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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Barn har rätt att ha föräldrar närvarande vid sjukhusvistelse. Sjuksköterskor anser 

att omvårdnad ska ges till hela familjen, dock anser de att föräldrar är i vägen för deras arbete. 

Föräldrar till barn som vårdas inom intensivvården riskerar att utveckla posttraumatiskt 

stressyndrom. Föräldrar beskriver familjecentrerad vård i tre teman: att vara omgiven av 

familjen, att vård ges till hela familjen och att vara delaktig i vården. Ett framgångsrikt 

partnerskap stärker integritet och familjehälsan.  

 

Syfte: Att undersöka hur föräldrar upplever vården kring barnet utifrån familjecentrerad vård 

inom intensivvården. 

 

Metod: Litteraturöversikt med en deduktiv ansats. Femton vetenskapliga artiklar har 

inkluderats i översikten. Databassökningar har utförts i Pubmed och Cinahl.  

 

Resultat: Resultatet presenteras utifrån fyra kärnvärderingar i familjecentrerad vård. Dessa 

kärnvärderingar är miljö, delaktighet, relation, och information. Det som framkom i resultatet 

var; att föräldrarna beskrev miljön som kaotisk och skrämmande, de ville vara delaktiga dock 

upplevdes hinder från vårdpersonal och miljön, en del av föräldrarollen var att skapa en 

personlig relation till vårdpersonalen, föräldrar önskade att få kontinuerlig information som 

gavs på ett språk de förstod.  

 

Slutsats: Miljön är ett hinder för föräldrars delaktighet i vården. Genom information och 

samarbete med vårdpersonal kan föräldrarnas självförtroende stärkas och deras delaktighet 

öka. 

 
 
Nyckelord: Familjecentrerad vård; omvårdnad; barnintensivvård; intensivvård av nyfödda 



 
 

ABSTRACT 

Background: Children have the right to have parents present at a hospital stay. Nurses believe 

that care should be given to the whole family, though they believe that parents are in the way 

of their work. Parents of children cared for in intensive care are at risk of developing post-

traumatic stress syndrome. Parents describe family-centered care in three themes: being 

surrounded by the family, caring for the whole family, and being involved in the care. A 

successful partnership strengthens integrity and family health. 

 

Aim: To investigate how parents perceive the care of the child based on family-centered care 

within intensive care. 

 

Method: A literature review with a deductive approach. Fifteen scientific articles have been 

included in the review. The database searches were conducted through Pubmed and Cinahl.  

 

Result: The result is presented based on four core values of family-centered care. These core 

values are environment, participation, relationship, and information. What appeared in the 

result was; that the parents described the environment as chaotic and frightening, they wanted 

to be involved though obstacles are experienced by the nursing staff and the environment, a 

part of the parent role was to create a personal relationship with the nursing staff, parents 

wished to have continuous information that is given in a language they understood.  

 

Conclusion: The environment is seen as an obstacle that affects parents' participation. Parents' 

self-confidence and participation can increase through information and cooperation with the 

nursing staff. 

 

Keywords: Family-centered care; Nursing care; Intensive care units, pediatric; Intensive care, 

neonatal 
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INLEDNING 

Familjer som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården blir bemötta på olika sätt beroende 

på sjuksköterskans uppfattning om familjer och deras betydelse i omvårdnaden (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014). Enligt kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor 

har de ett ansvar att visa respekt för närstående samt stödja och integrera dem i vården. De ska 

även kunna informera och undervisa närstående om åtgärder, monitorering och 

medicinskteknisk utrustning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Föräldrar har med hjälp 

av statens stöd ett ansvar för barnets utveckling (Unicef, i.d.). När föräldrar blir utbildade i att 

vårda sitt barn resulterar det i färre sjukhusvistelser för barnet (Clark et al., 1998). Positiva 

effekter har visats på intensivvårdsavdelningar för förtidigt födda barn där sjuksköterskor 

arbetar med att minska den nyföddas stress och öka dess styrka, samt individualisera vården. 

Det leder till bättre medicinska resultat, lägre ålder vid utskrivning, färre dagar på 

intensivvårdsavdelningen samt lägre sjukhusavgifter (Als et al., 2003). När familjer upplever 

ett positivt partnerskap med vårdpersonalen leder det till färre missade skoldagar för barnen 

(Denboba, McPherson, Kenney, Strickland & Newacheck, 2006). Det som påverkar föräldrar 

påverkar även deras barn (Socialstyrelsen, 2014). Familjecentrerad vård kan leda till positiva 

aspekter även för vårdpersonalen då en tillfredsställelse ses av att barnets behov tillgodoses 

bättre när familjen är en del av partnerskapet och de är nöjda med vården (Arango, 2011). 

Svenska sjuksköterskor anser i största allmänhet att familjen har en stor betydelse i 

omvårdnaden (Benzein et al., 2014). 

 

Barn inom sjukvården 

Under 1950-talet uppdagades det att barn som vårdats på sjukhus och varit separerade från 

sina föräldrar fick svårare att hantera nära relationer och upplevde ångest och otrygghet 

senare i livet. Långa sjukhusvistelser kunde leda till långvariga och allvarliga effekter på 

barnet och dess utveckling. Under 1960-talet och 1970-talet började nya rekommendationer 

införas i Sverige, miljön på barnklinikerna förbättrades och utökade besökstider infördes 

(Enskär & Golsäter, 2009). Idag har barn som vårdas på sjukhus rätt att alltid ha föräldrar 

eller annan närstående närvarande under hela sjukhusvistelsen (Nordiskt nätverk för barn och 

ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB], i.d.). Enligt barnkonventionen har 

alla barn rätt till liv och det skall säkerställas att barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras 

vilja (Unicef, i.d.). När ett barn får sjukvård ska barnets bästa alltid tas i särskild beaktning 

(SFS, 2017:30). 
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Sjuksköterskans upplevelse av att dela omvårdnaden med föräldrarna 

Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning för förtidigt födda barn anser att det är viktigt att 

ge omvårdnad till barnet och familjen som en enhet (Trajkovski, Schmied, Vickers & 

Jackson, 2012). Sjuksköterskor anser att föräldrar ska erhålla omvårdnad tillsammans med 

barnet (Hughes, 2007). Att som sjuksköterska skapa en relation med föräldrarna anses vara en 

av de viktigaste delarna i familjecentrerad vård (Brødsgaard, Pedersen, Larsen & Weis, 2019; 

Trajkovski et al., 2012). En annan viktig faktor är att som sjuksköterska ge familjen 

information angående barnets vård (Butler, Copnell & Willetts, 2014; Corlett & Twycross, 

2006; MacKean, Thurston & Scott, 2005). Sjuksköterskor bekräftar att föräldrar är kunniga 

att hjälpa till i den fysiska omvårdnaden kring sitt barn (Trajkovski et al., 2012) och när 

föräldrarna är delaktiga uppstår ett partnerskap mellan dem och sjuksköterskan (Brødsgaard et 

al., 2019). De uppskattar föräldrar som kan ta kontroll över barnens vård och 

behandlingsstrategier (MacKean et al., 2005), och de förväntar sig att föräldrarna vill vara 

delaktiga i omvårdnaden (Butler et al., 2014). Trots att sjuksköterskor anser att föräldrar ska 

vara en del av omvårdnaden kring barnet, ses föräldrarna som en börda och är i vägen för 

sjuksköterskans arbete (Butler et al., 2014). Sjuksköterskorna beslutar angående föräldrarnas 

roll och vilka uppgifter de får utföra utifrån deras bedömning av föräldrarnas motivation och 

skicklighet (Corlett & Twycross, 2006; Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill & 

Stevens, 2005). De anser att den bästa tiden att inkludera familjen är när de utför uppgifter 

(Trajkovski et al., 2012).  Under barnets kritiska fas av sjukdom anser sjuksköterskor att 

barnet är deras ansvar (Brødsgaard et al., 2019) och först under en stabilare fas ges 

föräldrarna plats att delta i omvårdnaden (Trajkovski et al., 2012). Denna makt som 

sjuksköterskorna har är något de ofta inte är medvetna om (Corlett & Twycross, 2006). En 

viktig del i att inkludera föräldrarna i barnets omvårdnad är att kunna utbilda dem, något som 

sjuksköterskor anser att det inte finns tillräckligt med tid för (Brødsgaard et al., 2019; 

Paliadelis et al., 2005).  

 

Föräldrars upplevelse av att ha ett barn på intensivvårdsavdelning 

Föräldrar till barn som vårdas inom intensivvården beskriver det som något av det mest 

skrämmande de varit med om och riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom (Oxley, 

2015). Barnets inläggning på intensivvårdsavdelningen förknippas med döden, eller med en 

lättnad över att barnet skulle få hjälp med sina besvär (Hall, 2005). En del föräldrar känner 

inte igen sitt barn på grund av intubering och annan teknisk utrustning som är kopplat till 
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barnet (Oxley, 2015). Mammor till för tidigt födda barn uppger att deras livsvärld förändras 

(Lundqvist, Weis & Sivberg, 2019). De beskriver att det var en utmanande upplevelse att 

vårda barnet på intensivvårdsavdelningen och trots stöd från vårdpersonalen känner de sig 

ensamma i situationen. Föräldrar upplever en stor variation i bemötandet från vårdpersonalen 

(Hall, 2005; Lundqvist et al., 2019). Detta resulterar i att föräldrarna känner att de ständigt 

behöver stanna kvar och övervaka sitt barn (Hall, 2005) och att deras föräldraskap förändras 

av barnets vårdtid på intensivvårdsavdelningen (Oxley, 2015). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Familjecentrerad vård definieras som ett sätt att vårda barn och familjer inom sjukvården som 

försäkrar att vården planeras kring hela familjen. Det är inte bara barnet eller 

familjemedlemmen som är i behov av direkt vård, hela familjen ses som vårdberoende 

(Shields, 2015). Målet med den familjecentrerade vården är att föräldrarna ska bli experter 

och ta ansvar för det sjuka barnets vård och att vårdpersonalen ska agera som rådgivare 

(Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Att föräldrar är delaktiga och närvarande med sitt barn på 

sjukhuset är ett nyckelelement inom den familjecentrerade vården (Butler et al., 2014; Corlett 

& Twycross, 2006). Kärnvärderingar som ses i familjecentrerad vård är respekt, värdighet, 

kommunikation och samarbete (Eckle & MacLean, 2001). Det är även viktigt att information 

delas och finns tillgänglig samt att familjen är delaktig i beslutsfattande kring barnets vård 

(Butler et al., 2014; Eckle & MacLean, 2001). 

