtroende för sjuksköterskor som gjorde “det lilla extra” och som utförde små omtänksamma 

gärningar för dem. Meert et al. (2009) framhäver att sjuksköterskor som på detta sätt 

förmedlade sitt stöd och sin hänsyn för barnets bästa kunde få en ökad tillit från föräldrarna.  

Stöd till kroppsligt välbefinnande 

I studierna av Stremler et al. (2010), Abib et al. (2013), Atkins et. al. (2012) och Meert et al. 

(2009) upplevde föräldrarna en brist på en lugn och privat miljö vilket kunde påverka det 

kroppsliga välbefinnandet. Meert et al. (2009) menar att föräldrarna behövde distans från ljud 

och andra människor samt tid att vara ensamma med sin familj för att känna en ökad inre ro. 
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Enligt Atkins et al. (2012) kunde en avsaknad av privata utrymmen på sjukhuset leda till att 

föräldrarna inte kunde diskutera känsliga ämnen eller reflektera över den rådande situationen 

med sin familj. En avsaknad av reflektion och ventilation av känslor kan enligt Atkins et al. 

ge upphov till kroppslig stress. Föräldrarna behövde stöd från sjuksköterskorna för att kunna 

åstadkomma detta på sjukhuset, exempelvis genom att sjuksköterskorna uppmärksammade 

när familjen hade behov av avskildhet (ibid.). Stremler et al. (2010) poängterar att ljud från 

dörrar som smäller, småprat bland personal och ljud från medicinskteknisk utrustning kunde 

upplevas som störningsmoment för föräldrarna, exempelvis vid vila, vilket kunde resultera i 

utmattning och bristande koncentration. 

Enligt Stremler et al. (2010), Atkins et al. (2012) och Meert et al. (2009) kunde föräldrarna 

uppleva brist på sömn, fysisk aktivitet och adekvat näringsintag. Föräldrarna kunde anse att 

sjukhuset saknade adekvata sovplatser och faciliteter för fysisk aktivitet och mental 

avkoppling vilket orsakade svårigheter att ta hand sin kroppsliga hälsa. Föräldrarna kunde 

yttra önskningar om att ha närhet till dusch, internet och tv för att kunna spendera så stor tid 

som möjligt hos barnet (ibid.). Enligt Stremler et al. (2010) kunde föräldrarna uttrycka en 

önskan om att få hjälp från sjuksköterskor att hitta näringsrik mat och logi i anknytning till 

sjukhuset för att förbättra näringsintaget och sömnen. Vidare menar Stremler et al. att 

föräldrarna kunde uttrycka behov av att få tillåtelse och uppmuntran från sjuksköterskorna att 

lämna barnet när situationer tillät det. Att lämna det sjuka barnet för att få andrum och kunna 

sköta sina ansvar utanför sjukhuset var viktigt för föräldrarnas kroppsliga välbefinnande 

belyser Ames et al. (2011).  

Emotionellt stöd 

I flertalet artiklar uppmärksammades att ett emotionellt stöd från socialt nätverk och 

sjuksköterskor var av stor vikt för att föräldrarna skulle känna sig mindre stressade när deras 

barn vårdades på BIVA (Colville et al. 2009, Meert et al. 2009, Stremler et al. 2010, 

Majdalani et al. 2013, Uhl et al. 2013 och Ames et al. 2011) Colville et al. (2009) hävdar att 

föräldrarna kunde ha svårt att prata om situationens allvar och sina känslor. Gequelin et al. 

(2014) framhäver att föräldrar kunde förnimma känslor som de tolkade eller uppfattade att 

barnet kände under exempelvis smärtsamma behandlingar. Föräldrarna uppskattade och kände 

stöttning i att ha sjuksköterskor som var tillgängliga för samtal och frågade hur de mådde och 

upplevde situationer regelbundet menar Ames et al. (2011). Föräldrarna kunde då uppfatta att 

deras ångest, rädslor och känslor av maktlöshet blev bekräftade (ibid.).  
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Enligt Uhl et al. (2013) kunde föräldrar känna ett ökat emotionellt empowerment då 

sjuksköterskor stöttade och guidade dem igenom omvårdnadsåtgärder och medicinska 

procedurer. Colville et al. (2009) belyser att när det sociala nätverket och sjuksköterskor 

ställde upp och stöttade föräldrarna i vardagliga göromål kunde föräldrarna uppleva att de fick 

mer tid över till sig själva. Tid för reflektion och vila bidrog med minskad emotionell stress 

hos föräldrarna (Colville et al., 2009). 

