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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Föräldrar till barn som vårdas på barnintensivvårdsavdelning (BIVA) har en 

viktig roll i barnets vård och tillfrisknande. De utsätts för stress, känner oro för sitt barn och 

upplever ibland även posttraumatiska stressymtom (PTSD). De uppvisar en vilja att vara 

informerade och delaktiga i barnets vård. Om de inte blir delaktiga kan det leda till ökad 

stress och oro. Om detta inträffar kan det innebära sämre tillfrisknande för barnet.  

Syfte: Att beskriva hur föräldrar upplever delaktighet på Barnintensiven där deras barn 

vårdas. 

Metod: Litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Pubmed och Cinahl. 

Elva artiklar från år 2003 och framåt som svarade på syftet valdes och kvalitetsgranskades. 

Resultat: Resultatet i denna studie beskriver hur föräldrar upplever delaktigheten på BIVA. 

Föräldrarna upplever att deras föräldraroll förändrades. Initialt upplevde föräldrarna stort 

behov av att bara vara närvarande. Miljön upplevdes som stressande och otrygg. Ett 

partnerskap uppstod mellan föräldrar och vårdpersonal byggt på förtroende och respekt. 

Föräldrarna upplevde att partnerskapet fungerade bäst när samma personal återkom genom 

personalkontinuitet. Nyckeln till en lyckad delaktighet var information. Ett kontinuerligt 

informationsflöde både till och från föräldrarna skapade trygghet.  

Slutsats: Tiden på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) kan vara en traumatiserande tid för 

både barnet och dess föräldrar. Föräldrarna kan må bättre genom att delta i vården av barnet. 

Föräldrafokuserad omvårdnad (FFO) inbjuder till delaktighet där föräldrarna får möjlighet att 

fungera och definiera sin nya roll som förälder och fortsätta vara ett stöd till sitt barn. Ett av 

fundamenten i FFO är information. Föräldrarna behöver vara välinformerade om sitt barns 

tillstånd och vårdplaneringen. Ett ömsesidigt informationsflöde var viktigt, där föräldrarna 

gavs möjlighet att delge information om sitt barn och bli lyssnade på. Vid lyckad FFO 

uppstod ett partnerskap byggt på ömsesidig respekt och förtroende. Föräldrarnas och barnets 

stressreaktion var kopplade och kunde leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos 

bägge upp till ett år efter utskrivningen från sjukhus.  
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ABSTRACT 

Introduction:  

Parents of children who are cared for at a pediatric intensive care unit have an important role 

in the child's care and recovery. They are exposed to stress, worry about their child and 

sometimes experience post-traumatic stress symptoms. They show a willingness to be 

informed and involved in their child's care. If they do not participate, this can lead to 

increased stress and anxiety. If this happens, it may result in poorer recovery for the child. 

Aim: To describe parent’s perception of parent participation in the care of their child in the 

Pediatric intensive care unit.  

Method: A descriptive literature review of eleven studies, searched using databases PubMed 

and Cinahl, ranging from 2003 to 2011. These were quality assessed. 

Result: The result of this study describes how parents experience the participation in the 

Child Intensive Care Unit. The parents feel that their parental role changed. Initially, parents 

felt the need just to be present. The environment was perceived as stressful and insecure. A 

partnership arose between parents and nursing staff based on trust and respect. The parents 

felt that the partnership worked best when the same staff returned through staff continuity. 

The key to successful participation was information. A continuous flow of information both 

to and from the parents created a sense of security. 

Conclusion: The time at the Child Intensive Care Unit (PICU) can be a traumatizing time for 

both the child and its parents. The parents can feel better by participating in the care of the 

child. Family focused care (FFC) invites participation where parents have the opportunity to 

function and define their new role as parent and continue to be a support for their child. One 

of the foundations of FFC is information. The parents need to be well informed about their 

child's condition and care planning. A mutual information flow was important, where the 

parents were given the opportunity to share information about their child and be listened to. 

At successful FFC, a partnership arose based on mutual respect and trust. The parents' and the 

child's stress response were linked and could lead to post-traumatic stress syndrome (PTSD) 

in both up to one year after discharge from hospital. 
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BAKGRUND 

Barn på intensivvårdsavdelning 

Barn som läggs in på barnintensivvårdsavdelningar (BIVA) har ofta komplexa kritiska 

tillstånd. Den vanligaste orsaken till att barn är i behov av intensivvård är att de har 

respiratoriska problem. Även trauma, postoperativ vård, infektioner och vätske-/elektrolyt-

rubbningar är vanliga akuta orsaker till inläggning på BIVA. Kroniska och medfödda 

problem som kongenitala hjärtproblem, cerebral pares och kromosom-defekter uppgår till  

53 % av alla inläggningar (Society of Critical Care Medicine, 2018).  

 

Patienter som är kritiskt sjuka kan ofta inte kommunicera med vårdpersonalen och då inte 

heller delta i beslutsfattningar rörande sin vård på grund av sin allvarliga sjukdom, att de är 

sövda eller för att de behandlas med respirator och är intuberade. Vidare har barn större 

svårigheter med att förmedla sina känslor och behov då de är barn, ofta i låg ålder och låg 

mognad och kognitiv utveckling (Meert et. al, 2013). Barn som är inneliggande på sjukhus 

har rätt att, dygnet runt, ha föräldrar eller annan närstående hos sig (NOBAB, 2015). Barn 

skall behandlas med respekt och värdighet. Deras kompetens skall erkännas och understödjas 

(Barnkonventionen, 2009).  

 

Barn som vårdats på BIVA kan utveckla stressymptom, detta kan utvecklas till 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) från 3 månader upptill 12 månader efter utskrivning 

från sjukhus. Författarna visar i sin studie att vissa av barnens psykiska trauma grundar sig 

ibland till enskilda händelser som att vakna upp och inte veta var föräldrarna är (20%), 

hallucinationer (10%), kräkningar (15%) och känslan av att ha en andningstub i halsen (5%). 

Andra barn kunde inte specificera enskilda händelser utan minns hela tiden på BIVA som 

traumatisk (15%). Vidare i 35 % av fallen mindes barnen händelser innan de blev inlagda på 

BIVA, som sjukdomsförloppets förvärring eller olycka som ledde fram till sjukdomen 

(Colville och Pierce, 2012). 

 

Rees och medarbetare (2004) visar i sin studie att det finns ett samband mellan barn och 

föräldrars stressreaktion under och efter tiden på BIVA. Studien visade att föräldrar som led 

av stark stress, oro och ångest tenderade vara mindre delaktiga i vården. Man såg även högre 

förekomst av akut stress och PTSD hos de barn vars föräldrar hade varit delaktiga samtidigt 

som de upplevt akut stress och psykisk ohälsa. Efter utskrivning från sjukhus fann man PTSD 
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hos 21% av barnen och 27% av föräldrarna. Föräldrarna hade svårare att stötta sina barn med 

bearbetningen och hanteringen av sin situation, när de själva inte hade eller kunde bearbeta 

sin egen reaktion. Författarna tror att enkla strategier kan lindra denna förekomst som att 

maximera föräldrarnas delaktighet i omvårdnaden kring barnet under tiden på BIVA. Detta 

parallellt med kuratorskontakt som hjälp med att stärka det sociala nätverket och uppföljning 

och adekvat stöd till barn och förälder efter utskrivning (Rees et al., 2004). 