 

Föräldrar definierar familjecentrerad vård i tre teman: att vara omgiven av familjen, att vård 

ges till hela familjen och vikten av att vara delaktiga i vården av sitt barn. De ser 

familjecentrerad vård som ett sätt att vara delaktig i bestämmelser kring barnets vård (Arabiat, 

Whitehead, Foster, Shields & Harris, 2018). Familjecentrerad omvårdnad bygger på att 

familjen ses som ett system där alla bidrar med olika delar som tillsammans blir större än 

summan av delarna (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Kompetensen som krävs av en 

sjuksköterska för att utöva familjecentrerad vård är teoretisk kunskap kring den 

familjecentrerade vården och dynamiken i familjer. Skicklighet i kommunikation, 

konflikthantering och en omtänksam attityd är egenskaper sjuksköterskan behöver inneha 

(Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Det är även viktigt att vårdpersonalen möter hela familjen 

inklusive patienten som en enhet och bjuder in familjen till att vara delaktig, detta leder till en 

samskapad vård där allas kompetens och familjens resurser tas till vara (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2015). Ett framgångsrikt partnerskap har positiva effekter för både 

familjen och vårdpersonalen, det har visats att detta stärker integritet och familjehälsa. För att 

uppnå detta krävs det att den normala föräldrarollen stöttas (Mikkelsen & Frederiksen, 2011).  

  

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie fokuserar på det delade ansvaret av barnets 

välmående och relationen mellan vårdpersonal och föräldrar. Relationen karaktäriseras av 

delat ansvar, föräldrars autonomi och kontroll, förhandling och familjestöd. Det delade 

ansvaret karaktäriseras av information, beslutsfattande och vårdande (Mikkelsen & 

Frederiksen, 2011).  

 

Problemformulering   

Familjecentrerad vård innebär att vård ska ges till hela familjen, föräldrarna ska vara 

inkluderade i barnets vård. Forskning visar att familjecentrerad vård appliceras olika och att 

sjuksköterskor ofta fattar beslut angående föräldrars delaktighet. En avsaknad av tid och 

utbildning för sjuksköterskor att kunna utföra familjecentrerad vård har visats i tidigare 

forskning. Tidigare forskning visar goda effekter av familjecentrerad vård för barn, föräldrar 

och vårdpersonalen. Genom att samla föräldrars upplevelser utifrån den familjecentrerade 

vården inom barn och neonatal intensivvård kan detta ligga till grund för att kunna applicera 

familjecentrerad vård inom all intensivvård. Det kan även ligga till grund för vidare forskning 

inom området samt för att öka kunskapen inom området för specialistutbildade 

sjuksköterskor. 

 

Syfte  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka hur föräldrar upplever vården kring barnet 

utifrån familjecentrerad vård inom intensivvården. 
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METOD 

Design 

Den valda designen för studien är en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. En 

litteraturöversikt innebär att systematiskt söka, granska kritiskt och sedan sammanställa 

litteraturen inom det valda problemområdet. Det är viktigt att inkludera kvalitativa artiklar i 

en litteraturöversikt eftersom dessa beskriver upplevelser i olika vårdsituationer (Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

Sökstrategi 

En av förutsättningarna för att göra en litteraturöversikt är att det finns tillräckligt med studier 

av god kvalitet inom det valda området, detta för att få underlag att göra bedömningar och dra 

slutsatser. De databaser som valdes ut till databassökning är Pubmed och Cinahl. Detta 

eftersom de är breda databaser som täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2015). För att få ett brett urval av vetenskapliga artiklar gjordes identiska sökningar i båda 

databaserna samt för att säkerställa att inga vetenskapliga artiklar missats, alla sökningar har 

även likadana avgränsningar. Sökorden formulerades utefter syftet samt den teoretiska 

utgångspunkten. De sökorden som användes vid databassökningar var både manuella sökord 

samt medical subject headings (MeSH). De MeSH termer som användes var “family nursing”, 

"intensive care units, pediatric", "intensive care, neonatal", "family centered care", "parent-

child relations" och "professional-family relations". De manuella sökorden som användes var 

“family-centred care”, “neonatal care”, “pediatric intensive care”, “parents”, “family care 

givers”, “pediatric”, “family-centered care”, “intensive care” och “parenting”. 

Avgränsningarna som användes för sökningarna var att de skulle vara publicerade mellan år 

2000 och år 2020, att de var skrivna på svenska eller engelska samt att de var peer reviewed. 

Vid varje sökning sållades först artiklar bort efter titel, sedan abstrakt och till sist efter att hela 

artikeln lästes, de artiklar som blev kvar inkluderades för granskning och analys. I vissa 

sökningar framkom dubbletter av redan inkluderade artiklar. För att inkluderas skulle 

artiklarna svara på syftet och stämma överens med inklusionskriterierna som beskrivs nedan. 

Databassökningar som gjorts och dess utfall presenteras i tabell 1. De fritextsökningar som 

gjordes resulterade i en vetenskaplig artikel, totalt inkluderades sexton vetenskapliga 

artiklar för analys och granskning. Kvalitativa artiklar samt artiklar med mixad metod, där 

enbart den kvalitativa delen analyserats, inkluderades för granskning och analys. 
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Inklusions- och exklusionskriterier för litteraturöversikten var noga utvalda för att de 

inkluderade artiklarna skulle svara på syftet med litteraturöversikten. De inkluderade 

vetenskapliga artiklar skulle utgå utifrån familjemedlemmars perspektiv, de artiklar som var 

skrivna utifrån sjuksköterskans perspektiv exkluderades. Vetenskapliga artiklar där studier 

genomförts på andra vårdinrättningar än intensivvårdsavdelningar exkluderades. För att 

artiklarna skulle inkluderas i studien krävdes att patienterna som vårdades på 

intensivvårdsavdelningen var barn i åldrarna 0 år upp till 18 år. För att inkluderas för 

granskning och analys krävdes det att de vetenskapliga artiklarna genomgått och blivit 

godkända i en etisk granskning. Enbart artiklar som var tillgängliga genom open access eller 

via Uppsala universitetsbibliotek inkluderades. Efter granskning och analys skulle artiklarna 

ha medelhög eller hög kvalitet för att inkluderas i resultatet. 

 

Tabell 1. Databassökningar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

       
Pubmed ("Family Nursing"[Mesh]) 

AND "Intensive Care Units, 
Pediatric"[Mesh]  

125 54 48 17 4 

Pubmed (family-centred care) AND 
neonatal care  

186 31 29 12 3 

Cinahl (MH "Intensive Care, 
Neonatal") AND (MH 
"Family Centered Care")  

139 19 10 4 1 

Cinahl (MH "Family Centered 
Care") AND (MH "Intensive 
Care Units, Pediatric")  

119 14 14 4 2 

Pubmed ((pediatric intensive care) 
AND parents) AND family 
care givers  

168 11 11 5 1 

Pubmed (("Intensive Care Units, 
Pediatric"[Mesh]) AND 
"Parent-Child 
Relations"[Mesh]) AND 
"Professional-Family 
Relations"[Mesh]  

58 14 12 6 2 

Pubmed ((intensive care) AND 
parenting) AND pediatric  

153 22 22 12 2 

 
Urval 1 utvalda titlar. Urval 2 lästa abstrakt. Urval 3 hela lästa artiklar. Urval 4 artiklar inkluderade för 
kvalitetsgranskning och analys.  
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Sexton vetenskapliga artiklar inkluderades för analys, en av dessa exkluderades under 

analysens gång eftersom den bedömdes ha låg trovärdighet. Kvalitetsgranskningen gjordes 

med hjälp av kriterier som utformats av statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2017), bilaga 1. Ett av kriterierna modifierades innan 

kvalitetsgranskningen genomfördes, frågeställning tolkades istället som syfte eftersom detta 

var bättre anpassat till de inkluderade studierna. I redogörelsen för studiernas kvalitet sattes 

graderingarna hög kvalitet, medelhög kvalitet och låg kvalitet, dessa graderingar sätts i regel 

på kvalitativa studier. Vid granskningen lästes artiklarna igenom och kriterierna i 

granskningsmallen sågs över, beroende på hur artikeln svarade mot kriterierna gjordes sedan 

en selektiv bedömning av studiernas kvalitet. Alla artiklar lästes igenom och bedömdes 

tillsammans, kvaliteten bestämdes utifrån gemensamma diskussioner, inga oenigheter fanns. 

De områden som mallen lyfter är bland annat kontext, syfte, metod och trovärdighet samt 

tillförlitlighet, för hög kvalitet inom en punkt krävdes att detta var väl beskrivet. Varje punkt 

graderades för sig själv och de lades sedan ihop till en slutgiltig gradering av studiens kvalitet. 

Denna bearbetning presenteras i bilaga 2, bearbetningen gjordes i samband med analysen av 

de vetenskapliga artiklarna. Forsberg och Wengström (2015) beskriver vikten av att 

översiktligt presentera artiklarna efter att de lästs igenom i sin helhet, detta tillsammans med 

kommentarer gällande kvalitet (bilaga 2). 

 

Resultatanalys 

Beskrivningen av fenomen uppnås genom analys av betydelsen utav ord och fraser (Evans, 

2002). För resultatanalysen användes den teoretiska utgångspunkten som stöd, i enlighet med 

en deduktiv ansats. Vidare har analysen skett enligt Evans (2002) fyra steg för 

sammanställning: 

 

1. Samla in urvalet av studier 

2. Identifiera nyckelfynd i varje studie 

3. Fastställ hur dessa fynd relaterar till fynden i andra studier och fastställ teman 

4. Sammanställ gemensamma fynd för att generera en beskrivning av fenomenet 
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De fyra stegen i resultatanalysen utfördes tillsammans, detta för att minimera risken att gå 

miste om användningsbart material. I steg ett söktes och inkluderades artiklar utifrån ovan 

nämnda inklusions- och exklusionskriterier. I steg två lästes artiklarna igenom flertal gånger 

och diskuterades öppet för att minimera risker för feltolkningar. Artiklarna lästes igenom och 

nyckelfynd identifierades i varje artikel, inga oenigheter fanns angående fynden. Nyckelfynd 

identifierades genom färgmarkering av fraser, meningar och stycken som kunde kopplas till 

den teoretiska utgångspunkten. De jämfördes och dokumenterades som kategorier, fjorton 

olika kategorier framkom. I steg tre byttes ordet teman ut mot kärnvärderingar, dessa 

återfanns i den teoretiska utgångspunkten. Likheter och skillnader jämfördes mellan de fjorton 

kategorierna, sedan placerades kategorierna in under respektive passande kärnvärdering. De 

kärnvärderingar som lyftes fram under analysen var relation, information och delaktighet. 