Trosövertygelser, familjetraditioner och andlighet kunde hjälpa föräldrarna att hantera svåra 

känslor menar Majdalani et al. (2013), Meert et al. (2013), Gequelin et al. (2014) och Stremler 

et al. (2010). Detta kunde bland annat innebära att få möjlighet och stöd till att utöva 

meditation, bön och religiösa aktiviteter vilket genererade en inre ro hos föräldrarna. Meert et 

al. (2013) framhäver att det var viktigt för familjer att få bevara traditioner vid exempelvis 

helgdagar, och att detta respekterades av sjuksköterskan. Detta bidrog till att föräldrarna 

kunde känna en normalitet i den annars kaotiska tiden på sjukhuset.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av ämne till litteraturöversikt gjordes på grund av att författarna har förkunskaper om 

bemötandet av föräldrar till sjuka barn. Därmed ville författarna veta vilken vetenskaplig 

forskning som fanns kring föräldrarnas perspektiv i hälso- och sjukvården. Enligt Rosén 

(2012) underlättar det för hälso- och sjukvården att hålla kunskapen uppdaterad genom att 

sammanställa aktuell forskning på ett överskådligt sätt. Artiklarna som valdes ut till denna 

litteraturöversikt är högst fem år gamla då författarna anser att äldre forskning inte speglar det 

aktuella forskningsläget rörande ämnet. I de artiklar med mixad metod har enbart de 

kvalitativa resultaten använts då de svarade till denna litteraturöversikts syfte.  

Ur ett omvårdnadsperspektiv valdes den teoretiska referensram som lämpligast kunde 

appliceras på det som skulle studeras i denna litteraturöversikt. Författarna ansåg att Katie 

Erikssons omvårdnadsteori kunde vara passande då föräldrar till barn som vårdas på BIVA 

kan uppleva lidande under barnets vårdtid. I några av de inkluderade artiklarna belystes 

föräldrars upplevelser och uttryckta behov av stöd efter barnets vårdtid samt då barnet avlidit 

under vårdtiden. Dessa resultat har inte tagits med eftersom syftet var att beskriva föräldrars 

uttryckta behov av stöd under barnets vårdtid. 

Inom den kvalitativa forskningen används termer som trovärdighet, pålitlighet, och 

överförbarhet för att indikera god vetenskaplig kvalitet (Henricson, 2012). En 
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litteraturöversikts trovärdighet kan öka när utomstående läser och ger återkoppling under 

arbetets gång menar Henricson (2012), detta för att författarna då kan få en bild om deras 

arbete är tydligt beskrivet. Denna studie har under arbetets olika faser granskats och 

diskuterats i en handledningsgrupp där andra studenter och handledare läst och kommenterat 

arbetet.  

Båda författarna har en förkunskap om ämnet vilket enligt Henricson (2012) kan leda till en 

minskad trovärdighet. Denna förkunskap har tagits hänsyn till både innan och under arbetets 

gång genom att författarna har diskuterat vad de upplevt och hört föräldrar uttrycka under 

verksamhetsförlagd utbildning. Henricson belyser att det inte helt går att utesluta att 

författarnas förkunskaper påverkat resultatet. Författarna till denna studie har i största mån 

försökt undvika att resultatet ska spegla deras förkunskaper genom att kontinuerligt diskutera 

med varandra huruvida tolkningarna av fynden i artiklarna egentligen är deras egna personliga 

förkunskaper som återspeglats. Vidare menar Henricson att en litteraturstudies pålitlighet kan 

påvisas om författarna har beskrivit sin förförståelse samt om eventuella förkunskaper och att 

tidigare erfarenheter kan ha påverkat analysen. Då författarna noggrant har redogjort för detta 

kan pålitligheten ses som god.  

Henricson (2012) menar att överförbarhet innebär att det finns noggranna beskrivningar av 

urval, datainsamling och analysprocess i studien. Denna litteraturöversikt överförbarhet kan 

ses som god då det finns detaljerade beskrivningar av metodens olika delar. Genom att även 

redovisa en sökmatris (Tabell 1) och artikelmatris (Bilaga 1), vilket medför att läsaren lättare 

kan följa arbetets process, ökar denna litteraturöversikts överförbarhet och pålitlighet. 

Henricson framhäver att överförbarheten i en litteraturöversikt, det vill säga om resultaten går 

att överföra till andra grupper, situationer eller kontexter, stärks om artiklar från olika länder 

inkluderats. I denna litteraturöversikt har artiklar skrivna i sex olika länder använts (Bilaga 1). 

Fördelen med detta var att variationen av representerade länder sågs som en tillgång för att 

beskriva ett globalt perspektiv, vilket stärker studiens överförbarhet. I artiklarna har skillnader 

i kultur, religion och socioekonomiska förutsättningar kunnat påvisas. Några artiklar har även 

ett begränsat urval, en artikel har enbart kvinnor i urvalet och några har genomförts på mindre 

sjukhus i små städer. Endast en vetenskaplig studie är gjord i Sverige. Då samtliga artiklar 

inkluderade i denna studie har kommit fram till liknande resultat, trots deltagarnas olika 

förutsättningar, anser författarna att överförbarheten till liknande kontexter stärks. Författarna 

anser även att resultaten därmed kan tolkas som något universellt mänskligt.  



16 

 

Henricson (2012) betonar att datainsamling, granskning av artiklar och analys kan påverkas 

av den begränsade tiden författarna har till förfogande samt om det är första gången de utför 

ett sådant arbete. Författarna har dock kunnat genomföra studien under de tio veckor de hade 

till förfogande genom att de haft en tydligt upplagd tidsplan som följts. Författarna hade 

svårigheter att i början hitta ämnessökord för att få fram relevanta artiklar. I de breda 

sökningarna som gjordes initialt blev resultaten därmed för stora för att kunna urskilja vilka 

artiklar som svarade på syftet. Författarna är medvetna om att relevanta artiklar kan ha missats 

då de enbart läste 20 titlar av det första sökresultatet, men anser att det inte är av betydelse för 

denna studies resultat. I och med att författarna lade till booleska operatorer blev resultaten 

mer avgränsade och specifika vilket gjorde att relevanta artiklar hittades.  