 

Föräldrar till barn på intensivvården 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 

2015) beskriver att föräldrarna upplever att deras insatser är betydelsefulla för barnets 

tillfrisknande och utveckling. Föräldrar ser sig som experter på sina barn och anser sig ha 

avgörande betydelse för att deras barn skall känna trygghet i vården. Att vara förälder till 

barn som blir akut eller kroniskt sjuka och blir i behov av intensivvård är traumatiserande och 

chockerande för en förälder. En sådan traumatisk händelse påverkar människor på olika sätt 

och kan ha skiftande innebörd, beroende på tidigare erfarenheter, personlig psykisk sårbarhet 

och dess aktuella psykosociala situation. När ett barn blir så här sjukt, kan föräldern 

potentiellt känna dödsfara, hjälplöshet, och krav att göra omöjliga val. Föräldrar och familj 

ställs inför allvarliga situationer med låg möjlighet till kontroll och hög grad av ovisshet 

(NOBAB, 2015).  

 

Enligt Ygge (2004) menar Callery att sjukhuset är en okänd och obekant miljö för både 

barnet och föräldrarna. Föräldrars oro över det faktum att deras barn är sjukt och att familjen 

befinner sig utanför hemmet där integritet och kontroll är borta ställer dem i en sårbar 

situation.  

 

Ygge (2004) har forskat om föräldrars medverkan då deras barn vårdas på sjukhus och 

skriver att en av de första studierna som berörde föräldrars upplevelser gjordes 1957. Där 

intervjuades 100 föräldrar, både då barnet kom in på sjukhus och då det skrevs ut. På den 

tiden fick inte föräldrarna stanna med sitt barn på sjukhusen. Föräldrarna uttryckte störst oro 

när de blev separerade från sina barn. Föräldrarna uttryckte behov av att förstå varför barnet 

blivit inlagd på sjukhus, när besökstider var och om barnet kunde ta med egna ägodelar. De 

ville också spendera mindre tid separerade från sitt barn under sjukhusvistelsen (Gofman et 

al,. 1957).  
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Söderbäck och medarbetare (2011) skriver att för föräldrar, oberoende utav kulturellt 

sammanhang, är upplevelsen att deras insatser är betydelsefulla för barnets tillfrisknande och 

utveckling. Föräldrar vill se sig som experter på sina barn, och anser sig ha avgörande 

betydelse för att deras barn ska känna trygghet i vårdsituationer. Föräldrar vill föra sina barns 

talan och de vill att deras erfarenheter och kunskaper efterfrågas och tas tillvara i vården 

(Söderbäck et al., 2011). Föräldrar ska få uppmuntran och stöd så att de kan vara hos sitt barn 

så mycket som möjligt (NOBAB, 2015).  

 

Currie och medarbetare (2018) menar att identifiering och behandling av stressymptom hos 

föräldrar till barn på BIVA skulle inte bara förbättra deras egna psykiska hälsa och 

välmående utan även förbättra det sjuka barnets psykiska hälsa under tillfrisknandet. 

Författarna föreslår en tidig screening av föräldrarna dels för att finna och identifiera tidiga 

stressymptom hos dem, men även att identifiera de föräldrar som har psykiska riskfaktorer för 

att utveckla stressymptom och PTSD (Currie et al., 2018). 

 

Kazak och medarbetare (2004) ansåg att det fanns flera faktorer som spelade roll om 

föräldrarna utvecklade stressymptom då deras barn vårdades på BIVA. Det handlade om 

sjukdomsrelaterade faktorer: typ av sjukdom, allvarlighet och längd på sjukhusvistelsen. De 

menar att psykosociala faktorer som föräldrarnas befintliga psykiska hälsa, eventuell 

ångestproblematik hos föräldrarna, familjens funktion och struktur var riskfaktorer för att 

utveckla PTSD. Vidare hade ålder och kön på föräldrarna betydelse, liksom deras 

socioekonomiska status, etnicitet och utbildningsnivå. Föräldrar som här utvecklade 

stressymptom, och som ej behandlades, utvecklades till PTSD. Dessa föräldrars barn 

utvecklade sämre mental hälsa samt fungerade hela familjen sämre efter barnet kommit hem 

efter utskrivning från sjukhus (Kazak et al., 2004). 

 

Familjefokuserad omvårdnad- en omvårdnadsmodell 

Svensk sjuksköterskeförening (2018) beskriver att en familj utgörs av en självdefinierad 

grupp och familjefokuserad omvårdnad innebär att man inom vård och omsorg fokuserar på 

familjens betydelse för personen/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Eftersom 

familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och hälsa kan det vid vissa tillfällen inom 

vården krävas att familjen betraktas som en enhet (Svensk sjuksköterskeförening, 

Familjefokuserad omvårdnad, 2018). 
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Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är ingen ny trend utan har rötter i 1950-talet (Ygge, 

2004). Davidson och medarbetare (2016) menar att definitionen av FFO är ett 

tillvägagångssätt inom sjukvården som är respektfull och mottaglig för individuella familjers 

behov och värderingar. I sin studie utarbetar författarna riktlinjer för bästa praxis för FFO 

inom intensivvården baserad på befintlig evidens. Man definierar kommunikation som 

viktigast följt av utbildning utav vårdpersonal och familj, familjenärvaro och 

familjedelaktighet (Davidson et al., 2016). Förhållningssättet inom FFO bör få ett större 

utrymme inom vård och omsorg än vad som är fallet idag, särskilt vid långvariga och svåra 

sjukdomstillstånd (Benzein, Hagberg & Saveman, 2015). I en studie av Irlam och Bruce 

(2002) definierades FFO som en patientstyrd vård där sjuksköterskan agerade som konsult 

eller rådgivare och som främjade en öppen och ärlig dialog med familjen.  

 

FFO är en modell vars perspektiv menar att de närståendes delaktighet ses som en viktig del i 

patientens vård.  En av modellens hörnstenar är att ohälsa hos en familjemedlem också 

påverkar de övriga familjemedlemmarna. När en familjemedlem drabbas av ohälsa så kan 

rollerna i familjens relation förändras. Närstående ska ses som en stark resurs, men som kan 

komma att behöva sjuksköterskans hjälp med att hitta sin roll i den nya situationen (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2015).  

 

Delaktighet 

Power och Franck (2008) har forskat kring föräldrars delaktighet med sina sjuka barn, de 

tittar både tillbaka i tiden och hur det ser ut nu. Föräldrar har en önskan att delta i barnets 

vård, men är osäkra på vad det innebär när barnet hamnar på sjukhus. De flesta föräldrarna är 

bekväma med att ge samma omhändertagande till sitt barn när det är på sjukhus som de ger 

hemma. De fann att det tidigare fanns motstånd hos vårdpersonal att låta föräldrarna göra 

vissa omvårdnadsuppgifter som normalt åligger vårdpersonal. Författarna menar att föräldrars 

delaktighet har sett ut så men nu för tiden har vårdpersonal-föräldrar relationen utvecklats, 

där vårdpersonalen generellt har en mer positiv inställning till föräldrarnas delaktighet men 

att det fortfarande finns svårigheter med att finna en bra balans. Ju mer effektivt samarbetet är 

mellan föräldrar och vårdpersonal, desto större blir föräldrarnas delaktighet (Power & Franck, 

2008). Jonsson (2010) ser att föräldrar är idag mer delaktiga i att omvårdnaden sker på detta 

sätt, både att hjälpa sitt barn med hygien och matning, men även att påverka när och hur 

omvårdnadsåtgärder utförs och i planeringen och organiseringen kring målen med vården av 

barnet (Jonsson, 2010). 
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Jonsson (2010) beskriver tre begrepp inom delaktighet. Det första begreppet är abstrakt 

delaktighet, detta uppnås när föräldrar och sjuksköterskan delar uppfattning om vad som är 

god vård för barnet. Det andra begreppet är konkret delaktighet där föräldrarna bjuds in för 

att påverka hur omvårdnaden och dessa omvårdnadsuppgifter skall utföras och planeras. Sista 

begreppet är görande delaktighet, här är föräldrarna delaktiga när omvårdnadsåtgärderna 

utförs (Jonsson, 2010). 