Under analysen framkom även att miljö var en kärnvärdering som behövde lyftas. Detta 

medförde att artiklarna lästes igenom ytterligare gånger i enlighet med steg två. Vidare i steg 

fyra utformades en beskrivning av fenomenet refererat till de vetenskapliga artiklarna, detta 

presenteras i resultatet till litteraturöversikten. 

 

Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska överväganden som gjorts till denna litteraturöversikt är att i första hand 

vara väl medveten om den egna förförståelsen av ämnet. Distans hölls i största mån till egna 

tankar och erfarenheter inom ämnet för att minska partiskhet i resultatet. I enlighet med 

Kjellström (2017) presenterades inte enbart resultat som stödjer hypotesen utan även resultat 

som motsäger hypotesen. Detta innebär att inte enbart negativa aspekter presenteras utan även 

positiva. De vetenskapliga artiklarna som inkluderats i studien har översatts så korrekt som 

möjligt för att undvika risker för förvrängning och feltolkningar, citat har behållits på 

originalspråk. De vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien skulle vara godkända av 

en etisk kommitté, samt innehålla goda etiska resonemang och skyddat individerna i sina 

studier. En studie saknade etiskt godkännande och resonemang, kontakt togs via mail till 

författarna för studien angående detta. 
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RESULTAT  

I resultatet för denna litteraturöversikt kommer nämnda individer presenteras som barn, 

vårdpersonal och föräldrar, vårdinrättningarna kommer presenteras som 

intensivvårdsavdelningar. Detta för att ge ett mer enhetligt resultat som blir enklare för 

läsaren att tyda och läsa. I resultatet presenteras en sammanställning av 15 vetenskapliga 

artiklar, dessa studier har genomförts i USA, Kanada, England, Irland, Nya Zeeland, Libanon, 

Sverige och Norge. Artiklarna är publicerade mellan år 2006 och år 2019. Totalt antal 

deltagare var 356 personer av dessa var 332 föräldrar och resterande 24 var sjuksköterskor. I 

tabell 2 visas en presentation av de fyra kärnvärderingar och deras inkluderade kategorier som 

analysen genererade i. 

 

Tabell 2. Resultatets kärnvärderingar och de inkluderade kategorierna 

 

 

Miljö 

Trots att intensivvårdsavdelningar i enlighet med familjecentrerad vård gav full tillgång till 

avdelningen resulterade detta nödvändigtvis inte i att föräldrarna knöt an till 

barnet.  (Finlayson, Dixon, Smith, Dykes & Flacking, 2014). Föräldrar beskrev den obekanta 

situationen och den aktiva miljön på intensivvårdsavdelningar som kaotisk (Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018; Engström, Dicksson & Contreras, 2014). Vissa föräldrar upplevde att 

miljön på intensivvårdsavdelningen och den distanserade effekten av utrustningen var 

skrämmande (McGraw et al., 2012). Om barnet vårdades öppet på sal med andra patienter och 

deras familjer skapade detta känslor av oreda och besvär för föräldrarna (Engström et al., 

2014). De oroade sig för den öppna ytan mellan vårdplatser samt avsaknaden av plats mellan 

sängarna. De beskrev utrymmet som trångt och med minimala komfortåtgärder för att sitta 

med sitt sjuka barn (Majdalani, Doumit & Rahi, 2014).  

Kärnvärderingar

Delaktighet
•Vara med sitt barn
•Står närmast barnet
•Föräldraroll
•Vårda barnet

Miljö
•Miljö på 
intensivvårdsavdelningen

•Regler

Relation
•Relation till 
vårdpersonalen

•Omvårdnad av 
föräldrar

•Tillit
•Stöd

Information
•Utbyte av information
•Kommunikation
•Kunskap
•Utbildning
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‘‘The environment is not comfortable. The seating is too bad, the area is too tight. 

There is no space between one patient and the other. We are sitting on this chair 

for 24 hours. Why don’t they create small cubicles for each child? The telephone 

rings a lot so children wake up on each call. Also there is the ventilator sound that 

stresses me a lot. I wish to have a more comfortable chair”. (Majdalani et al., 2014 

s. 222)  

Föräldrar berättade om svårigheten att kunna spendera natten med sitt barn, detta på grund av 

avsaknad av sängar för övernattning samt begränsad plats för fåtöljer vid barnets säng (Hill, 

Knafl, Docherty & Santacroce, 2019). Det konstanta pipandet, surrandet och blinkande 

lamporna hos den medicinska utrustningen ökade föräldrarnas ångest speciellt när det inte 

hade blivit ordentligt förklarat för dem (Finlayson et al., 2014). Regler hade störst påverkan 

på det dagliga livet på intensivvårdsavdelningen och de blev ofta en börda när vårdtiden 

förlängdes. De utgjorde svårigheter för föräldrarna att vara närvarande med sitt barn när de 

ville. De två regler som föräldrarna upplevde som mest problematiska var att behöva lämna 

avdelningen för toalettbesök samt att de inte fick äta vid barnets säng (Baird, Davies, Hinds, 

Baggott & Rehm, 2015). Samtidigt kände föräldrar trygghet när de var på en 

intensivvårdsavdelning med sitt barn, de upplevde miljön som lugnande eftersom det alltid 

fanns vårdpersonal på plats (Engström et al., 2014). Föräldrar uppskattade beteenden uttryckta 

av vänlighet och empati (Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006), att få en stol att sitta på 

upplevdes som en inbjudande gest och sände signaler av att bli välkomnad. Ett utrymme 

skapades där föräldrarna kunde vara nära sitt barn (Mattsson, Arman, Castren & Forsner, 

2014).  

 

Rum, sängar och teknisk utrustning skapade utanförskap och osäkerhet hos föräldrarna 

(Mattson et al., 2014). Oron över barnets välmående (Finlayson et al., 2014), samt upplevda 

svårigheter att vårda sitt sjuka barn i den obekanta intensivvårdsmiljön (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Finlayson et al., 2014), ledde till att förväntningarna kring föräldraskapet 

upplevdes som främmande (Finlayson et al., 2014). Föräldrar kände att de var i vägen och 

försökte vara tysta för att inte störa, samtidigt försökte de vara där för sitt barn. (Engström et 

al., 2014). 
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Delaktighet 

Föräldrar berättade att de ville delta i omvårdnaden kring barnet (Ames, Rennick & 

Baillargeon, 2011; Engström et al., 2014; Franck, McNulty & Alderdice, 2017; Hill et al., 

2019; Smith, SteelFisher, Salhi & Shen, 2012; McGraw et al., 2012). Att hjälpa till med 

barnets omvårdnad, som till exempel matning och blöjbyte, stärkte föräldrarnas 

självförtroende och synen på deras föräldraroll (Smith et al., 2012). Föräldrarna uppskattade 

att bli inbjudna och uppmuntrade av vårdpersonalen att delta i omvårdnaden (Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018; Fegran, Fagermoen & Helseth, 2008; McGraw et al., 2012).  

“[The nurses] were like, “Okay, changing his diaper: this is how you do it” and . . . 

then they would say, “Okay now you do it.” So [that was] sort of telling me, “It’s 

okay - you aren’t going to hurt him.” That was good because I was scared. He was 

just so tiny. (28-year-old mother of a singleton)” (Smith et al., 2012, s 347) 

Att få vara delaktig i barnets vårdplan och att samarbeta med vårdpersonalen främjade 

föräldrarna och gjorde dem mer tillfreds (Dahav & Sjöström-Strand, 2018). Att vårdpersonal 

utförde omvårdnad som föräldrarna själva kunde gjort fick dem att känna sig frustrerade och 

ignorerade (Finlayson et al., 2014; Serlachius et al., 2018). Vårdpersonalen beskrevs ibland 

som väktare som bestämde över föräldrarnas deltagande (Hill et al., 2019; Serlachius et al., 

2018). I vissa fall upplevde föräldrarna att de behövde få vårdpersonalens tillåtelse för att 

delta i vården (Hill et al., 2019). När föräldrar till förtidigt födda barn ej blev inkluderade i 

omvårdnaden kunde det leda till att de kände sig nedstämda och hade svårare att knyta an till 

barnet (Franck et al., 2017). De avvikande omständigheterna direkt efter födseln gjorde att 

föräldrarna kände att de inte var föräldrar till sitt barn, eftersom de uppfattade hinder i att få 

vara delaktiga från vårdpersonalen och miljön (Hill et al., 2019).  Föräldrarna upplevde att de 

främst kunde delta i omvårdnaden när barnet ej längre var i den akuta fasen av sin sjukdom 

(Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Fegran et al., 2008). Under barnets 

stabiliseringsfas fick föräldrarna mer ansvar och de uppgav att detta var den mest krävande 

perioden (Fegran et al., 2008). Ibland kände föräldrarna att det inte var deras barn, utan att det 

tillhörde vården (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Franck et al., 2017; Serlachius et al., 

2018).  

 

Det var viktigt för föräldrarna att fortsätta känna sig som föräldrar trots den förändrade 

situationen de var i (Fegran & Helseth, 2009; Meyer et al., 2006). Föräldrarollen förändrades 

drastiskt i samband med barnets inläggning på intensivvårdsavdelningen och detta skapade en 
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stressfull situation (Dahav & Sjöström-Strand, 2018). Det var svårt att avstå sin roll som 

primär vårdgivare (Ames et al., 2011), föräldrarna beskrev relationen mellan dem och barnet 

som helig (Meyer et al., 2006). De uppgav att det var de som kände barnet bäst och visste 

därför bäst hur barnet ville ha det (Ames et al., 2011; Finlayson et al., 2014; McGraw et al., 

2012).  

“Listen to what the parents have to say. Show more sincere compassion for the 

parents’ and the child’s needs. In the long run, the parents do know what is best for 

their child.” (Meyer et al., 2006, s 652). 