Då författarna använde Full Text som kriterium, eftersom studenter enbart har tillgång till 

vissa databaser och därmed ett begränsat urval, kan relevanta artiklar ha missats i 

sökningarna. Artiklarna utvalda till denna studie har alla blivit peer reviewed, vilket innebär 

att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och granskade av andra forskare 

kunniga inom samma område. Detta indikerar att artiklarna är vetenskapligt trovärdiga. För 

att säkerställa artiklarnas individuella vetenskapliga trovärdighet och kvalitet har författarna 

tillsammans granskat dem med hjälp av SBUs kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2013) och 

därmed fastslagit att de inkluderade artiklarna uppfyllt författarnas krav. Semi-strukturerad 

intervjumetodik, observationer och fokusgrupper användes i artiklarna och genom att 

författarna inkluderat artiklar med dessa tre kvalitativa metoder har syftet kunnat besvaras.  

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars uttryckta behov av stöd från sjuksköterskan när 

barnet vårdas på BIVA. Resultatet visade att föräldrar uttrycker ett behov av stöd från 

sjuksköterskan i form av begriplig information för att känna kontroll, förstå och acceptera 

situationen. Vidare uttrycker föräldrar ett behov av att bevara föräldrarollen genom att få stöd 

och möjlighet att aktivt medverka och ta beslut gällande barnets vård. Detta för att kunna 

förbli barnets primära vårdare och därmed inte tappa sin identitet. Föräldrar upplevde ökad 

trygghet, välbefinnande och förmåga att hantera situationen när relationer till sjuksköterskor 

var präglade av ömsesidig tillit. Föräldrar hade ofta sömnbrist och andra problem med det 

kroppsliga välbefinnandet under barnets vårdtid, vilket var något de uttryckte behov att få 

hjälp och stöttning med. Att få andrum och avlastning genom att kunna lämna barnet var en 

viktig aspekt för föräldrarnas kroppsliga välbefinnande. För att kunna hantera alla svåra 

känslor som uppstår uttryckte föräldrarna ett behov av emotionellt stöd i form av samtal, 



17 

 

guidning och respekt från sjuksköterskor.  

Sjukdomslidande 

Eriksson (1994) beskriver att sjukdomslidande är relaterat till det lidande som uppstår i 

samband med sjukdom och behandling. Detta innefattar både kroppsligt och själsligt lidande. 

Enligt Thompson, Hupcey & Clark (2003) och Ward-Begnoche (2007) upplevde föräldrar 

svårigheter att urskilja sina egna känslor från barnets, de kunde uppleva kroppsliga symtom så 

som smärta och illamående av att se sitt barn genomgå ansträngande och smärtsamma 

behandlingar. Detta återfinns i studiens resultat som synliggör att föräldrar kunde uppleva de 

känslor som de inbillade sig att barnet kände under medicinska procedurer och behandlingar. 

Sjukdomslidande kan leda till att känslor som skuld, skam, förnedring och begränsning 

uppstår (Eriksson, 1994). Studiens resultat understryker att föräldraskapet när ett barn blir 

svårt sjukt och vårdas inom BIVA ses som en emotionellt omvälvande erfarenhet som kan 

vara svårt för föräldrarna att förstå och prata om. Föräldrarna uttrycker behov av att samtala 

om detta med sjuksköterskor, samt att få avlastning, för att minska den emotionella stressen. 

Hopia, Tomlinson, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) framhäver att det är viktigt för 

föräldrarna att få möjligheten att dela med sig av sin emotionella börda. Föräldrarna har ofta 

starka känslor av skuld och sorg menar Hopia et al., men kan genom stöttning från 

sjuksköterskor få möjligheten att ventilera och reflektera över sina känslor och därigenom 

uppleva att situationen blir mer hanterbar.  

Föräldrar till kritiskt sjuka barn kan uppleva emotionell och fysisk utmattning på grund av att 

de är utsatta för flertalet sociala och miljömässiga stressorer på sjukhuset menar Gladston, 

Lee, Ravindran och Ebenezer (2012). Detta kan medföra en sämre förmåga att hantera olika 

situationer och upplevelser (ibid.). Studiens resultat visar att den kroppsliga belastningen och 

stressen föräldrarna känner kan leda till att föräldrar inte får nog med vila och sömn för att 

återhämta sig. Bennet (2003) belyser hur sömnbrist påverkar kroppen negativt och kan orsaka 

symtom så som yrsel, illamående och huvudvärk. Sömnbrist kan även ge upphov till psykisk 

ohälsa i form av förvirring, aggression och apati. Vidare förklarar Bennet att det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha kunskap om de negativa följderna av sömnbrist och faktorer som 

påverkar föräldrarnas möjlighet till sömn. Detta för att med hjälp av simpla åtgärder främja 

föräldrarnas möjlighet till vila och därigenom minska den kroppsliga belastningen.  