 

Sjuksköterskans roll  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Riksföreningen för anestesi och 

intensivvård (2012) ska intensivvårdssjuksköterskan stödja och integrera närstående i vården 

samt bemöta och hantera kris och sorgereaktioner. I sjuksköterskans arbete ingår 

mångfasetterade uppgifter, de vårdar patienter men har även en nära relation med anhöriga. 

Samtidigt som relationen med anhöriga är tidskrävande och i vissa fall svår har 

sjuksköterskan sitt fokus på patientens tillstånd (Cronqvist, Theorell, Burns, & Lützén, 2001). 

Davidson (2009) visar på att närstående har olika behov i den svåra situation de befinner sig i 

och det är viktigt att deras behov blir tillgodosedda för att de i sin tur ska kunna hjälpa 

patienten bli bättre genom delaktighet i vården. Vidare menas att sjuksköterskor vid flera 

tillfällen underskattat närståendes behov av att få vara delaktiga i vården (Davidson, 2009). 

 

Barn på BIVA är sårbara, exponerade och beroende av att sjuksköterskan kan identifiera 

deras behov och utföra korrekt omvårdnad. Denna omvårdnad innefattar bland annat att 

lindra smärta och lidande samt främja barnets tillväxt och hälsa (Mattsson, Arman, Castren & 

Forsner, 2013). 

 

Omvårdnaden består av att ge barnet komfort, värdighet och ibland en lugn och fridfull död 

(Mattson et al., 2013). Söderbäck et al. (2011) menar att sjuksköterskor använder varierande 

metoder för att interagera med familjen för att kunna ge den omvårdnad som bäst ligger i 

barnet och familjens intresse. Sjuksköterskor som jobbar med barn antar ofta att föräldrarna 

vill fortsätta att ta hand om sitt barn under tiden det vårdas på sjukhus. 
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Problemformulering 

Föräldrar till barn som vårdas på barnintensivvårdsavdelning (BIVA) går igenom en svår tid 

med känsla av hjälplöshet och situationer med låg möjlighet till kontroll (NOBAB, 2015). 

Sjuksköterskan vårdar patienten men har även en nära relation med anhöriga (Riksföreningen 

för anestesi och intensivvård i samarbete med svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

Davidson (2009) visar att genom ökad delaktighet hos föräldrarna kan barnet hjälpas att 

tillfriskna. Därför är det angeläget att studera föräldrarnas upplevelse av sin delaktighet i 

vården. 

 

Syfte 

Att beskriva hur föräldrar upplever delaktighet i vården på en barnintensivvårdsavdelning där 

deras barn vårdas. 
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METOD 

Design 

Deskriptiv design med litteraturöversikt med systematisk ansats som metod. Artiklar med 

kvalitativ metod analyserades då dessa bäst ger forskaren fördjupad kunskap om deltagarnas 

livsvärld samt deras upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). 

  

Sökstrategi 

Urval 

Sökningar utfördes i PubMed och Cinahl mellan september och november 2018. Sökningar 

gjordes på sökord: parent participation, FCC-family centered care, PICU-pediatric intensive 

care unit. Inklusionskriterier var kvalitativa studier, artiklar i fulltext, artiklar som publicerats 

inom de senaste femton åren. Exklusionskriterier var barn under 6 månaders ålder, vård 

utanför intensivvård eller barn som vårdats på neonatal intensivvårdsavdelning.  

 

Tillvägagångssätt 

Artiklar valdes med fokus på titel och huruvida den passade och besvarade syftet. Stor vikt 

lades på artikelns titel. Därefter skulle det finnas ett abstrakt. Artiklar utan abstrakt lästes ej. 

Baserat på innehållet i abstrakt och huruvida den besvarade frågeställningen inkluderades 

artikeln för läsning i fulltext och kvalitetsgranskning. Tre av artiklarna återkom i sökningarna 

med olika sökord, därav är det sammanlagde artiklarna enligt tabell 1, 14st artiklar. 11 

artiklar valdes ut till läsning i fulltext, se tabell 1.  
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Tabell 1. Resultat av sökningar 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal valda artiklar 

för 

kvalitetsgranskning 

PubMed Parent participation 

and pediatric 

intensive care unit 

46  5 3 

PubMed Pediatric intensive 

care unit and 

Family-centered care 

46  4 3 

PubMed Parent participation 

and Family-centered 

care 

25  3 3 

PubMed Parent participation 

and Pediatric 

intensive care unit 

and Family-centered 

care 

5  2 2 

Cinahl Parent participation 

and pediatric 

intensive care unit 

13 3 1 

Cinahl Pediatric intensive 

care unit  and 

family-centered care 

27 4 1 

Cinahl Parent participation 

and family-centered 

care and pediatric 

intensive care unit  

3 1 1 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning gjordes efter SBU:s granskningsmall, se bilaga 1.  Artiklarna granskades 

utifrån syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Alla artiklarna granskades först enskilt 

av författarna, sedan jämfördes och analyserades de tillsammans.  

 

Artiklarna graderades till låg, medel eller hög kvalitet. SBU:s granskningstabell har 21 

frågor, där varje fråga som kan besvaras med ett ja får ett poäng och ett nej eller oklart ger 

noll poäng. Hög kvalitet innebär 16-21 ja-svar. Medelhög innebär 11-15 ja-svar. Låg kvalitet 

innebär 0-10 ja-svar. Denna gradering med poängintervallen är skapad för denna studie och 

ger en indikation på kvaliteten på bedömda artiklar. Artiklar med låg kvalitet exkluderades.  

 

Resultatanalys 

Alla artiklarna lästes flera gånger av författarna. Första läsningarna gjordes för att få en 

djupare förståelse för artiklarnas resultat. Sedan söktes svar på denna studies frågeställningar 

i artiklarna. I vidare läsning söktes likheter och skillnader mellan artiklarna (Willman et al., 

2011). Det gjordes genom jämförelse mellan artiklarna och diskussion mellan författarna. 

Vidare upprättades en artikelöversikt, se bilaga 2. Utifrån denna studies syfte framkom sedan 

sex kategorier utifrån artiklarnas resultat, se tabell 2.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studier med godkännande från etisk kommitté eller som förde en tydlig etisk diskussion 

inkluderades (Forsberg & Wengström, 2013). 

Alla resultat i denna studie presenterades så objektivt som möjligt av författarna (Forsberg & 

Wengström, 2013).  
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RESULTAT 

Resultatet grundar sig på elva vetenskapliga studier som presenteras i detalj i bilaga 2. Tio av 

studierna var gjorda med kvalitativ design. En studie hade både kvalitativ och kvantitativ 

design så kallad mixed method. Samtliga studiers resultat byggde på föräldrars upplevelser då 

deras barn låg på Barnintensivvårdsavdelning. De flesta studierna var utförda i USA men 

även England, Holland, Colombia och Australien fanns representerade. De flesta studierna 

bedömdes vara av hög kvalitet, endast en hade medelhög kvalitet. Åldern på deltagarna 

(föräldrarna) var inte alltid angivet. Definitionen av “familj” bestod huvudsakligen av barnets 

föräldrar. Utifrån resultatanalysen framkom sex olika kategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Översiktstabell av kategorier 

Kategorier Föräldraroll 

 Närvaro 

 Partnerskap med vårdpersonal 

 Information 

 Miljö 

 Personalkontinuitet 

 

 

Föräldraroll 

När barn läggs in på sjukhus, speciellt på BIVA, kan föräldrarollen förändras negativt (Diaz-

Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel, & Garralda, 2005; Cameron, Schleien & Morris, 2009).  