De ville vara delaktiga i beslut som togs kring barnets vård (Franck et al., 2017; Hill et al., 

2019; Majdalani et al., 2014; Meyer et al., 2006) och de flesta uppgav att de fick vara med 

och ta beslut (Franck et al., 2017). Att få vara delaktig i beslutsfattandet kring barnets vård 

fick föräldrarna att känna sig som en del av ett team och att deras synpunkter uppskattades av 

vårdpersonalen (Hill et al., 2019). Upplevelsen av att bli försummad i sin roll som förälder 

och partner i vården var en extra börda (Fegran & Helseth, 2009).  

 

Under barnets vårdtid ville föräldrarna vara nära barnet (Ames et al., 2011; Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2014; McGraw et al., 2012; Meyer et al., 2006). De 

uttryckte en oro över att lämna barnets sida (Baird et al., 2015). Det som främst hindrade från 

närhet var rädslan att störa monitoreringen och andra accesser kopplat till barnet (Ames et al., 

2011). Vårdpersonalen var till hjälp för att guida föräldrarna hur de kunde komma nära utan 

att störa utrustningen (Mattsson et al., 2014). Trots att de var nära sitt barn var det dock svårt 

att inte känna att de skulle kunna gjort mer (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 

2018). Föräldrarna beskrev att de ibland kände sig som åskådare och detta fick dem att känna 

sig hjälplösa (Serlachius et al., 2018). Att inte vara nära eller kunna hjälpa sitt sjuka barn var 

en skrämmande tanke som skapade stress hos föräldrarna (Dahav & Sjöström-Strand, 2018). 

 

Relation 

Föräldrar beskrev vikten av att ha en personlig relationen till vårdpersonalen, den beskrevs 

som betydelsefull och vänskaplig (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Fegran et al., 2008; Hill 

et al., 2019). En sådan relation kunde skapas av enkla medel, till exempel att vårdpersonalen 

presenterade sig, förklarade vad de gjorde och förklarade situationen samt vårdplanen. Detta 

gjorde att föräldrarna kände tilltro till vårdpersonalen (Dahav & Sjöström-Strand, 2018). 

Föräldrar upplevde att den nära relationen med vårdpersonalen öppnade upp för att bli mer 
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delaktig i vården (Fegran & Helseth, 2009). Obekant vårdpersonal och avvikande 

instruktioner förvirrade föräldrarna och sänkte deras självförtroende (Fegran et al., 2008). 

“I don’t like it when we have to encounter unfamiliar nurses…even up to our last 

day in the unit we have encountered new nurses. We just feel safe with the ones we 

know. Different nurses do things differently (Father).” (Fegran et al., 2008, s 368) 

De uppskattade när vårdpersonalen var empatisk och omhändertagande, detta minskade deras 

stress och ångest. Det blev tydligt att det inte enbart var det kritiskt sjuka barnet som behövde 

tas om hand utan hela familjen. Även när barnet var kritiskt sjuk hade vårdpersonalen tid för 

dem (Dahav & Sjöström-Strand, 2018). När föräldrarna kände sig omhändertagna ökade deras 

förmåga att vara förälder till sitt barn (Ames et al., 2011). Föräldrar ville bli bemötta med 

värdighet och förknippade det med att dela mänskliga interaktioner med vårdpersonalen 

(Majdalani et al., 2014). Föräldrar som dagligen blev tillfrågade hur de mådde uttryckte att 

det visade på respekt och värdighet hos vårdpersonalen (Franck et al., 2017).  

“Be compassionate and ask how parents are. Don't fall into that detached type of 

working. Parents need to feel that people really care, not that it's just a job. The 

people at the hospital who allowed themselves to have genuine feelings helped me 

the most.” (Meyer et al., 2006, s 652) 

Föräldrarna beskrev vikten av att få stöd från vårdpersonalen (Engström et al., 2014; Fegran 

& Helseth, 2009; Majdalani et al., 2014). När vårdpersonalen visade kompetens och kunskap 

ökade detta tilltron mellan föräldrar och vårdpersonalen (Mattson et al., 2014). De kände tillit 

för vårdpersonalens kompetens (Fegran et al., 2008; Smith et al., 2012). Tilltron till 

vårdpersonalen kunde stärkas av enkla handlingar såsom att de replikerade föräldrars sätt att 

trösta sitt barn (Ames et al., 2011). Vissa föräldrar kände sig berövade och maktlösa i deras 

relation med vårdpersonalen, detta påverkade deras förmåga att knyta an med barnet 

(Finlayson et al., 2014). De kände sig ofta till besvär för vårdpersonalen och kände sig inte 

bekväma med att be om hjälp, trots att detta hade gett dem mer självsäkerhet (Serlachius et 

al., 2018).  

 

Information   

Det var viktigt för föräldrarna att erhålla information och få kunskap om sitt barns sjukdom 

och behandling (Ames et al., 2011; Hill et al., 2019; McGraw et al., 2012), utan att behöva be 

om det (Majdalani et al., 2014). Föräldrar som kontinuerligt fick information kände sig 
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tryggare under barnets vårdtid (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2014), 

kände förtroende för personalen (Engström et al., 2014) och kände sig inkluderade i vården 

(Dahav & Sjöström-Strand, 2018). Brist på information ledde till att föräldrarna inte kunde 

förklara för sitt barn vad som hände (Engström et al., 2014), vilket de såg som en av sina 

främsta uppgifter under vårdtiden (Ames et al., 2011). Föräldrarna värdesatte att få 

sanningsenlig information, även om det var dåliga nyheter (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; 

Meyer et al., 2006; Engström et al., 2014). De upplevde en minskad tillfredsställelse i 

kommunikationen när det kändes som att personalen undanhöll information eller inte gav raka 

svar på frågor (Hill et al., 2019). Föräldrarna uppgav att information gavs på bästa sätt när det 

gavs ofta och lite i taget, eftersom det var svårt att ta in för mycket information samtidigt 

(Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Engström et al., 2014; Smith et al., 

2012). Informationen skulle ges på en nivå och på ett språk föräldrarna kunde förstå (Ames et 

al., 2011; Fegran & Helseth, 2009; Franck et al., 2017; Hill et al., 2019; Majdalani et al., 

2014; Smith et al., 2012). 

“I know English so I can understand what they are saying but others who do not 

know English it might be difficult for them because while talking to you they use 

English words and sometimes people feel ashamed to say we did not understand. 

For example my husband does not understand English and every time he wants to 

ask about something he tells me go and ask. This is something not good”. 

(Majdalani et al., 2014, s 222) 

Föräldrarna ville känna sig tillåtna att ställa frågor utan att vara till besvär (Engström et al., 

2014). De kunde undvika att ställa frågor som hade risk att upplevas som dumma av 

vårdpersonalen (Smith et al., 2012). Den nära tillgången till vårdpersonalen på 

intensivvårdsavdelningar gjorde att föräldrarna vågade ställa frågor (Hill et al., 2019). Ett 

tillfälle för utbyte av information och kunskap var under ronderna (Hill et al., 2019; McGraw 

et al., 2012). Dock gavs inte alltid föräldrarna tillåtelse att vara med under dessa (Franck et 

al., 2017; Hill et al., 2019). Föräldrar beskrev att utbildning om läkemedel och medicinteknisk 

utrustning ledde till en förståelse för barnets beteende och vård (Ames et al., 2011; Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018). Det underlättade även när personalen lärde ut hur olika 

omvårdnadsmoment skulle utföras och lät föräldrarna öva (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; 

Smith et al., 2012).  
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DISKUSSION 

Litteraturöversikten syftade till att undersöka hur föräldrar upplevde vården kring barnet 

utifrån familjecentrerad vård inom intensivvården. Resultatet analyserades och presenteras 

utifrån kärnvärderingarna miljö, delaktighet, relation och information. Diskussionen 

presenteras utifrån dessa fyra kärnvärderingar och dess huvudfynd. De huvudfynd som 

återfanns i resultatet var skrämmande känslor och upplevelser av kaos och oreda, detta var 

återkommande i föräldrarnas beskrivning av miljön. Regler var ett hinder för närhet med 

barnet. Föräldrar vill vara delaktiga, dock behövde de få tillåtelse till det. Att skapa en 

personlig relation och att bli bemött med värdighet karaktäriserar relationen. Information 

skulle ges korrekt och kontinuerligt samt på ett språk som föräldrarna förstod. 

 

Resultatdiskussion 

Miljö 

Föräldrar upplevde miljön på intensivvårdsavdelningen som kaotisk (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Engström et al., 2014) och skrämmande (McGraw et al., 2012). 

Intensivvårdsavdelningar har hög personaltäthet med ständigt närvarande personal samt mer 

övervakning än en vanlig vårdavdelning, miljön beskrivs som högteknologisk (Andersson, 

2019). Detta kan förklara föräldrarnas beskrivna upplevelser av miljön. Vidare uttryckte 

föräldrar oro över det öppna och trånga utrymmet på de delade salarna (Majdalani et al., 

2014), de saknade plats att sitta och övernatta på vid barnet (Hill et al., 2019). Föräldrarnas 

oro kan förklaras med Shahheidari och Homer’s (2012) fynd att barn som vårdas på 

enkelsalar får färre infektioner än de som vårdas på öppna salar. De beskrev även att föräldrar 

kan vara närvarande dygnet runt med ett barn på enkelsal och detta kan förbättra det 

medicinska utfallet för barnet. Kuhn, Sizun och Casper (2018) beskriver även att 

sjuksköterskor anser att enkelsalar förbättrar den familjecentrerade vården. I enlighet med 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskor arbeta för en hållbar miljö samt vara 

medveten om miljöns betydelse för hälsa. Antagande kan göras att sjuksköterskor som 

konstant arbetar i intensivvårdsmiljön blir vana och inte reflekterar över hur den påverkar 

föräldrar och barn. I resultatet beskrev föräldrar att regler utgjorde hinder för dem att vara 

med sitt barn (Baird et al., 2015). Unicef (i.d.) beskriver i barnkonventionen att inget barn 

skall skiljas från sina föräldrar. NOBAB (i.d.) styrker detta i beskrivningen att barn som 

vårdas på sjukhus har rätt att alltid ha en förälder närvarande. I och med att barnkonventionen 

blivit lag år 2020 kan ett antagande göras att föräldrar idag inte ska behöva uppleva dessa 
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hinder i vården av sitt barn. Föräldrars närvaro med sitt barn styrks ytterligare av Butler et al. 