Wheeler (2005) uppmärksammar att ett starkt föräldraskap grundar sig på föräldrarnas 

kroppsliga och emotionella välmående, vilket föräldrarna inte alltid själva inser. Det är 
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därmed viktigt att sjuksköterskor har kunskapen att tidigt identifiera tecken på utmattning och 

då råda föräldrarna att vila. Kompromisser kring föräldrarnas välmående kan leda till att de 

uppvisar negativa känslor och attityder till sitt barn och till sjuksköterskorna (ibid.). Resultatet 

i studien visar att föräldrarna har behov av uppmuntran och tillåtelse att lämna barnets sida 

och göra sådant som är nödvändigt för deras välmående. Utmattningen kan leda till att 

föräldrarna inte kan fatta adekvata beslut gällande barnet eller dem själva (Hopia et al., 2005). 

Vårdlidande 

Eriksson (1994) menar att vårdlidande kan innebära att en patient upplever kränkning genom 

att exempelvis inte få bekräftelse eller uppleva delaktighet i sin vård. Studiens resultat påvisar 

att föräldrar har behov av att få bevara rollen som förälder och primär vårdare av barnet, samt 

att få vara involverade och delaktiga i planering och aktivt utförande av barnets omvårdnad.  

Även att få ta beslut gällande barnets vård var ett stort behov hos föräldrarna. Att förlora 

föräldrarollen var de mest påfrestande för föräldrarna under barnets vistelse på BIVA 

(Longden, 2011). Vidare belyser Longden hur sjuksköterskor genom ord och handlingar 

kunde få föräldrarna att känna sig otillräckliga och inte tilläts medverka eller fick fatta beslut i 

barnets vård. Aldridge (2005) och Comp (2011) betonar att föräldrar kände en ökad 

delaktighet när de blev inbjudna att medverka vid ronder, fick vårdplanen förklarad i detalj 

samt vara aktiva i beslutsfattning.  

Föräldrarna uppvisade, utifrån studiens resultat, behov av att få dela sin kunskap om barnets 

normala tillstånd med sjuksköterskor och att få bekräftat att denna kunskap var värdefull. 

Thompson et al. (2003) menar att föräldrar får en ökad tillit till sjuksköterskor som 

uppmärksammar och förstärker föräldrarnas tro på att de fortfarande är barnets primära 

vårdare trots att de måste överlåta barnet till sjuksköterskorna. Hopia et al. (2005) menar att 

föräldrarna känner hjälplöshet och svårigheter att veta vad de kan och får göra gällande 

barnets omvårdnad, oftast på grund av den medicinsktekniska utrustningen runt barnet, varför 

det är essentiellt för sjuksköterskor att informera och undervisa föräldrarna i detta.  

Vårdlidande kan även innebära en individs förlorade känsla av kontroll och egenvärde på 

grund av brister i kommunikation eller respekt enligt Eriksson (1994). Detta avspeglas i 

studiens resultat som åskådliggör att föräldrar uppfattade komplicerade medicinska termer 

som skrämmande, vilket hindrade dem från att förstå barnets sjukdom och tillstånd fullt ut 

samt känna kontroll över situationen. Comp (2011) och Ward-Begnoche (2007) belyser att 

föräldrarnas beslutsfattning gällande barnets vård, och även etiska aspekter kring detta, kunde 
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bli ett mycket stressfyllt moment för dem om insikt och kunskap om barnets sjukdom eller 

tillstånd var otillräcklig. Enligt Harbaugh et al. (2005) upplever föräldrar ofta hinder i 

utförandet av sin föräldraroll på grund av separation från barnet, brist på medicinsk kunskap 

och förmåga samt de överväldigande stimuli som finns på sjukhuset. Genom att få individuellt 

anpassad och begriplig information från sjuksköterskor upplevde föräldrarna en större känsla 

av kontroll menar Comp (2011). Detta förstärktes ytterligare om sjuksköterskorna lyssnade 

aktivt, förstod deras upplevda stress och samarbetade med dem samtidigt som informationen 

gavs (ibid.).  

Eriksson (1994) menar att vårdlidande kan ses i samband med brister i vård och behandling. 

Denna studie påvisar att föräldrarna hade ett behov av att känna tillit till sjuksköterskornas 

kunskap och kompetens för att kunna säkerställa ett gott omhändertagande av barnet. 

Aldridge (2005) framhäver att brister och inkonsekventa åtgärder i omvårdnaden medförde 

ökad stress och oro hos föräldrarna vilket kunde skada förtroendet för sjuksköterskorna. 

Resultatet visar att föräldrar fick ett ökat förtroende för sjuksköterskor som de kände väl och 

som visade omtanke och bekräftelse genom ord, handlingar och kroppsspråk. Hall (2005) 

beskriver att föräldrar kunde uppleva osäkerhet då sjuksköterskor agerade tanklöst, såg 

oroliga ut, var upptagna eller ignorerade deras behov av hjälp. Detta kunde leda till att 

föräldrarna kände att de aldrig kunde slappna av då de var konstant oroliga för deras barns 

säkerhet (ibid.). Aldridge (2005) betonar att nya, okända, sjuksköterskor kunde medföra att 

föräldrarna kände oro inför barnets säkerhet varför kontinuitet hos personalen var en mycket 

viktig aspekt. 