Majoriteten av studierna belyste komplexiteten av föräldrarollen i den nya miljön på 

barnintensivvårdsavdelningen (Walker-Vischer, Hill & Mendez, 2015; Valderama & Munoz 

de Rodriguez, 2015; Graham, Pemstein & Curley, 2009; Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, 

Nadel, & Garralda, 2005; Cameron, Schleien & Morris, 2009; Baird, Rehm, Hinds, Baggott 

& Davies, 2016; Ames, Rennick & Baillargeon, 2011; Moore et al., 2015). Föräldrar som 

blev stärkta i sin föräldraroll av vårdpersonal blev mer delaktiga i vården och det gav bättre 

upplevelse för barnet (Walker-Vischer, Hill & Mendez, 2015; Valderrama & Munoz de 

Rodriguez, 2015; Graham, Pemstein & Curley, 2009). Valderama och medarbetare (2015) 

visade att om föräldrarna inte tilläts vara delaktiga upplevdes en känsla av separation och en 

längtan att kunna ta hand om sitt barn på egen hand. Föräldrar upplevde sig mer behövda och 
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accepterade om de fick vara nära och hjälpa sitt barn med exempelvis bad och blöjbyte 

(Valderrama & Munoz de Rodriguez, 2015). Moore och medarbetare (2015) nämner att 

föräldrar kunde tycka delaktighet var svårt om de inte fick handledning eller tydliga 

instruktioner från vårdpersonal. Att delta på ronden stärkte föräldrarollen (Walker-Vischer, 

Hill & Mendez, 2015; Cameron, Schleien & Morris, 2009). 

 

Närvaro 

Alla studier tar upp att närvaro hos sitt barn var en grundläggande faktor för att känna 

delaktighet (Walker-Vischer et al., 2015; Valderama & Munoz de Rodriguez, 2015; Graham 

et al., 2009; Latour et al., 2010; Diaz-Caneja et al., 2005; Cameron et al., 2009; Moore et al., 

2015; October, Fischer, Feudtner & Hinds, 2014; Baird et al., 2016; Ames et al., 

2011;Gordon et al., 2009). En förälders närvaro är konstant i sitt barns liv och fortsätter även 

att vara så under tiden på BIVA (Graham et al., 2009). Rädsla fanns hos föräldrar när de 

lämnade sitt barns sida. Separationen gav oro och ångest och känsla av hopplöshet. En oro 

fanns även att de inte skulle känna samma tillhörighet i och med det. Att inte vara närvarande 

skapade oro att inte kunna ge sitt barn tröst och stöd och finnas där för barnet (Ames et al., 

2011; Diaz-Caneja et al., 2005). Många studier nämner närvaro som grundläggande, positivt 

och ett deltagande som minskade föräldrars oro (Ames et al., 2011; Gordon et al., 2009; 

Valderrama & Munoz de Rodriguez, 2015;Latour et al., 2010; Graham et al., 2009; Baird et 

al., 2016; Moore et al., 2015). Att bara finnas där vid sitt barns sida och kunna ge tröst och 

stöd. Det beskrevs som givande att kunna utföra sådana handlingar som en förälder naturligt 

gör även hemma såsom bada, byta blöja mm (Ames et al., 2011). Närvaron gav känsla av 

kontroll och delaktighet i sitt barns vård. Denna delaktighet stärkte upplevelsen av att vara en 

god förälder (Gordon et al., 2009; Baird et al., 2016).  

 

Partnerskap med vårdpersonal  

Flertalet studier visar att interaktionen mellan föräldrar och vårdpersonal är en viktig faktor 

för barnet (Walker-Vischer et al., 2015; Graham et al., 2009;Latour et al., 2010; Moore et al., 

2015: Ames et al., 2011). De beskriver vidare att det är viktigt att ett partnerskap byggs upp 

mellan vårdpersonal och föräldrar. Att ett partnerskap ska bygga på respekt och förtroende 

där ett aktivt informationsutbyte sker med barnet i centrum sett ur en holistisk synvinkel. För 

att hitta sin roll i partnerskapet behöver föräldern utbildas av vårdpersonal där det beskrivs 

vad som förväntas av föräldern och vad som är rimligt i en görande delaktighet. Det 

holistiska synsättet bygger på konceptet av abstrakt delaktighet där både förälder och 
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vårdpersonal är överens om vården kring barnet (Walker-Vischer et al., 2015; Graham et al., 

2009; Latour et al., 2010; Moore et al., 2015: Ames et al., 2011). Föräldrar vill vara delaktiga 

i vården runt barnet, men de kände sig osäkra i vad de fick göra, och uttryckte att det skulle 

underlätta om vårdpersonalen så tidigt i vårdförloppet som möjligt kunde utbilda dem i de 

olika delarna kring görande delaktighet, som hur de fick hålla i barnet, tvätta barnet och om 

de fick läsa eller prata med barnet (Ames et al., 2011).  

 

Information  

Det framkom ur många studier att information upplevdes viktigt ur många aspekter. Både att 

bli informerad om sitt barn av vårdpersonal och att få ge information till vårdpersonal om sitt 

barn. Även hur och när informationen gavs värderades högt av föräldrarna (Walker-Vischer 

et al., 2015; Valderrama & Munoz de Rodriguez, 2015; Latour et al., 2010; Diaz-Caneja et 

al., 2005; Cameron et al., 2009; Moore et al., 2015; October, Fischer, Feudtner & Hinds, 

2014; Baird et al., 2016; Ames et al., 2011; Gordon et al., 2009). Brist på information, att ej 

få svar på sina frågor, att ej förstå information som gavs samt ej förstå situationen de befinner 

sig i och vad som händer gav oro och en känsla av otrygghet (Gordon et al., 2009; Diaz-

Caneja et al., 2005; Cameron et al., 2009; Moore et al., 2015). Deltagande på ronden lunde 

enligt Cameron och medarbetare (2009) ge upphov till stress och förvirring om det förekom 

mycket medicinska termer och begrepp som föräldrarna ej förstod. Walker-Vischer och 

medarbetare (2015) beskriver dock medverkan på ronden som något positivt där föräldrar 

upplevde vården av deras barn som bättre om de fick delta på ronden och att deras åsikter 

värdesattes. Att informera personalen om sitt barn beskrevs som viktigt och kändes för 

föräldrarna betydelsefullt. Att föräldrarna fick informera vårdpersonal om aspekter av sitt 

barn förbättrade föräldrarnas upplevelse av trygghet och de kunde då slappna av (Graham et 

al., 2009; Cameron et al., 2009; Moore et al., 2015; Baird et al., 2016; Ames et al., 2011). 

Informationen från vårdpersonal önskades av föräldrar att vara begriplig, rak, tydlig, ärlig och 

frekvent (Latour et al., 2010; Diaz-Caneja et al., 2005; Gordon et al., 2009). 

 

Miljö 

Miljön på BIVA beskrevs av flera studier som stressande och främmande. Det fanns en rädsla 

från föräldrar att göra något fel och störa instrument. Det fanns många stora maskiner på 

BIVA och många föräldrar kände sig i vägen och visste inte vart de skulle befinna sig (Ames 

et al., 2011; Graham et al., 2009; Latour et al., 2010; Diaz-Caneja et al., 2005; Moore et al., 

2015). Delaktighet gjorde miljön mindre skrämmande och gav föräldrar en känsla av trygghet 
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(Graham et al., 2009). Latour och medarbetare, (2010) beskriver att enkelrum gav föräldrar 

större trygghet där de kunde vara i enskildhet med sitt barn och kunde ställa frågor mer öppet 

samt inte se andra sjuka barn vilket upplevdes som jobbigt. Men Diaz-Caneja och 

medarbetare, (2005) visar en fördel att vistas bland andra familjer för vissa föräldrar, att 

kunna diskutera och umgås med andra föräldrar som befann sig i samma situation ökade 

tryggheten för dem. Flera föräldrar upplevde tillgängligheten till sitt barn som mycket viktig 

och önskade större flexibilitet angående besökstider (Diaz-Caneja et al., 2005; Moore et al., 

2015).  