(2014) samt Corlett och Twycross (2006) som beskriver att det är ett nyckelelement inom 

familjecentrerad vård. I resultatet beskrev även föräldrarna att de kände sig i vägen och 

försökte att inte störa (Engström et al., 2014). Detta stärks av Butler et al. (2014) som 

beskriver att sjuksköterskor anser att föräldrar är i vägen för deras arbete. Föräldrar uttryckte 

att konstanta ljud och blinkande lampor från den medicinska utrustningen ökade deras ångest 

(Finlayson et al., 2014). Ångesten kan förklaras av Venkataraman, Kamaluddeen, Amin och 

Lodha (2018) som beskriver att dessa ljud och lampor leder till svårigheter för föräldrar att 

knyta an till sitt barn. En positiv aspekt i resultatet var att föräldrar upplevde att 

vårdpersonalen som ständigt var på plats gjorde miljön lugnande (Engström et al., 2014). 

Föräldrarnas upplevelse av lugn kan förklaras av Svensk sjuksköterskeförening (2012) som 

beskriver att intensivvårdssjuksköterskan ska skapa en vårdmiljö som främjar närståendes 

psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Ett antagande kan göras att 

intensivvårdssjuksköterskor följer sin kompetensbeskrivning och försöker skapa en lugn och 

trygg miljö för föräldrarna.  

 

Delaktighet 

Resultatet visade att det är tydligt att föräldrar vill vara delaktiga i vården kring barnet. De 

ville hjälpa till med barnets omvårdnad (Ames et al., 2011; Engström et al., 2014; Franck et 

al., 2017; Hill et al., 2019; Smith et al., 2012; McGraw et al., 2012). Forskning som utgår från 

sjuksköterskans perspektiv visar att de förväntar sig att föräldrar vill delta i vården, men att 

föräldrar ses som en börda och förhindrar sjuksköterskornas arbete (Butler et al., 2014). Detta 

motsäger Mikkelsen och Frederiksen (2011) som beskriver att inom den familjecentrerade 

vården där sjuksköterskan ska agera som en rådgivare och föräldrarna ska ha ansvar för 

barnets vård. Däremot visar en studie av Soury-Lavergne et al. (2012) att föräldrar på 

intensivvårdsavdelningar för barn systematiskt deltar i omvårdnaden på 66% av de 

inkluderade avdelningarna. Föräldrar upplevde att vårdpersonalen begränsade deras 

deltagande och ibland utförde omvårdnaden själva (Finlayson et al., 2014; Hill et al., 2019; 

Serlachius et al., 2018). Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskor ska kunna integrera och stödja familjen i vården. Sjuksköterskor 

uppger i studier av Corlett och Twycross (2006) samt Paliadelis et al. (2005) att de beslutar 

om föräldrars roll i vården. Det framkommer i Trajkovski’s et al. (2012) studie att det är svårt 

att veta när det är ett passande tillfälle att inkludera föräldrarna och att sjuksköterskor anser 

att de behöver mer utbildning i att arbeta med familjer. Även riktlinjer kring föräldrars 
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deltagande saknas (Brødsgaard et al., 2019). Denna brist på utbildning och riktlinjer kan vara 

en anledning till föräldrarnas känsla av exklusion från omvårdnaden. Detta antagande stärks 

av Mikkelsen och Frederiksen (2011) som beskriver att det krävs att sjuksköterskor besitter 

kunskap kring familjecentrerad vård för att utöva den.  

 

Föräldrarna uppskattade att vårdpersonalen bjöd in till samarbete (Dahav & Sjöström-Strand, 

2018; Fegran et al., 2008; McGraw et al., 2012). I Trajkovski et al. (2012) studie berättar 

sjuksköterskor att de främst bjuder in familjen att delta i omvårdnad under barnets stabilare 

fas. Detta speglas i resultatet där föräldrarna uppgav att det var då de blev inkluderade (Ames 

et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Fegran et al., 2008). Trots att Svensk 

sjuksköterskeförening (2015) beskriver att det är viktigt att vårdpersonalen bjuder in familjen 

att vara delaktig. Föräldrar uppgav att föräldrarollen förändrades under vårdtiden och att de 

fick känslan av att barnet tillhörde vården (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Franck et al., 

2017; Serlachius et al., 2018). Enligt Brødsgaard et al. (2019) ser sjuksköterskor barnet som 

sitt ansvar under den akuta sjukdomsfasen vilket kan antas leda till föräldrars känsla av 

förändrad roll. Inom familjecentrerad vård är det viktigt att den normala föräldrarollen stöttas 

(Mikkelsen & Frederiksen, 2011), men enligt vad som framkommer i resultat och bakgrund 

efterföljs inte alltid detta. Detta kan ha att göra med att sjuksköterskor vänder sig till hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som säger att barnets bästa alltid ska tas i beaktning inom 

sjukvården.  

 

Föräldrar uppgav att det var de som kände barnet bäst och att de ville vara delaktiga i beslut 

som togs (Ames et al., 2011; Finlayson et al., 2014; Franck et al., 2017; Hill et al., 2019; 

Majdalani et al., 2014; Meyer et al., 2006; McGraw et al., 2012). Föräldrarnas känsla kan 

styrkas i att läkare i en studie av Levin, Fisher, Cato, Zurca och October (2015) uppger att 

föräldrar ger relevant information som leder till vidare diskussion. Detta kan även härledas till 

den familjecentrerade vården där Arabiat et al. (2018) beskriver att föräldrarna såg det som ett 

sätt att vara delaktig i beslut kring barnets vård. En studie av Mastro, Flynn och Preuster 

(2014) beskriver att familjens åsikter är bland de viktigaste bidragen till planeringen av 

vården, vilket ytterligare stärker sannolikheten av föräldrars känsla att de känner barnet bäst.  
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Relation 

I resultatet framkom det att föräldrar ville bli bemötta med värdighet (Majdalani et al., 2014) 

och de uppskattade när vårdpersonalen var empatisk och omhändertagande (Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018). För att utöva familjecentrerad vård beskriver Mikkelsen och 

Frederiksen (2011) att sjuksköterskan behöver inneha en omtänksam attityd. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver även att sjuksköterskor ska visa medkänsla. Det 

framkom även i resultatet att föräldrarna upplevde att det var viktigt att skapa en relation med 

vårdpersonalen (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Fegran et al., 2008; Hill 

et al., 2019). Sjuksköterskor uttrycker att en av de viktigaste delarna i familjecentrerad vård 

var att skapa en relation med föräldrarna (Brødsgaard et al., 2019; Trajkovski et al., 2012). Ett 

antagande kan göras att relationerna mellan sjuksköterskor och föräldrar borde enkelt kunna 

skapas eftersom den anses viktig för båda parterna. I resultatet beskrev även föräldrarna att 

relationen öppnade upp för mer delaktighet i vården (Fegran & Helseth, 2009). Samtidigt 

beskrev föräldrarna att relationen kunde inge känslor av maktlöshet, detta ledde till 

svårigheter att knyta an med sitt barn (Finlayson et al., 2014). Ytterligare ett antagande kan 

göras att relationen är sårbar och den bör inte äventyras av makt från någon av parterna. Detta 

antagande stödjer Mikkelsen och Frederiksen (2011) som beskriver att relationen i den 

familjecentrerade vården karaktäriseras av delat ansvar och förhandling. Coats et al. (2018) 

beskriver att sjuksköterskor upplever att familjecentrerad vård underlättar för dem att bygga 

en relation och lära känna föräldrarna, eftersom föräldrarna ständigt är närvarande vid barnet. 

I resultatet beskrev även föräldrarna att det var viktigt att få stöd från vårdpersonalen 

(Engström et al., 2014; Fegran & Helseth, 2009; Majdalani et al., 2014). Utifrån Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) ska intensivvårdssjuksköterskor kunna stödja närstående i 

vården. Dock beskriver Turner, Chur-Hansen och Winefield (2014) att sjuksköterskor har 

svårt att se när föräldrar är i behov av stöd, trots att de var medvetna att föräldrar behöver 

stöd. Detta trots att Mikkelsen och Frederiksen (2011) beskriver att inom familjecentrerad 

vård karaktäriseras relationen utav bland annat familjestöd.  

 

Information 

Föräldrar värdesatte att få kontinuerlig och sanningsenlig information kring sitt barns 

sjukdom och behandling, vilket ledde till trygghet (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Engström et al., 2014; Hill et al., 2019; Mattsson et al., 2014; McGraw et al., 

2012; Meyer et al., 2006). Sjuksköterskor anser att information till föräldrarna är en viktig del 
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i att arbeta enligt familjecentrerad vård (Butler et al., 2014; Corlett & Twycross, 2006; 

MacKean et al., 2005). Under ronderna gavs information och kunskap delades, dock fick inte 

alltid föräldrarna delta (Hill et al., 2019; Franck et al., 2017; McGraw et al., 2012). Levin et 

al. (2015) visar i sin studie att få information är den största anledningen att föräldrar deltar i 

ronder och att de flesta i vårdpersonalen anser att familjer ska bjudas in att delta. I resultatet 

framkommer inte varför föräldrarna inte fick delta i ronder, vilket gör det svårt att dra en 

slutsats men ett rimligt antagande är att intensivvårdsavdelningarnas egna rutiner och regler är 

hinder för deltagande. 

 

Mikkelsen och Frederiksen (2011) beskriver att kommunikation är en kärnvärdering inom den 

familjecentrerade vården. Trots detta beskriver Levin et al. (2015) att 32% av föräldrarna 

uppger att läkare under ronder säger något föräldrar inte förstår, vilket kan antas leda till 

missnöje hos föräldrar eftersom de uppgav i resultatet att information gavs bäst lite i taget 

samt på en nivå och på ett språk de förstod (Ames et al., 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 

2018; Engström et al., 2014; Fegran & Helseth, 2009; Franck et al., 2017; Hill et al., 2019; 

Majdalani et al., 2014; Smith et al., 2012). I enlighet med NOBAB (i.d.) ska föräldrar och 

barn erhålla information angående barnets sjukdom behandling och vård på ett sätt de förstår. 