Livslidande 

Genom den förändrade livssituationen som föräldrarna upplever på BIVA uppstår det lidande 

som Eriksson (1994) kallar livslidande. Livslidande är nära förknippat med människans 

identitet och roll i samhället (ibid.). Enligt studiens resultat kunde ett barns förlorade 

självständighet, förändrade yttre och inre egenskaper samt behov av att bli överlåtet till 

sjuksköterskorna ställa föräldrarna inför förändringar av sin identitet och roll som förälder. De 

kände ofta att de var tvungna att bli mer passiva i barnets vård. En förändrad roll och identitet 

var en av de största orsakerna till stress, oro och ångest hos föräldrar på BIVA betonar 

Aldridge (2005) och Ward-Begnoche (2006). Föräldrar som antog en ny identitet under 

barnets vårdtid kunde visa en större självhävdelse, ett förändrat förtroende till sin egen 

förmåga eller en mindre tilltro till sjuksköterskorna framhäver Hopia, Tomlinson, Paavilainen 
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och Åstedt-Kurki (2005). Det var därför viktigt för föräldrarna att få vägledning och 

klargörande från sjuksköterskorna om innebörden av deras nya identitet som förälder till ett 

kritiskt sjukt barn. Hopia et al. uppmärksammar att föräldrar genom uppmuntran och positiv 

återkoppling från sjuksköterskorna kunde få en stärkt självkänsla och identitet. Detta kunde i 

sin tur leda till att föräldrarna kunde hjälpa och stödja sitt sjuka barn, på ett sätt som gynnade 

barnets nya förutsättningar, och inte ta ut sina känslor av oro och ångest på barnet, övrig 

familj eller sjuksköterskorna (ibid.). 

Slutsats 

Föräldrar kan gå igenom en livsomvälvande situation när deras barn vårdas på BIVA. Tankar 

och känslor, så som osäkerhet gällande barnets överlevnad, kan hindra dem från att ta hand 

om sig själva vilket kan leda till utmattning. Många föräldrar upplever det positivt att vara 

närvarande hos barnet och få fortsätta vara delaktiga i barnets omvårdnad. En privat och 

stödjande miljö ansåg vissa föräldrar vara viktigt för deras kroppsliga välbefinnande. 

Föräldrar kunde även se positivt på en tillitsfull och ömsesidig relation till sjuksköterskor, 

vilket kunde medföra känslan av ett emotionellt stöd. Det är därför viktigt att föräldrarna får 

uppmuntran och möjlighet till att delta i barnets vård, samt upplever en stärkt självkänsla och 

handlingskraft. Det många föräldrar kunde uppleva som negativt gällande delaktigheten i 

omvårdnaden av barnet var framförallt då det förekom brister i kommunikationen. Det är 

därför viktigt att föräldrarna erhåller rak, ärlig och kontinuerlig information som bidrar till att 

de upplever en ökad känsla av trygghet och kontroll.  

Klinisk betydelse 

Det är svårt att påverka vilka sjukdomar som drabbar barn och därmed hela familjen. Det som 

dock går att påverka är den information och det stöd som familjen får när en kritisk sjukdom 

blir en realitet. Sjuksköterskor spelar en nyckelroll då det oftast är de som har den 

huvudsakliga kontakten med både barnet och föräldrarna samt har det övergripande 

omvårdnadsansvaret. Att uppfylla samtliga av föräldrarnas uttryckta behov av stöd kan vara 

en omöjlighet för sjuksköterskor eftersom barnets behov alltid måste tillgodoses i första hand. 

Genom ökad kunskap och förståelse om vad föräldrarna upplever som viktigast under 

vårdtiden kan sjuksköterskor dock underlätta och stötta föräldrarna till att minska deras 

upplevda kroppsliga och emotionella påfrestning.  

 

Denna litteraturöversikt kan bidra med kunskap om föräldrars erfarenheter och därmed behov 

av stöd när deras barn vårdas på BIVA. En medvetenhet kring hur de typer av stöd som 
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presenteras i resultatet påverkar föräldrar till kritiskt sjuka barn kan ses som ett verktyg för att 

skapa god omvårdnad under vårdtiden på BIVA men även under den efterföljande vårdtiden 

och rehabiliteringen. Detta på grund av att det är svårt att förutsäga hur föräldrarnas 

erfarenheter från vårdtiden på BIVA påverkar dem i den fortsatta vården. Under 

sjuksköterskeutbildningen samt på barnsjukhus bör ämnet lyftas för att öka medvetenheten 

och ge en tydlig bild av vilken verkan dessa typer av stöd bidrar med för att få en mer 

konsekvent omvårdnad. Resultatet skulle också kunna bidra till diskussion och reflektion över 

attityder och förhållningssätt inom hälso- och sjukvården när det kommer till föräldrars 

delaktighet och välmående under barnets vårdtid.  