 

Personalkontinuitet 

Föräldrarna belyste även ett behov av kontinuitet i personalbemanningen. Den gav upphov 

till trygghet och förtroende. De ville att personalen skulle vara insatta, inte bara i de 

gemensamma målen av omvårdnaden, utan även i det bredare perspektivet som omgav 

familjen och patientnära detaljer som när barnet gav uttryck för smärta eller oro. Detaljer som 

föräldrarna ansåg vara lättare att förstå om vårdpersonalen kände deras barn väl. Denna 

förståelse underlättades genom personalkontinuitet (Ames et al., 2011; Moore et al., 2015; 

Baird et al., 2016). Föräldrarna upplevde att de måste vara på vakt när det kom ny personal. 

Ames och medarbetare, (2011) beskrev även föräldrars behov av att förvissa sig om att 

personalen förstår på vilket sätt deras barn ville bli tröstat. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet när 

deras barn vårdas på BIVA. Sex kategorier återfanns: föräldraroll, närvaro, partnerskap med 

vårdpersonal, information, miljö och personalkontinuitet.  

Resultatet i denna studie beskriver hur föräldrar upplever delaktigheten på BIVA. Föräldrarna 

upplever att deras föräldraroll förändrades. Initialt upplevde föräldrarna stort behov av att 

bara vara närvarande. Miljön upplevdes som stressande och otrygg. Ett partnerskap uppstod 

mellan föräldrar och vårdpersonal byggt på förtroende och respekt. Föräldrarna upplevde att 

partnerskapet fungerade bäst när samma personal återkom genom personalkontinuitet. 

Nyckeln till en lyckad delaktighet var information. Ett kontinuerligt informationsflöde både 

till och från föräldrarna skapade trygghet. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att föräldrar som blev stärkta i sin föräldraroll av vårdpersonal blev mer 

delaktiga i vården och det gav bättre upplevelse för barnet. Närstående ska ses som en stark 

resurs, men som kan komma att behöva sjuksköterskans hjälp med att hitta sin roll i den nya 

situationen. Föräldrar kunde tycka delaktighet var svårt om de inte fick handledning eller 

tydliga instruktioner från vårdpersonal. Närstående har olika behov i den svåra situationen de 

befinner sig i och det är viktigt att deras behov blir tillgodosedda för att de i sin tur ska kunna 

hjälpa patienten bli bättre genom delaktighet i vården. Vidare menas att sjuksköterskor vid 

flera tillfällen underskattat närståendes behov av att få vara delaktiga i vården.  

 

Resultatet visade också att när barn läggs in på sjukhus, speciellt på BIVA, kan föräldrarollen 

förändras negativt. Föräldrar ser sig som experter på sina barn och anser sig ha avgörande 

betydelse för att deras barn skall känna trygghet i vården. Att vara förälder till barn som blir 

akut eller kroniskt sjuka och blir i behov av intensivvård är traumatiserande och chockerande 

för en förälder. En sådan traumatisk händelse påverkar människor på olika sätt och kan ha 

skiftande innebörd, beroende på tidigare erfarenheter, personlig psykisk sårbarhet och dess 

aktuella psykosociala situation. Kazak och medarbetare (2004) kartlägger stressreaktionen 

hos föräldrarna till barn på BIVA och beskriver flera faktorer som spelar roll vid coping av 

stress, ångest och oro nämligen föräldrarnas befintliga pykiska hälsa, eventuell tidigare 

ångestproblematik och hur familjens tidigare funktion och struktur. Även föräldrarnas ålder, 

socioekonomiska status, etnicitet och utbildningsnivå bidrog.  
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Resultatet visar att interaktionen mellan föräldrar och vårdpersonal är en viktig faktor för 

barnet. Om föräldrarna skulle våga lämna sitt barns sida, innebar det att de då tillfälligt måste 

avstå från att vara barnets främsta advokat och då måste partnerskapet vara välfungerande. 

De måste känna förtroende för vårdpersonalen att ta över den rollen när de är borta.  

Riksföreningen för anestesi och intensivvård beskriver sjuksköterskans roll som 

mångfacetterad där sjuksköterskan skall både vårda en svårt sjuk patient samtidigt som hen 

skall bemöta en familj i kris (Riksföreningen för anestesi och intensivvård i samarbete med 

svensk sjuksköterskeförening, 2012). Detta håller Power och Franck (2008) med om när de i 

sin studie om föräldrars delaktighet beskriver att ju mer effektiv denna interaktion är så ökar 

det föräldrarnas grad av delaktighet.  

 

Att göra familjen delaktig i vården i den utsträckning de önskar, att nå en gemensam 

förståelse av barnets problem och nå en överenskommelse om vårdplanering samt fatta beslut 

som är baserade på forskning och beprövad vetenskap vilka bör gå i linje med patienten och 

familjens värderingar är av stor vikt. Detta beskriver Jonsson (2010) med två av de tre 

begreppen inom delaktighet, den abstrakta och konkreta delaktigheten.  

 

Davidson (2009) visar på att närstående har olika behov i den svåra situation de befinner sig i 

och det är viktigt att deras behov blir tillgodosedda för att de i sin tur ska kunna hjälpa 

patienten bli bättre genom delaktighet i vården. Detta går helt i linje med vad Reese och 

medarbetare (2004) tror kan vara förutsättning för att minska stress hos föräldrarna – att 

maximera delaktigheten.  

 

Resultatet tar upp att närvaro hos sitt barn var en grundläggande faktor för att känna 

delaktighet. Resultatet visar även på närvaro som grundläggande, positivt och ett deltagande 

som minskade föräldrars oro. Barn har rätt att ha förälder närvarande under hela 

sjukhusvistelsen. Detta kan även innebära att föräldern får sova i samma rum som sitt barn. 

Detta går helt i linje med vad Svensk Sjuksköterskeförening (2018) beskriver inom FFO, 

d.v.s. att patienten skall stå i centrum men man måste ta hänsyn till hens sociala 

sammanhang. Familjens alla medlemmar påverkar varandras liv och hälsa och det kan vid 

vissa tillfällen krävas att familjen betraktas som en enhet. Som Colville och Pierce (2012) 

visar i sin studie förknippade 20% av barnet sin mest traumatiska upplevelse på BIVA som 

att vakna och inte veta vart hens föräldrar var. 
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Resultatet visade att information upplevdes viktigt ur många aspekter. Både att bli informerad 

om sitt barn av vårdpersonal och att få ge information till vårdpersonal om sitt barn. Även hur 

och när informationen gavs värderades högt av föräldrarna.  

En viktig aspekt för FFO är informationsinhämtning från föräldrarna. Nordiskt nätverk för 

barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 2014) beskriver att 

föräldrarna upplever att deras insatser är betydelsefulla för barnets tillfrisknande och 

utveckling. Föräldrar ser sig som experter på sina barn och anser sig ha avgörande betydelse 

för att deras barn skall känna trygghet i vården (NOBAB, 2014).  

 

Personalkontinuitet gav trygghet och förtroende hos föräldrarna och det var något som 

skattades högt. Detta är något som Söderbäck et al. (2011) skriver annorlunda om då de anser 

att situationen barn-förälder-vårdpersonal är komplex. Särskilt ur ett barncentrerat perspektiv. 

Här ser man att det kan uppstå en problematisk situation då samma personal återkommer, då 

anser man att när personalen knyter an till barnet i för stor grad, minskar personalens 

professionella relation till föräldrarna (Söderbäck, et al. 2011).  