Mikkelsen och Frederiksen (2011) beskriver att målet med den familjecentrerade vården är att 

föräldrar ska bli experter på sitt barns vård. Genom att få undervisning om läkemedel och 

medicinteknisk utrustning ökade föräldrarnas förståelse för barnets vård (Ames et al., 2011; 

Dahav & Sjöström-Strand, 2018). Paliadelis et al. (2005) och Brødsgaard et al. (2019) 

beskriver att sjuksköterskor ser en viktig del i att inkludera föräldrarna genom utbildning, men 

att tidsbrist är ett hinder. Tidsbristen som finns minskar sjuksköterskans möjlighet till 

undervisning, vilket i sin tur leder till minskad förståelse hos föräldrarna. Detta motsäger 

Shields (2015) som beskriver att vården ska planeras kring hela familjen, samt att hela 

familjen ska ses som vårdberoende inom den familjecentrerade vården. 

 

Klinisk relevans 

Att undersöka föräldrars upplevelser kan leda till en ökad kunskap för att vårda och inkludera 

dem i en familjecentrerad vård. Genom skapandet av en relation och att se till varje förälders 

specifika behov kan vården individanpassas. Då samarbete med familjen är något som 

poängteras i kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012), är kunskap om föräldrarnas upplevelser värdefull. Med hjälp av 
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denna kunskap kan den familjecentrerade vården inom intensivvården optimeras, inte bara på 

intensivvårdsavdelningar för barn utan även arbetet med familjecentrerad vård på 

intensivvårdsavdelningar för vuxna patienter kan utvecklas. Sjuksköterskan har ett delat 

ansvar med samhället att främja allmänhetens hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Utifrån ett etiskt- och samhällsperspektiv så stärks 

allmänhetens hälsa och behov genom att arbeta familjecentrerat och individanpassat. Detta i 

och med att föräldrar blir tryggare i sin roll och kan vara delaktig i vården kring barnet, vilket 

borde leda till färre sjukhusvistelser och kortare vårdtider. Barnet blir lugnare när föräldrar är 

närvarande, deras närvaro bör leda till ett starkare band mellan det sjuka barnet och 

föräldrarna. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med en litteraturöversikt är att summera och kritiskt granska samlade belägg för att 

synliggöra det nuvarande kunskapsläget (Polit & Beck, 2017). En litteraturöversikt är ett 

underlag för att bedriva evidensbaserad vård. Styrkan i att göra en litteraturöversikt är att ge 

underlag för vidare forskning samt att stärka kunskaperna inom området. Svagheten med den 

valda designen är att redan kända studier samt studier som stödjer de egna åsikterna oftast 

väljs ut. Till skillnad från en systematisk litteraturöversikt där all relevant litteratur söks efter 

(Rosén, 2017). 

 

Datainsamlingen gjordes i två olika databaser (Pubmed och Cinahl) med inriktning på 

forskning inom omvårdnad. Att använda flera olika databaser ger studien en ökad 

trovärdighet, eftersom det ger en större chans att finna relevanta artiklar (Henricson, 2017). 

Henricson (2017) beskriver att valet av sökord är centralt för en litteraturöversikt. Sökorden 

formulerades utefter syftet samt den teoretiska utgångspunkten eftersom en deduktiv ansats 

valdes för litteraturöversikten. För att finna korrekta MeSH-termer användes databasen 

Svensk MeSH. Forsberg och Wengström (2015) beskriver att operatorn AND begränsar 

sökningar samt ger ett smalare resultat. Vidare beskriver Forsberg och Wengström (2015) att 

operatorn OR utvidgar sökningar och ger ett bredare resultat. Trots att det kunde gett ett 

bredare resultat valdes AND för att få artiklar som svarade på syftet och avgränsades mot den 

teoretiska utgångspunkten. Under datainsamlingen valdes att avgränsa sina sökningar till 

artiklar som var publicerade mellan år 2000 och år 2020. Trovärdigheten kan påverkas av ett 

långt tidsspann eftersom familjecentrerad vård samt vården ständigt utvecklas, ett längre 

tidsintervall kan ge utdaterad evidens. Styrkan i att ha ett långt tidsspann är att se eventuella 
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skillnader och likheter över tid, samt för att få ökad mättnad i resultatet. Inga länder valdes att 

exkluderas från litteraturöversikten, eftersom föräldrars upplevelser anses lika viktiga oavsett 

vilket land de härstammar från. Enbart artiklar som var peer reviewed inkluderades, detta i 

enlighet med Henricson (2017) som beskriver att det stärker trovärdigheten i en 

litteraturöversikt. För att säkerställa att de var peer reviewed söktes alla tidskrifter upp på 

databasen Ulrichsweb. Databassökningar resulterade i ett stort antal vetenskapliga artiklar, 

nackdelen med det är att artiklar lätt kan missas samt att gallringen av artiklar tar längre tid. 

Flera av artiklarna som hittades under datainsamlingen var inte tillgängliga genom open 

access eller via Uppsala universitetsbibliotek. Detta kan ha medfört att studier som kunnat 

bidra till att beskriva kunskapsläget samt stärka resultatet missats. 

 

Tre av de inkluderade artiklarna hade inte enbart intervjuat och observerat föräldrar utan även 

sjuksköterskor. De delar som innehöll sjuksköterskornas åsikter exkluderades och enbart 

föräldrarnas åsikter togs med i resultatet. Det framgick tydligt i artiklarna vad som var 

föräldrarnas perspektiv, nackdelen med dessa studier var att en mindre mängd kunde 

användas från dem. Däremot stärkte artiklarna resultatet och gav insikt i området. En studie 

var utförd på en allmän intensivvårdsavdelning, enbart föräldrar till barn mellan 1 och 18 år 

som vistades på avdelningen inkluderades i studien. Därav valdes denna studie att inkluderas i 

resultatet. Två av de inkluderade artiklarna hade använt sig av en sekundär analys från 

tidigare studiers insamlade data. Detta kan sänka trovärdigheten eftersom materialet kan ha 

feltolkats i den sekundära analysen, artiklarna inkluderas trots det eftersom de stärkte 

litteraturöversiktens resultat.  

 

Under analysen var det enbart en av de sexton inhämtade artiklarna som exkluderades. Denna 

artikel exkluderas eftersom deltagarna blivit tillfrågade att enbart berätta om positiva 

erfarenheter, vilket ansågs sänka trovärdigheten i artikeln. En noggrann gallring genomfördes 

under datainsamlingen för att undvika ett stort antal inkluderade artiklar för analys. Detta för 

att hålla sig inom tidsramen för arbetet, det resulterade i ett större bortfall under 

datainsamlingen än under analysen. Fördelen med detta är att tid kunde läggas på en noggrann 

granskning och analys av de inkluderade artiklarna och ge mer tid till resultatredovisningen. 

Under analysen framkom fyra kärnvärderingar i familjecentrerad vård, de inkluderade 

artiklarna pekade inte specifikt på familjecentrerad vård utan föräldrars upplevelser. Vidare 

har bedömningar gjorts att dessa upplevelser kan kopplas till familjecentrerad vård. I detta 

finns risker för feltolkningar som kan sänka trovärdigheten i litteraturöversikten. De fyra 
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kärnvärderingarna och de fjorton kategorierna går in i varandra väldigt mycket och kan vara 

svåra att särskilja. En bedömning gjordes angående vilka kategorier som hör till vilken 

kärnvärdering, medvetenhet har funnits att läsare kan bedöma detta annorlunda. Miljö är inte 

en kärnvärdering som tydligt lyfts fram i den teoretiska utgångspunkten, den framkom under 

analysen och uppdagades ha stor betydelse för de resterande tre kärnvärderingarna. Därav 

beslutades att miljö var en kärnvärdering, eftersom denna kan kopplas till de resterande 

kärnvärderingarna och ansågs utgöra hinder för dessa tre. För att stärka trovärdigheten i 

litteraturöversikten genomfördes, i enlighet med Henricson (2017), analys och granskning av 

de inkluderade artiklarna tillsammans. Genom diskussioner och gemensamma beslut 

bedömdes kvaliteten på de inkluderade artiklarna. Granskningen genomfördes med hjälp av 

SBU:s (2017) kriterier för granskning av kvalitativa studier, kriterierna kommer från en statlig 

organisation vilket stärker granskningens trovärdighet. Elva av de inkluderade artiklarna 

bedömdes ha hög kvalitet och fyra hade medelhög kvalitet, detta stärker trovärdigheten i 

resultatet. Däremot är granskningen en subjektiv bedömning, andra individer kan bedöma 

annorlunda och det kan sänka trovärdigheten. Under hela arbetets gång fanns inga oenigheter 

och öppna diskussioner fördes kontinuerligt, detta stärker litteraturöversikten.  

 

Ett inklusionskriterie var att studierna skulle vara etiskt godkända, en av de inkluderade 

studierna saknade dock detta. I detta fall handlade det om en sekundäranalys där författarna 

mottagit anonyma data från en större undersökning och därför behövdes inte etiskt 

godkännande. Efter mailkonversation med författarna till studien beslutades att den kunde 

inkluderas eftersom de tydligt beskrev anledningen till att inget etiskt godkännande fanns. 

Henricson (2017) beskriver vikten av att reflektera över den egna förförståelsen av ämnet, 

detta stärker arbetets pålitlighet och begränsar dess påverkan på resultatet. I enlighet med de 

forskningsetiska övervägandena har medvetenhet angående den egna förförståelsen tagits och 

egna åsikter distanserades för att inte påverka resultatet. Dock beskriver Henricson (2017) att 

det i en litteraturöversikt med kvalitativ ansats inte går att utesluta att förförståelsen kan 

påverka resultatet och analysen. 
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Slutsats 

Föräldrar till barn på intensivvårdsavdelningar uppger både positiva och negativa aspekter på 

vården. Det finns en vilja att vara delaktig i beslut och omvårdnad av barnet, att få 

information och kunskap samt att skapa en relation till vårdpersonalen där föräldrarnas behov 

tillgodoses. Intensivvårdsavdelningars miljö tas upp som en viktig aspekt av föräldrar, och 

flera hinder i miljön kan ses för deras delaktighet i vården. Det framkommer att enkla medel 

som information och undervisning av utrustning gör dem mer säkra i miljön och leder till en 

ökad delaktighet. En god relation till vårdpersonalen, kontinuerlig och korrekt information 

samt inbjudande vårdpersonal stärker föräldrarnas självförtroende och ökar deras möjlighet att 

vara delaktig i vården kring barnet. 

 

 

Författare Gabriella Cekal och författare Sofia Nyström har i lika stor omfattning bidragit 

till alla delar i denna uppsats.   