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom området anser författarna vara önskvärt då behovet av stöd till 

föräldrar är centralt. Föräldrars behov är ett mångfacetterat område, varför det är viktigt med 

olika infallsvinklar som kan belysa området. Författarna observerade att det finns en brist på 

vetenskapliga studier gällande föräldrars behov av stöd på BIVA. Under datainsamlingen 

observerades att stor del av forskningen fokuserar på föräldrars upplevelser och behov inom 

neonatal intensivvård, vilket författarna anser är svårt att tillämpa på övriga pediatriska 

vårdsammanhang då detta är ett smalt område. Därför är det viktigt att mer forskning 

fokuserar på BIVA där barn från noll till arton år vårdas, och att även individuella 

åldersgrupper studeras.  

Författarnas insatser 

Författarna M.B. och J.C. har arbetat tillsammans med studien under hela arbetsprocessen 

samt ägnat lika mycket tid och engagemang under arbetets gång. Författarna har skrivit och 

redigerat allt innehåll tillsammans.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Artikelmatris 

Artikel 

(nr.) 

Författare 

Publikationsår 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Syfte Design 

Datainsamlings- 

metod 

Urval 

Analysmetod 

Resultat Kvalitet 

1. Ames, K. E., Rennick, J., 

& Baillargeon, S. (2011). 

A qualitative interpretive 

study exploring parents’ 

perceptions of the 

pediatric intensive care 

unit. Intensive and 

Critical Care Nursing 

Kanada 

Utforska 

föräldrars syn på 

föräldrarollen på 

BIVA på ett 

sjukhus I Kanada 

Kvalitativ studie. 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer. Riktat 

urval; föräldrar i 

åldrarna 26-53 år. 

Constant comparison-

metoden användes i 

innehållsanalysen. 

Föräldrarna upplevde olika 

känslor vid inläggningen av 

deras barn. Tre nyckelpunkter 

var: “att vara närvarande och 

delaktig i barnets vd”, “att skapa 

en tillitsfull relation till 

personalen” och “att få vara 

välinformerad om aktuellt 

tillstånd och fortsatt 

behandling” 

Medelhög 

2. Gequelin, J., Fernandes, 

F. K., Pedro de Oliviera, 

G., Dyniewicz, A.M. 

(2014). Companions’ 

perception regarding the 

intubated child in 

Pediatric ICU. Cogitare 

Enfermagem 

Brasilien 

Analysera 

anhörigas 

uppfattningar av 

det intuberade 

barnet på BIVA 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Riktat urval. 

8 kvinnor, 6 mammor 

och 2 mor- eller 

farmödrar. 

Fenomenologisk 

innehållsanalys 

Anhöriga upplevde barnets 

intubation som extremt 

påfrestande. Tre 

huvudkategorier presenterades; 

“påverkan orsakad av 

sjukdomens svårighetsgrad och 

intubationen”, “intubationen 

som en källa för liv” och 

“attityder och beteenden hos 

anhöriga” 

Medelhög 

3. Atkins, E., Colville, G., 

& John, M. (2011). A 

‘biopsychosocial’ model 

for recovery: A grounded 

theory study of families’ 

journeys after a 

Paediatric Intensive Care 

Admission. Intensive and 

Critical Care Nursing 

England 

Undersöka hur 

familjer 

uppfattade 

återhämtningen 

efter vistelsen på 

BIVA, samt att 

utforma en 

modell som 

sjukvårdspersonal 

kan arbeta utifrån 

för att stötta 

föräldrarna i 

deras 

återhämtning 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Riktat urval. 

8 familjer samt en 

familj för kontroll av 

den framtida 

modellen.  

Grounded theory 

tillämpades 

 

Deltagarna belyste vikten av 

fysisk, psykisk och social 

återhämtning och dessa tre 

huvudområden har genererat en 

“biopsykosocial” modell för 

återhämtning 

Hög 

4. Colville, G., Darkins, J., 

Hetketh, J., Bennett, V., 

Alcock, J., & Noyes, J. 

(2009). The impact of 

parent of a child’s 

admission to intensive 

care: Integration of a 

qualitative findings from 

a cross-sectional study. 

Intensive and Critical 

Care Nursing 

England 

Belysa föräldrars 

upplevelser när 

deras barn vårdas 

på BIVA samt 

hur den 

psykologiska 

stressen påverkats 

över tiden  

Mixad metod. 

Tvärsnittsstudie, 

kohortstudie.  

Frågeformulär som 

avslutades med 4 

öppna intervjufrågor. 

Riktat urval. 

52 föräldrar deltog, 

både mammor och 

pappor. Två 

intervjuer föll bort.  

Tematisk 

innehållsanalys 

Föräldrar upplevde ångest, 

varaktiga effekter av 

upplevelsen samt svåra känslor. 

Huvudteman var; “intensiva 

minnen från intagningen”, 

“vårdpersonalens 

kommunikation”, “transitioner” 

samt “långsiktiga effekter av 

upplevelserna” 

Hög 



 

  



 

5. Mattsson, J., Forsner, M., 

Castrén, M., & Arman, 

M. (2013). Caring for 

children in pediatric 

intensive care units: An 

observation study 

focusing on nurses’ 

concerns. Nursing Ethics 

Sverige 

Utveckla 

meningen av 

omvårdnad 

utifrån 

sjuksköterskors 

bekymmer när de 

vårdar barn på 

BIVA 

Kvalitativ studie. 