 

Vikten av kontinuerlig och upprepad information är av stor vikt. Vissa tillfällen för 

informationsutbyte är vid ronder, men till den största delen utbyts information direkt vid 

patientens säng. Ur ett etiskt perspektiv finns vissa nackdelar med informationsutbyte vid 

patientens säng det då flera patienter ofta vårdas på samma sal och risken för att föräldrar till 

andra patienter lätt kan höra diskussioner eller information som gäller andras barn.  

 

Ur samhällsekonomiskt perspektiv kan FFO leda till snabbare återgång i arbete för föräldrar 

till barn som vårdats på intensivvården då detta arbetssätt kan ge mindre oro och psykisk 

ohälsa så som stress. Dessa föräldrar kan troligen lättare klara sin vardag utan att själva söka 

hjälp för att bearbeta det trauma som de har varit med om. Vidare såg Graham et al. (2009) 

att föräldrar som vistats på BIVA med sitt barn och där FFO lyckats, hade bättre verktyg att 

klara en eventuell återinläggning på sjukhus.  

 

Delaktighet visade sig som en röd tråd genom alla elva studier och gav sitt uttryck på olika 

sätt. Det värderades högt och kändes viktigt att få vara delaktig i vården för föräldrar som har 

barn på intensivvårdsavdelning. En ökad delaktighet hos föräldrarna resulterade till en mer 

positiv upplevelse under och efter tiden på sjukhus för både föräldrar och för barn. Den 

initiala delaktigheten bestod av att bara vara nära sitt barn. Om delaktigheten fick utvecklas 
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positivt ledde den till en görande del, där föräldrarna gjorde omvårdnadsåtgärder för barnet, 

som exempel tvättning, byten av blöjor och matningar. Den abstrakta delaktigheten kom 

senare och hade sin grund i att föräldrarna kommit över den initiala chocken och börjat 

fungera i och förstå den nya miljön kring sitt barn. Den uppstod då föräldrarna hade en 

överenskommelse med vårdpersonalen om i vilken riktning vården skulle bedrivas. Konkret 

delaktighet på BIVA visades när föräldrarna genom sin delaktighet till viss del kunde påverka 

när och hur omvårdnadsåtgärder skulle göras. Detta stämmer väl överens med de tre 

definierade begreppen av delaktighet som Jonsson (2010) nämner i sin studie. 

 

Kliniska implikationer  

Den kliniska relevansen visar att interaktionen mellan föräldrar och vårdpersonal är en viktig 

faktor för barnet. 

När föräldrarna var mer närvarande och delaktiga så skapades en mer positiv atmosfär som 

lindrade föräldrars oro. Detta talar för mer välmående föräldrar med bättre verktyg för att 

klara av en traumatisk upplevelse. Deras föräldraroll stärktes men ofta då tack vare 

vårdpersonalen, vilket beskriver hur viktig sjuksköterskan är i detta sammanhang. 

Vårdpersonalen är den viktigaste informationskanalen till föräldrarna, flödet av information 

kan under vissa tidpunkter minska t.ex. när de vårdar det vårdar det sjuka barnet. Frånvaro av 

information skapar ökad oro och stress hos föräldrarna. 

 

Metoddiskussion  

Studien har beskrivit föräldrars upplevelse av delaktighet under tiden som deras barn vårdas 

på barnintensivvårdsavdelningen. Den valda metoden litteraturöversikt möjliggjorde en 

systematisk sökning efter information och gav översikt över kunskapsläget inom området 

(Wallgren & Henricson, 2012). 

 

Från början fanns en önskan om artiklar publicerade inom fem år, men fick på grund för få 

sökträffar först breddas till tio år och sedan till femton år. Det var svårt att hitta tillräckligt 

högt antal publicerade artiklar inom ämnet som kunde svara på denna studies syfte. De flesta 

artiklar som är med i resultatet för denna studie uppvisar liknande resultat vilket kan ses som 

en styrka. Svagheten med studien kan vara antalet artiklar i resultatavsnittet. Alla artiklar har 

översatts och tolkats så objektivt som möjligt, men viss förförståelse kan ej undvikas, 

eftersom en författare har flera upplevda erfarenheter kring föräldrars upplevelser kring 

delaktighet på BIVA. Han har arbetat många år med barn på intensivvårdsavdelning och 
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deras föräldrar. Författaren hade en förförståelse att hög delaktighet hos föräldrarna var 

positivt.  

 

Kvaliteten på en litteraturstudie vilar på att de studier den baseras på är av hög kvalitet 

(Forsberg & Wengström, 2008). Studierna kvalitetsanalyserades enligt  SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier, se bilaga 1. Mallen var enkel att använda och alla 

artiklar fick hög eller medelhög kvalitet. Detta ger relativt hög giltighet för denna studies 

resultat. Granskningen möjliggjorde en tydligare jämförelse mellan artiklarna. Ingen artikel 

har fått låg kvalitet av de som kvalitetsgranskades till resultatavsnittet vilket var ett 

exklusionskriterium. Flera artiklar hittades i sökningar som verkade relevanta för denna 

studie, men fanns inte att få fram i fulltext. Då exkluderades de. Det hade varit intressant att 

få med vissa av dem och det hade kanske gett ett ännu större och betydande resultat.  

 

Överförbarheten för denna studies resultat är hög, då det kan lätt appliceras över till vilken 

vårdavdelning eller vårdenhet på ett barnsjukhus, där föräldrar är delaktiga i vården. 

Tillförlitligheten av denna studies resultat är svår att bedöma, då viss förförståelse existerar, 

men bedöms som relativt hög. De artiklar som utgör resultatet kan inte tolkas så annorlunda. 

Det är troligt att andra författare skulle kommit fram till samma resultat.  

 

Slutsats 

Tiden på barnintensivvårdsavdelningen (BIVA) kan vara en traumatiserande tid för både 

barnet och dess föräldrar. Föräldrarna kan må bättre genom att delta i vården av barnet. 

Föräldrafokuserad omvårdnad (FFO) inbjuder till delaktighet där föräldrarna får möjlighet att 

fungera och definiera sin nya roll som förälder och fortsätta vara ett stöd till sitt barn. Ett av 

fundamenten i FFO är information. Föräldrarna behöver vara välinformerade om sitt barns 

tillstånd och vårdplaneringen. Ett ömsesidigt informationsflöde var viktigt, där föräldrarna 

gavs möjlighet att delge information om sitt barn och bli lyssnade på. Vid lyckad FFO 

uppstod ett partnerskap byggt på ömsesidig respekt och förtroende. Föräldrarnas och barnets 

stressreaktion var kopplade och kunde leda till posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) hos 

bägge upp till ett år efter utskrivningen från sjukhus.   
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Walker-Vischer, 

L. 
Hill, C. 

Mendez, S. 

The 

Experience of 
Latina Parents 

of Hosptilized 

Children 
During Family-

Centered 

Rounds. 
USA, 2013. 

Beskriva 

upplevelsen 
hos 

latinoföräldr

ar till barn 
som är 

inlagda på 

sjukhus, vad 
gäller 

familje- 
centrerade 

ronder. 

Skriftligt 

frågeformulär. 
Med den inkomna 

datan utfördes en 

innehållsanalys.  

Urval genom 

bekvämlighets- 
princip. 

20 föräldrar var 

villiga att deltaga, 
17 föräldrar 

lämnade in 

frågeformuläret 
(85%). 

Fyra teman identifierades:  

- Uppskattad delaktighet (från 
personalen), 

- Delaktighet i vården. 

-Kommunikation i vården nära 
barnet. 

- Personalen var lättare att nå, för 

frågor och funderingar (mer öppet 
klimat).  

Hög 

Valderrama, 

ML. Munoz, L.  