24 
 

REFERENSER 

Artiklar presenterade i resultatet är markerade med asterisk* 

 

Als, H., Gilkerson, L., Duffy, F. H., Mcanulty, G. B., Buehler, D. M., Vandenberg, K,...Jones, 

K.J. (2003). A three-center, randomized, controlled trial of individualized developmental care 

for very low birth weight preterm infants: medical, neurodevelopmental, parenting, and 

caregiving effects. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 24(6), 399-408. 

doi:10.1097/00004703-200312000-00001 

 

*Ames, K.E., Rennick, J.E. & Baillargeon (2011). A qualitative interpretive study exploring 

parents’ perception of the parental role in the paediatric intensive care unit. Intensive and 

Critical Care Nursing, 27(3), 143-150. doi:10.1016/j.iccn.2011.03.004 

 

Andersson, L. (2019). Barnintensivvårdsavdelningar. Icuregswe.org. Hämtad 15 maj, 2020, 

från, https://www.icuregswe.org/patient-och-

narstaende/Intensiv/barnintensivvardsavdelningar/ 

 

Arabiat, D., Whitehead, L., Foster, M., Shields, L. & Harris, L. (2018). Parents' experiences 

of Family Centred Care practices. Journal of Pediatric Nursing, 42, 39-44. 

doi:10.1016/j.pedn.2018.06.012 

 

Arango, P. (2011). Family-centered care. Academic Pediatrics, 11(2), 97-99. 

doi:10.1016/j.acap.2010.12.004 

 

*Baird, J., Davies, B., Hinds, P.S., Baggot, C. & Rehm, R.S. (2015). What impact do hospital 

and unit-based rules have upon patient and family-centered care in the pediatric intensive care 

unit? Journal of Pediatric Nursing, 30(1), 133-142. doi:10.1016/j.pedn.2014.10.001 

 

Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, B-I. (2014). Familj och sociala relationer. I F. Friberg 

& J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (2. uppl., s. 69-

90). Lund: Studentlitteratur. 

 



25 
 

Brødsgaard, A., Pedersen, J. T., Larsen, P. & Weis, J. (2019). Parents' and nurses' experiences 

of partnership in neonatal intensive care units: A qualitative review and meta‐synthesis. 

Journal of Clinical Nursing, 28(17-18), 3117-3139. doi:10.1111/jocn.14920 

 

Butler, A., Copnell, B. & Willetts, G. (2014). Family‐centred care in the paediatric intensive 

care unit: An integrative review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 23(15-16), 

2086-2100. doi:10.1111/jocn.12498 

 

Clark, N. M., Gong, M., Schork, A. M., Evans, D., Roloff, D., Hurwitz, M,...Mellins, R. B. 

(1998). Impact of Education for Physicians on Patient Outcomes. Pediatrics, 101(5), 831-836. 

doi:10.1542/peds.101.5.831 

 

Coats, H., Bourget, E., Starks, H., Lindhorst, T., Saiki-Craighill, S., Curtis, R.J,...Doorenbos, 

A. (2018). Nurses’ Reflections on Benefits and Challenges of Implementing Family-Centered 

Care in Pediatric Intensive Care Units. American Journal of Critical Care, 27(1), 52-58. 

doi:10.4037/ajcc2018353 

 

Corlett, J. & Twycross, A. (2006). Negotiation of parental roles within family‐centred care: A 

review of the research. Journal of Clinical Nursing, 15(10), 1308-1316. doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01407.x 

 

*Dahav, P. & Sjöström-Strand, A. (2018). Parents’ experiences of their child being admitted 

to a paediatric intensive care unit: a qualitative study–like being in another world. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(1), 363-370. doi:10.1111/scs.12470 

 

Denboba, D., McPherson, M. G., Kenney, M. K., Strickland, B. & Newacheck, P. W. (2006). 

Achieving family and provider partnerships for children with special health care needs. 

Pediatrics, 118(4), 1607-1615. doi:10.1542/peds.2006-0383 

 

Eckle, N. & MacLean, S. (2001). Assessment of family-centered care policies and practices 

for pediatric patients in nine US emergency departments. Journal of Emergency Nursing, 

27(3), 238-245. doi:10.1067/men.2001.115285 

 



26 
 

*Engström, Å., Dicksson, E. & Contreras, P. (2014). The desire of parents to be involved and 

present. Nursing in Critical Care, 20(6), 322-330. doi:10.1111/nicc.12103 

 

Enskär, K. & Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom - den växande människans 

omvårdnadsbehov. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.). Omvårdnadens grunder: perspektiv och 

förhållningssätt (s. 109-146). Lund: Studentlitteratur.  

 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22-26.  

 

*Fegran, L., Fagermoen, M.S. & Helseth, S. (2008). Development of parent-nurse 

relationships in neonatal intensive care units - from closeness to detachment. Journal of 

Advanced Nursing, 64(4), 363-371. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04777.x 

 

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

unit context - closeness and emotional envolvement. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 23(4), 667-673. doi:10.1111/j.1471-6712.2008.00659.x 

 

*Finlayson, K., Dixon, A., Smith, C., Dykes, F. & Flacking, R. (2014). Mothers’ perceptions 

of family centred care in neonatal intensive care units. Sexual and Reproductive Healthcare, 

5(3), 119-124. doi:10.1016/j.srhc.2014.06.003 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4e. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.  

 

*Franck, L.S., McNulty, A. & Alderdice, F. (2017). The perinatal-neonatal care journey for 

parents of preterm infants. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 31(3), 244-255. 

doi:10.1097/JPN.0000000000000273 

 

Hall, E. O. C. (2005). Danish parents’ experiences when their new born or critically ill small 

child is transferred to the PICU – a qualitative study. Nursing in Critical Care, 10(2), 90-97. 

doi:10.1111/j.1362-1017.2005.00096.x 

 



27 
 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (s.411-420). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Hill, C., Kanfl, K.A., Docherty. S. & Santacroce, S.J. (2019). Parent perceptions of the 

impact of the paediatric intensive care environment on delivery of family-centred care. 

Intensive and Critical Care Nursing, 50(2019), 88-94. doi:10.1016/j.iccn.2018.07.007 

 

Hughes, M. (2007). Parents’ and nurses’ attitudes to family‐centred care: An irish perspective. 

Journal of Clinical Nursing, 16(12), 2341-2348. doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01967.x 

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.). Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kuhn, P., Sizun, J. & Casper, C. (2018). Recommendations on the environment for 

hospitalised newborn infants from the French neonatal society: rationale, methods and first 

recommendation on neonatal intensive care unit design. Acta Paediatrica, 107(11), 1860-

1866. doi:10.1111/apa.14501 

 

Levin, A., Fisher, K., Cato, K., Zurca, A. & October, T. (2015). An evaluation of family-

centered rounds in the PICU: room for improvement suggested by families and providers*. 

Pediatric Critical Care Medicine, 16(9), 801-807. doi:10.1097/PCC.0000000000000486 

 

Lundqvist, P., Weis, J. & Sivberg, B. (2019). Parents’ journey caring for a preterm infant until 

discharge from hospital‐based neonatal home care—A challenging process to cope with. 

Journal of Clinical Nursing, 28(15-16), 2966-2978. doi:10.1111/jocn.14891 

 

MacKean, G. L., Thurston, W. E. & Scott, C. M. (2005). Bridging the divide between families 

and health professionals’ perspectives on family‐centred care. Health Expectations, 8(1), 74-

85. doi:10.1111/j.1369-7625.2005.00319.x 

 

*Majdalani, M.N., Doumit, M.A.A. & Rahi, A.C. (2014). The lived experience of parents of 

children admitted to the pediatric intensive care unit in Lebanon. International Journal of 

Nursing Studies, 51(2), 217-225. doi:10.1016/j.ijnurstu.2013.06.001 

 



28 
 

*Mattsson, J.Y., Arman, M., Castren, M. & Forsner, M. (2014). Meaning of caring in 

pediatric intensive care unit from the perspective of parents: a qualitative study. Journal of 

Child Health Care, 18(4), 336-345. doi:1177/1367493513496667 

 

*McGraw, S.A., Troug, R.D., Solomon, M.Z., Cohen-Bearak, A., Sellers, D.E. & Meyer, E.C. 

(2012). “I was able to still be her mom”—parenting at end of life in the pediatric intensive 

care unit. Pediatric Critical Care Medicine, 13(6), 350-356. 

doi:10.1097/PCC.0b013e31825b5607 

 

*Meyer, E.C., Ritholz, M.D., Burns, J.P. & Truog, R.D. (2006). Improving the quality of end-

of-life care in the pediatric intensive care unit: parents’ priorities and recommendations. 

Pediatrics, 117(3), 649-657. doi:10.1542/peds.2005-0144 

 

Mikkelsen, G. & Frederiksen, K. (2011). Family-centred care of children in hospital – a 

concept analysis. Journal of Advanced Nursing, 67(5), 1152-1162. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2010.05574.x 

 

Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård [NOBAB] (i.d.). 

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård [Plansch]. Hämtad 17 

april, 2020, från http://www.nobab.se/images/nobabprodukter/NOBABs_plansch.pdf      

 

Oxley, R. (2015). Parents’ experiences of their child’s admission to paediatric intensive care. 

Nursing children and young people, 27(4), 16-21.       

 

Paliadelis, P., Cruickshank, M., Wainohu, D., Winskill, R. &  Stevens, H. (2005). 

Implementing family-centred care: an exploration of the beliefs and practices of paediatric 

nurses. The Australian Journal of Advanced Nursing, 23(1), 31-36. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2017). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer  

 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening. (2012). 

Kompetensbeskrivning, Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med 

inriktning mot intensivvård. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening Hämtad 27 januari, 



29 
 

2020, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/anestesi.och.intensivvard.kompbeskr.pdf 

 

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.411-420). Lund: Studentlitteratur. 