Observationer och 

intervjuer. 

Riktat urval. 

33 

specialistsjukskötersk

or (30 kvinnor och 3 

män) samt 30 

undersköterskor (27 

kvinnor och 3 män). 

Tolkande 

fenomenologisk 

innehållsanalys 

En grundläggande faktor var 

balansen av adekvat vård och att 

se barnet som helhet. Tre teman 

presenteras: “medicinskt 

orienterad omvårdnad”, 

föräldra-orienterad omvårdnad” 

och “smidigt fungerande 

omvårdnadsorientering” 

Hög 

6. Meert, K. L., Briller, S. 

H., Myers-Schim, S., 

Thurston, C., & Kabel, A. 

(2009). Examining the 

needs of bereaved parents 

in the pediatric intensive 

care unit: A qualitative 

study. Death studies 

 

USA 

Erhålla en 

djupare förståelse 

för föräldrars 

behov runt tiden 

för deras barns 

död på BIVA 

Kvalitativ studie. 

Djupgående 

intervjuer och 

fokusgrupp. 

Riktat urval. 

Intervjuer av 33 

föräldrar i åldrarna 

23-81 år, 21 st 

kvinnor och 12 st 

män. 

Fokusgrupp med 13 

föräldrar i åldrarna 

27-61 år, 9 st kvinnor 

och 4 st män. 

Tematisk 

innehållsanalys 

Föräldrars behov är färgade 

utifrån den kulturella kontexten 

på 

barnintensivvårdsavdelningen. 

Fyra huvudkategorier (med 

omfattande subkategorier); 

“vem jag är”, “när mitt barn var 

döende”, “kontexten kring mitt 

barns död” och “min sorgeresa” 

Hög 

7. Stremler, R., Dhukai, Z., 

Wong, L., & Parshuam, 

C. (2011). Factors 

influencing sleep for 

parents of critically ill 

hospitalised children: A 

qualitative analysis. 

Intensive and Critical 

Care Nursing 

 

Kanada 

Beskriva faktorer 

som påverkar 

sömnen hos 

föräldrar till 

kritiskt sjuka barn 

samt att fastslå 

strategier som 

förbättrar deras 

sömn 

Mixad metod. 

Observation av 

sömnmönster och 

kvalité på sömn, både 

objektivt och 

subjektivt. 

Riktat urval. 

118 föräldrar deltog 

(74 kvinnor och 44 

män) 

Föräldrarna uppger att den 

känslomässiga kampen, barnets 

sjukdom, den nya miljön och det 

förändrade vardagslivet 

påverkade deras möjlighet att 

uppnå god sömn 

Medelhög 

8. Majdalani, M. N., 

Doumit, M. A. A., Rahi, 

A. C. (2014). The lived 

experiences of parents of 

children admitted to the 

pediatric intensive care 

unit in Lebanon. 

International Journal of 

Nursing studies 

 

Libanon 

Förstå 

Libanesiska 

föräldrars 

upplevelser när 

deras barn vårdas 

på en BIVA i 

Beirut 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 

Djupgående semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

observationer. 

Riktat urval. 

10 föräldrar, både 

mammor och pappor, 

medverkade.  

Hermeneutisk 

innehållsanalys 

 

Föräldrarna upplevde 

situationen som “en resa in i det 

okända”. 

Kommunikationsproblem, 

behov av medmänsklighet, 

rädsla för infektion samt tillit till 

Gud var de teman som framkom 

i intervjuerna 

Hög 

  



 

9. Abib El Halal, MC. G., 

Piva, J. P., Lago, P. M., 

El Halal, GS. M., Cabral, 

F. C., Nilsson, C., CR. P. 

(2013). Parents’ 

perspectives on the 

deaths of their children in 

two Brazilian paediatric 

intensive care units. 

International Journal of 

Palliative Nursing 

 

Brasilien 

Undersöka 

föräldrarnas 

perspektiv på 

vårdkvaliteten 

som erbjöds dem 

och deras döende 

barn under 

barnets sista 

dagar i livet på 

två BIVA 

Kvalitativ studie.  

Semi-strukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Riktat urval. 

15 föräldrar fullföljde 

studien.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Föräldrarna upplevde bristande 

kommunikation med 

personalen, att de inte fick vara 

delaktiga i vården, bristande 

möjligheter att ta beslut samt 

brister i miljön 

Hög 

10. Uhl. T., Fisher, K., 

Docherty, S. L., & 

Brandon, D. H. (2013). 

Insights into Patient and 

Family-centered Care 

Through the Hospital 

Experiences of Parents. 

Journal of Obstetrics, 

Gynecologic & Neonatal 

Nursing 

 

USA 

Beskriva 

föräldrars 

upplevelser under 

deras barns 

vistelser på 

BIVA, för att 

kunna förbättra 

strategier för 

familjecentrerad 

vård 

Två fas mixad metod.  

Fas 1, fokusgrupper. 

Fas 2, frågeformulär. 

Riktat urval. 

Nio föräldrar deltog i 

en av tre 

fokusgrupper 

134 föräldrar svarade 

på frågeformuläret. 