 

Needs of 

Parents in 

Caring for 
Their Children 

in a Pediatric 

Intensive Care 
Unit 

Colombia, 

2015/2016. 

Beskriva 

behovet av 

att föräldrar 
är delaktiga 

i vården 

utav deras 
barn som 

vårdas inom 

barnintensiv
- vård. 

Djupintervjuer 

med öppna frågor 

med stöd utav 
validerat 

frågeformulär 

(Leininger, MM.  
2006). 

Insamlad data 

undersökt genom 
innehållsanalys 

där teman 

framkommit. 

Tio föräldrar som 

visade sitt intresse 

valdes ut att 
deltaga, en mor 

valdes bort då 

hennes mentala 
förmåga var 

begränsad.  

Fem teman som framkom: 

- Behov av tydlig kommunikation 

och vid rätt tidpunkt. 
- Behov av att föräldrarna blir 

trygga med teknologin 

(apparatur). 
- Behovet att visa familjerna 

respekt. 

- Behovet av att uppmuntra 
samspelet mellan förälder-barn. 

- Behovet av att respektera 

föräldrarnas andliga/spirituella 
kunskap.  

Hög 

Graham, R. 
Pemstein, D. 

Curley, M.. 

 

Experiencing 

the pediatric 

intensive care 

unit: 

Perspective 

from parents of 

children with 

severe 

antecedent 

disabilities. 

USA, 2006. 

 

Beskriva 
upplevelsen 

hos föräldrar 

som har 
barn med 

kraftiga 

med- födda 
funktions- 

nedsättninga

r som vårdas 
på 

barnintensiv

- 
vårdsavdekn

ing. 

Enkel deskriptiv 
ansats med semi- 

strukturerade 

intervjuer. 
Insamlad data 

undersökt genom 

innehållsanalys 
där teman 

framkommit. 

  

Föräldrar till åtta 
barn som tidigare 

vårdats på 

barnintensiv- vård. 
Barn med kraftiga 

med- födda 

funktions- 
nedsättningar. 

Exkluderade var 

föräldrar som inte 
var 

engelsktalande.  

Datan utmynnade i sju teman: 
- Föräldrarnas önskan att 

visa/berätta för personalen vad 

barnet kan/klarar av. 
- Integrerade och multi- 

professionellt samarbete. Behovet 

av att personal i alla vårdnivåer 
jobbade mot samma mål.  

- Föräldrarnas syn på sin roll som 

föräldrar i hemmet kontra på 
sjukhuset. 

- Föräldrarnas oro för sitt barn 

kvarstår även när barnet vårdas på 
barnintensivvård. Många gånger 

anser personal att nu kan 

föräldrarna vila, men oron för 
framtiden finns kvar hos 

föräldrarna. 

-Högteknologisk plats för lärande. 
Föräldrarna såg vårdtiden som ett 

tillfälle att lära sig mer om vården. 

- Heterogenitet inom gruppen. 
Föräldrar till dessa barn såg sig 

som en egen grupp jämfört med 

de andra föräldrarna som hade 
“friska” barn i vanliga fall. 

- Känslan av att inte passa in. 

Föräldrarna ansåg att deras barn 
inte alltid “passade in” på 

intensivvården då barnets 

bakomliggande sjukdom var 
ständigt närvarande. 

Hög 
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Land 

Syfte Metod Deltagare/

Bortfall 

Resultat Kva

litet 

Latour, J. 
van Goudoever, 

J. 

Schuurman, B. 
Albers, M 

van Dam, N. 

Dullaart, E. 
van Heerde, M. 

Verlaat, C. 

van Vught, E. 
Hazelzet, J. 

 

A qualitative 

study exploring 

the experiences 

of parents of 

children 

admitted to 

seven Dutch 

pediatric 

intensive care 

units. 

Nederländerna, 

2006/2007. 

 

Utforska 
föräldrarnas 

upplevelse 

under deras 
barns vård 

på 

barnintensiv
- vård. 

Djupintervjuer, en 
månad efter att 

barnet skrivits ut 

från barnintensiv- 
vården.  

41 st intervjuer 
utfördes, 23 st där 

både mor och far 

deltag, 16 st där 
endast mor deltog 

och 2 st där endast 

far deltog.  
Föräldrar vars 

barn dött under 

eller efter 
vårdtiden på 

barnintensiv- 

vården 
exkluderades.  

Samt de som ej 

talade holländska. 

Efter dataanalys hittades 63 st 
subkategorier,, sex st huvudteman 

togs fram: 

- Attityd hos personalen, vilket 
bemötande personalen gav 

patienten, föräldrar samt syskon. 

- Hur vården koordinerades. 
Samarbete mellan intensivvården 

och den övriga vården. 

- Känslomässig intensitet. 
Föräldrarnas oro och känsla av att 

ta in allt som händer. 

- Informations- flöde. Upplevelsen 
av hur och när information gavs 

och inte gavs. 

- Miljöfaktorer, hur den nya 
miljön på barnintensiv- vården 

påverkade föräldrarna. 

Föräldrarna föredrog enkelrum.  
- Föräldrars delaktighet. 

Föräldrarna vill vara delaktiga i 

beslut även om det är personalen 
som har den övergripande 

medicinska ansvaret.  

Hög 

Diaz-Caneja, A. 

Gledhill, T. 

Weaver, T. 
Nadel, S. 

Garralda, E.  

A child´s 

admission to 

hospital: a 

qualitative 

study 

examining the 

experiences of 

parents. 

England, 2005 

 

Jämföra 

upplevelsen 

utav vården 
hos föräldrar 

på 

barnintensiv
- vård och 

vårdavdelni

ng för barn.  
Samt 

identifiera 

faktorer som 
kan ha 

inverkan på 

psykiska 
välmåendet 

hos dessa 

föräldrar. 

Semi- 

strukturerade 

djupintervjuer.  
Thematisk analys 

utav intervjuerna 

där teman togs 
fram.  

Tjugo föräldrar 

intervjuades, 11 st 

från barnintensiv- 
vården och 9 från 

vårdavdelning för 

barn.  
Exkluderade 

utgjorde de som 

vars barn hade 
terminal sjukdom 

och de som 

inkommit pga 
självintag utav 

överdos.  

Även föräldrar 
med otillräcklig 

kunskap i 

engelska språket 
exkluderades.  

Resultatet visar att föräldrar till 

barn som vårdats på 

barnintensivvård hade en högre 
nivå utav stress, både under 

vårdtiden samt efter utskrivning 

från barnintensiv- vården.  
Föräldrarna på barnavdelningen 

hade lägre nivå av stress under 

hela vårdför- loppet samt efter. 
Dock hade de liknande 

upplevelser som hade inom 

samma områden: 
- Interaktion med vårdpersonalen. 

- Separations- känsla från sitt 

barn.  
- Finansiella förluster.  

- Psykologisk påverkan. 

- Oro efter utskrivning. 
- Påverkan på familjen, barnet och 

funktionen inom familjen. 

Hög 
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Bortfall 

Resultat Kva

litet 

Cameron, M. 
Schleien, C. 

Morris, M. 

Parental 

presence on 

Pediatric 

intensive care 

rounds. 

USA, 2007. 

 

Utvärdera 
effekten 

utav 

föräldrarnas 
närvaro vid 

rond på 

barnintensiv
- vården. 

Semi- 
strukturerade 

intervjuer utav 

föräldrarna.  
Observation utav 

varje rond, utförd 

av en och samma 
utomstående (ej 

vårdpersonal).  

Varje rond 
utvärderades av 

närvarande 

personal med 
frågeformulär.  

Alla 
engelsktalande 

föräldrar 

tillfrågades under 
en 10-veckors 

period.  

36 st föräldrar 
som deltagit på 

ronder 

intervjuades, 16 st 
föräldrar som inte 

deltagit vid rond 

intervjuades. 
130 st ronder 

observerades. 

Större delen utav föräldrar som 
deltog vid ronder var positiva till 

att de deltog. 

Det visade att dessa var mer nöjda 
med vården och kunde i vissa fall 

bidra med egen kunskap till 

vårdpersonalen. 
Vårdpersonalen kunde i vissa fall 

uppleva att de begränsades att 

diskutera känsliga uppgifter när 
föräldrar var närvarande.  

Medel 

Moore, M. 

Robinson, G. 

Mink, R. 
Hudson, K. 

Dotolo, D. 

Gooding, T. 
Ramirez, A. 

Zatzick, D. 
Giordano, J. 

Crawley, D. 

Vavilala, M. 
 

Developing a 

family centered 

care model for 

critical care 

after pediatric 

traumatic brain 

injury. 

USA, 2015 

Studera 

föräldrars 

upplevelse 
utav vården 

vid 

barnintensiv
- vården, 

efter 
traumatisk 

skallskada.  

Purposive 

sampling. 

Semi- 
strukturerade 

intervjuer utav 

föräldrarna.  

Urval hämtade ur 

databas där 

mödrar till barn 
(>18 år) som 

vårdats någon 

gång de senaste 
fem åren 

kontaktades.  
Inkluderades 

gjorde de som 

talade engelska, 
spanska eller 

kantonesiska.  

Tre huvudteman konstaterades: 

- Effektiv kommunikation, med 

fokus på att information gavs 
tydligt och vid rätt tidpunkt, samt 

att föräldern gavs tid att bli 

lyssnad på. 
- Kapacitets- uppbyggnad, 

där föräldern ges styrka att växa in 
i rollen som förälder i vården, 

samt vård- personalens 

uppbyggnad att möta föräldrarna i 
deras nya roll. 

- Koordination utav vården. 

Där kontinuitet utav vård- 
personalen är viktig samt att 

samarbetet mellan föräldrar och 

vårdpersonal var ständigt 
närvarande.  

Hög 

October, T. 

Fisher, K. 

Feudtner, C. 
Hinds, P. 

 

The Parent 

perspective 

“being a good 

parent” when 

making critical 

decisions in the 

pediatric 

intensive care 

unit. 

USA, 2012 

 

Identifiera 

faktorer som 

är viktiga 
för föräldrar 

som gör 

svåra beslut 
gällande sitt 

kritiskt sjuka 

barn.  

Semi- 

strukturerade 

intervjuer.  
Med 

innehållsanalys 

utav insamlad 
data. 

Även 

frågeformulär 
användes där 

kvantitativ data 

togs fram. 

Föräldrarna valdes 

ut på en och 

samma vårdenhet, 
oavsett om det var 

singelföräldrar, 

gifta/ogifta par, 
adoptivföräldrar 

eller föräldrar av 

samma kön.  
53 st tillfrågade 

engelsktalande 

föräldrar där 43 st 

deltog.  

 

Nio teman identifierades för att 

“vara en god förälder”. 

- Fokus på ge den bästa 
livskvaliteten för mitt barn. 

- Vårda mitt eget barn. 

- Sätta mitt barns behov före mina 
egna. 

- Göra medicinska val utifrån 

välinformerad information. 
- Alltid vara närvarande hos mitt 

barn. 

- Fokusera på mitt barns hälsa och 

överlevnad. 

- Få mitt barn att känna sig älskad. 

- Behålla hoppet om att allt 
kommer att gå bra.  

- Bevara minnet utav mitt barn.  

Hög 
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litet 

Baird, J. 
Rehm, R. 

Hinds, P. 

Baggott, C. 
Davies, B.  

 

Do You Know 

My Child? 

Continuity of 

Nursing Care 

in the Pediatric 

Intensive Care 

Unit.  

USA, 2003. 

 

Utforska hur 
kontinuitet 

påverkar 

omvårdnade
n på 

barnintensiv

- vården sett 
utifrån 

föräldrarnas 

samt sjuk- 
sköterskorna

s perspektiv. 

En kvalitativ 
“grounded theory” 

studie.  

Djupintervjuer, 
observationer, 

som analyserades 

med 
innehållsanalys.  

 

Engelskspråkiga 
föräldrar som var 

över 18 år gamla, 

samt att deras barn 
förväntades att 

vårdas minst sju 

dagar framöver 
tillfrågades om 

deltagande.  

Sju föräldrar valde 
att deltaga i 

studien. 

Tolv 
sjuksköterskor 

som vårdade något 

utav de barn vars 
föräldrar deltog i 

studien valdes att 

delta i denna 
studie.  

 

Föräldrar värdesätter att det är 
kontinuitet i vilken sjuksköterska 

som tar hand om deras barn.  

De upplever då en trygghet över 
att sjuksköterskan kan de behov 

och svårigheter som tillhör barnets 

sjukdomsbild.  
Sjuksköterskorna känner väl till 

detta men det kan finnas 

svårigheter att tillse denna 
kontinuitet pga schema- planering, 

rädsla över att inte räcka till, eller 

svårt att släppa tankarna på jobbet 
om de blev för involverade i 

familjerna. 

Samt sjuk- sköterskans rädsla att 
missa tillfällen för lärande då de 

vårdade samma patient under en 

längre tid (de vårdade inte så 
många olika patienter).                       

Hög 

Ames, K. 

Rennick, J. 
Baillargeon, S. 

A qualitative 

interpretive 

study exploring 

parent´s 

perception of 

the parental 

role in the 

paediatric 

intensive care 

unit. 

Canada, 2011.  

Utforska 

föräldrars 
upplevelse 

utav 

föräldrarolle
n på 

barnintensiv

- 
vårdsavdelni

ng. 

Semi- 

strukturerade 
djupintervjuer. 

Sju engelsk- 

talande föräldrar 
till barn som var 

nära utskrivning 

valdes. 
Exkluderades 

gjorde föräldrar 

som hade barn 
som vårdades för 

misstänkt 

utsatthet.  

Tre övergripande teman framstod: 

- Vara närvarande samt deltagande 
i barnets vård. 

- Skapa ett partnerskap och tillit 

med vårdpersonalen. 
- Hålla sig informerad om barnets 

status samt pågående behandling, 

för att vara den som känner barnet 
bäst.  

Hög 

Gordon, C. 
Barton, E. 

Meert, K. 

Eggly, S. 
Pollack, M. 

Zimmerman, J. 

Anand, K.J.S. 
Carcillo, J. 

Newth, C. 

Dean, M.  
Willson, D. 

Nicholson, C. 

 

Accounting for 

medical 

communication

: Parent´s 

perceptions of 

communicative 

roles and 

responsibilities 

in the pediatric 

intensive care 

unit.  

USA, 2009. 

Att 
undersöka 

föräldrarnas 

uppfattning 
om vad som 

är god 

respektive 
dålig 

kommunikat

ion.  

Semi- 
strukturerade 

intervjuer.  

  

Föräldrar till barn 
som avlidit på 

barnintensiv- 

vårdsavdelning, 
tre till tolv 

månader innan 

studien startade.  
51 st föräldrar 

deltog.  

I förhållande till informationsflöde 
gällande det sjuka barnet ansågs 

föräldrarna vara en del utav ett 

partnerskap.  
Föräldrarna uppmanades att ställa 

frågor samt återkoppla om 

informationen som de fick inte 
förstods.  

Vårdpersonal hade ansvar att 

kommunicera på ett tydligt sätt, ge 
realistiska mål och förhoppningar 

samt göra detta på ett respektfullt 

och passande sätt. 

Hög 
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Bilaga 1. 

 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik –             

patientupplevelser 

 
  



29 
 

 
 