Kvalitativ 

innehållsanalys, samt 

beskrivande statistik 

Tre teman framkom i 

fokusgruppen: “uppfatta 

verkligheten”, “hantera 

motgångar” och “avancera 

framåt”. Frågeformulären visade 

att föräldrarna varit nöjda, att 

vården haft god kvalitet, att de 

fått ett gott bemötande och att 

samarbetet mellan 

yrkesgrupperna fungerat bra 

Medelhög 

 

Bilaga 2. Temamatris och nyckelkomponenter i artiklarnas resultatinnehåll 

Artiklar/teman Stöd i form av 

begriplig 

information 

Stöd till att bevara 

föräldrarollen 

Stöd i form av 

tillit till 

sjuksköterskan 

Stöd till kroppsligt 

välbefinnande 

Emotionellt stöd 

Nr. 1 

Ames et al. (2011) 

Begriplig information 

och kunskap om 

medicinskteknisk 

utrustning. 

Behov att 

medverka i barnets 

vård, rädsla för att 

göra fel, känslan 

att tvingas avstå 

rollen som primär 

vårdare. 

Goda tillitsfulla 

relationer, tillit till 

att sjuksköterskan 

”tar över” och 

avlastar, 

kontinuitet. 

 Maktlöshet, rädsla, 

hopplöshet och 

skuld. 

Nr. 2 

Gequelin et al 

(2014) 

Brist på begriplig 

information, vikten 

av att veta, förstå och 

urskilja. 

   Föräldrarna tror 

sig känna det 

barnet kände, 

Rädslan för 

BIVA:s resurser 

och miljö. 

Nr. 3  

Atkins et al. 

(2012) 

 Förändrad 

föräldraroll. 

 Otillräcklig sömn, 

fysisk aktivitet och 

nutrition, 

otillräcklig tid och 

rum till att 

reflektera över 

händelsen. 

Psykisk 

nedbrytning, visste 

inte hur de skulle 

prata med folk om 

händelsen. 

Nr. 4  

Colville et al. 

(2009) 

Viktigt med 

kroppsspråk, 

välinformerade 

föräldrar känner ökad 

kontroll 

 Ta föräldrarnas 

rädslor och oro på 

allvar, viktigt att 

sjuksköterskor 

visar öppenhet, 

tålamod och 

tillgänglighet 

 Rädsla, skräck, 

desorientering, 

stress och ångest, 

föräldrarna hade 

svårt att prata med 

andra om 

händelsen. 



 

Nr. 5  

Mattsson et al. 

(2013) 

Kontinuerlig 

information, 

sjuksköterskor 

undervisar 

föräldrarna i 

medicinsktekniska 

utrustningen. 

Sjuksköterskor 

uppmuntrar 

föräldrarna att 

delta i barnets 

vård. 

Hänsyn till 

föräldrars känslor, 

och välbefinnande, 

underlätta för 

föräldrarna i 

situationer då de är 

tillsammans med 

barnet. 

 Ångest 

Nr 6. 

Meert et al. 

(2009) 

Ärlig 

kommunikation. 

Närhet och 

delaktighet till 

barnet, bevara 

identiteten som 

förälder och 

beslutsfattare, att 

få tro, värderingar 

och traditioner 

respekterade 

Viktigt med 

teamwork, 

medlidande, 

kroppsspråk, 

känna tillit till 

kunskap, 

omtänksamhet, 

ärlighet, 

trovärdighet, 

helhetssyn, 

kontinuitet hos 

personalen. 

Tid och rum för 

vila och 

återhämtning. 

Avskildhet, värdig 

miljö och logi. 

Desorientering 

Nr. 7  

Stremler et al. 

(2010) 

Kontinuitet, 

bristfällig 

information, tillåtelse 

att lämna barnets 

sida. 

Delaktighet, 

närhet. 

Tillit till 

kunskapen, 

medlidande, inte 

skuldbelägga 

Bekväm sovplats, 

tid och möjlighet 

till personlig 

hygien, lugn och 

trygg miljö, 

oregelbundenhet i 

rutiner 

Stress över allt 

utanför sjukhuset, 

hjälplöshet och 

ensamhet 

Nr. 8 

Majdalani et al. 

(2014) 

Viktigt vara väl 

informerade. 

Kontinuerlig 

information, 

begriplig information 

Behandlas som 

primär 

beslutsfattare 

Respekt och 

värdighet, 

stödjande 

relationer 

 Emotionellt stöd 

från personalen 

genom samtal, 

förståelse, 

omtanke 

Nr. 9 

Abib El Halal et 

al.  

(2013) 

 

Tydlig, rak, begriplig 

och ärlig information, 

“sjukhusjargong” 

 Bristande kunskap 

om stöttning 

Lugn och privat 

miljö 

 

Nr. 10 

Uhl et al.  

(2013) 

Förstå vårdbehovet, 

kontinuerlig 

information, 

begriplig information 

Vara med i 

vårdplanering. 

Delaktighet och 

beslutsfattning. 

Tvingas avstå 

rollen som primär 

vårdare 

Familjära 

relationer till 

personalen 

 Ångest att inte 

kunna förutse vad 

som komma skall 

 