 

*Serlachius, A., Hames, J., Juth, V., Garton, D., Rowley, S. & Petrie, K.J. (2018). Parental 

experiences of family-centerd care from admission to discharge in the neonatal intensive care 

unit. Journal of Paediatrics and Child Health, 54(11), 1227-1233. doi:10.1111/jpc.14063 

 

SFS, 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--

och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 

Shahheidari, M. & Homer, C. (2012). Impact of the design of neonatal intensive care units on 

neonates, staff, and families: a systematic literature review. The Journal of Perinatal & 

Neonatal Nursing, 26(3), 260-266. doi:10.1097/JPN.0b013e318261ca1d 

 

Shields, L. (2015). What is family-centred care? European Journal of Person Centered 

Healthcare, 3(2), 139-144. doi:10.5750/ejpch.v3i2.993 

 

*Smith, V.C., SteelFisher, G.K., Salhi, C. & Shen, L.Y. (2012). Coping with the neonatal 

intensive care unit experience. Parents’ strategies and views of staff support. The Journal of 

Perinatal & Neonatal Nursing, 26(4), 343-352. doi:10.1097/JPN.0b013e318270ffe5 

 

Socialstyrelsen (2014). Vägledning för barnhälsovården. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 

8 maj, 2020, från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/vagledning/2014-4-5.pdf 

 

Soury‐Lavergne, A., Hauchard, I., Dray, S., Baillot, M., Bertholet, E., Clabault, K., . . . 

Société de Réanimation de Langue Française (SRLF). (2012). Survey of caregiver opinions 

on the practicalities of family‐centred care in intensive care units. Journal of Clinical 

Nursing, 21(7‐8), 1060-1067. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03866.x 



30 
 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017). Värdering och syntes 

av studier utförda med kvalitativ analysmetodik. Stockholm: Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering. Hämtad 24 april, 2020, från 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2015). Svensk sjuksköterskeförening om... Familjefokuserad 

omvårdnad. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 27 januari, 2020, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/ssf-om-publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Icn:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Hämtad 15 maj, 2020, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

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

of family-centred care: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 21(17-18), 2477-

2487. doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04138.x 

 

Turner, M., Chur-Hansen, A. & Winefield, H. (2014). The neonatal nurses’ view of their role 

in emotional support of parents and its complexities. Journal of Clinical Nursing, 23(21-22), 

3156-3165. doi:10.1111/jocn.12558 

 

Unicef (i.d.). Barnkonventionen. Stockholm: Unicef. Hämtad 27 januari, 2020, från 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten 

 

Venkataraman, R., Kamaluddeen, M., Amin, H. & Lodha, A. (2018). Is Less Noise, Light and 

Parental/Caregiver Stress in the Neonatal Intensive Care Unit Better for Neonates? Indian 

Pediatrics, 55(1), 17-21.  



31 
 

Bilaga 1. 

Kvalitetsgranskningsmall från SBU (2017) 

*utbytt mot syfte vid granskning 
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Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentar 
gällande 
kvalitet* 

Ames, K.E et al., (2011). 
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perception of the parental 
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föräldrarollen när de har 
ett kritiskt sjukt barn inlagt 
på barnintensiven.  
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Bortfall ej 
angivet. 

Kvalitativ tolkande 
design. 
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semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Constant comparison 
analysis. 
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Hög kvalitet 
 
Otydlighet i 
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medvetenhet. 
Några 
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and Unit-Based Rules 
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Grounded theory 
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Hög kvalitet 
 
Syfte ej tydligt 
beskrivet. 
Några 
otydligheter 
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the Pediatric Intensive 
Care Unit?  

sjuksköterskorna på 
barnintensiven.  

sjukskötersk
or 
 
Bortfall ej 
angivet.  

 
Grounded theory, 
situationsanalys.  

inte fick äta vid barnets 
säng. Sjuksköterskorna 
kände sig som upprätthållare 
av reglerna.  
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tillförlitlighet 
och 
trovärdighet.  

Dahav, P. & Sjöström-
Strand, A. (2018).  
  
Sverige 
  
Parents’ experiences of 
their child being admitted 
to a paediatric intensive 
care unit: a qualitative 
study–Like being in 
another world 

Studiens syfte var att 
beskriva föräldrars 
erfarenheter av att deras 
barn blev inlagt på en 
barnintensivvårdsavdelnin
g.  

12 föräldrar. 
 
Bortfall ej 
angivet.  

Kvalitativ 
utforskande design. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor.  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys.  
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Hög kvalitet 
 
Innebörd för 
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praktik är 
otydligt 
beskrivet. 

Engström, Å. et al. 
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be involved and present 
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7 föräldrar 
 
Bortfall ej 
angivet.  

Kvalitativ deskriptiv 
design 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
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involverade i vården genom 
att få korrekt information. 
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att de känner barnet bäst och 
står det närmast. Stöd från 
personalen är viktigt för att 
orka med situationen. 

Hög kvalitet 
 
Innebörd för 
relevant 
praktik är 
otydligt 
beskrivet. 

Fegran, L et al., (2008) 
 
Norge 
 

Studiens syfte var att 
undersöka utvecklingen av 
förhållanden mellan 
föräldrar och 
sjuksköterskor på en 

18 deltagare 
totalt 
 
12 föräldrar 
och 6 

Hermeneutisk 
design.  
 

Neonatalintensiven 
introducerar föräldrar till en 
främmande värld. 
Föräldrarollen blir 
annorlunda. Föräldrar vill bli 

Hög kvalitet 
 
Några 
otydligheter 
om 
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Development of parent-
nurse relationships in 
neonatal intensive care 
units - from closeness to 
detachment 

neonatal 
intensivvårdsavdelning.  

sjukskötersk
or. 
 
Bortfall ej 
angivet.   

Observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Systematisk kodning.  

sedda som både föräldrar 
och en partner i vården av 
barnet.  

tillförlitlighet 
och 
trovärdighet. 
Innebörd för 
relevant 
praktik är 
otydligt 
beskrivet.  

Fegran, L. & Helseth, S. 
(2009) 
 
Norge 
 
The parent-nurse 
relationship in the 
neonatal intensive care 
unit context - closeness 
and emotional 
envolvement 

Studiens syfte var att 
undersöka föräldrars och 
sjuksköterskors 
erfarenheter av den nära 
föräldra-
sjuksköterskerealtionen när 
ett prematurt barn vårdas 
på sjukhus.  

18 deltagare 
totalt 
 
12 föräldrar 
och 6 
sjukskötersk
or 
 
Bortfall ej 
angivet. 

Explorativ design 
 
Etnografiska 
fältstudier med 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer 
 
Systematisk kodning 

Föräldrar litar på 
sjuksköterskornas kunskap 
och uppskattar deras 
uppmuntran av deltagande i 
vården. Föräldrarna 
uppskattar nära relationer till 
sjuksköterskorna och vill 
behålla samma 
sjuksköterskor under hela 
vårdtiden. 

Medelhög 
kvalitet 
 
Otydlighet i 
metodisk 
medvetenhet. 
Tillförlitlighet 
och 
trovärdighet 
saknas. 
Innebörd för 
relevant 
praktik är 
otydligt 
beskrivet.  

Finlayson, K et al., 
(2014).  
 
England 
 
Mothers’ perceptions of 
family centred care in 

Studiens syfte var att 
utforska mödrars 
uppfattning om 
familjecentrerad vård på 
neonatala 
intensivvårdsavdelningar i 
England 

12 mödrar Kvalitativ design med 
fokus på erfarenheter 
 
Individuella 
intervjuer 
 

Det övergripande temat för 
mödrarna var svårigheten att 
hitta sin plats och roll som 
mor på neonatalintensiven. 

Medelhög 
kvalitet 
 
Otydlighet i 
metodisk 
medvetenhet. 
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neonatal intensive care 
units 

Tematisk 
nätverksanalys 

Några 
otydligheter 
om 
tillförlitlighet 
och 
trovärdighet. 
Innebörd för 
relevant 
praktik saknas.  

Franck, L. S. et al. 
(2017). 
 
Irland 
 
The perinatal-neonatal 
care journey for parents 
of preterm infants 

Att utforska föräldrars 
uppfattning, erfarenheter, 
bekymmer och 
rekommendationer om 
vården de och deras bebis 
erhållit under den 
perinatala och neonatala 
sjukvårdstiden. 

50 föräldrar 
 
(/10 
föräldrar) 

Sekundär analys 
 
Fokusgrupper 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Föräldrarna uppskattade när 
personalen visade respekt 
och omtänksamhet. 
Föräldrarna ville vara 
delaktiga i beslut om barnets 
vård. Kommunikationen 
mellan föräldrar och 
personal varierade. 

Medelhög 
kvalitet 
 
Syfte ej tydligt 
beskrivet. 
Några 
otydligheter 
om 
tillförlitlighet 
och 
trovärdighet. 
Innebörd för 
relevant 
praktik saknas.  

Hill, C et al., (2019). 
 
USA 
 
Parent perceptions of the 
impact of the paediatric 
intensive care 

Syftet med studien var att 
undersöka föräldrars 
uppfattning av hur den 
fysiska och kulturella 
miljön av 
barnintensivvårdsavdelnin
gen påverkat 

6 föräldrar 
till 3 barn 
 
(/27 barn, ej 
angivet antal 
föräldrar) 

Sekundär analys med 
kvalitativ deskriptiv 
design 
 
Intervjuer 
 

Föräldrar fick bra 
information när det gavs på 
“deras nivå”, då minskade 
missförstånd. De ville ha rak 
och ärlig information. 
Föräldrar behövde 
utbildning för att kunna 

Hög kvalitet 
 
Innebörd för 
relevant 
praktik är 
otydligt 
beskrivet. 
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environment on delivery 
of family-centred care  

implementeringen av 
familjecentrerad vård som 
anges av institutet för 
patient och 
familjecentrerad vård.  

Riktad 
innehållsanalys 

delta i omvårdnaden. 
Föräldrar uppskattade 
stöttning från personalen 

Majdalani, M. N. et al. 
(2013). 
 
Libanon 
 
The lived experience of 
parents of children 
admitted to the pediatric 
intensive care unit in 
Lebanon 

Att förstå den levda 
erfarenheten av 
Libanesiska föräldrar till 
barn inskrivna på 
barnintensiven på ett 
tertiärt sjukhus i Beirut 

10 föräldrar 
 
Bortfall ej 
angivet. 

Kvalitativ tolkande 
fenemenologisk 
design 
 
Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer samt 
observationer och 
fältanteckningar 
 
Sjustegs 
Hermeneutisk process 

Föräldrarna ville bli 
behandlade med respekt. De 
vill få information 
kontinuerligt och på deras 
språk. Miljön på 
avdelningen upplevdes som 
trång och obekväm.  

Hög kvalitet 
  

Mattsson, J. Y. et al. 
(2014). 
 
Sverige 
 
Meaning of caring in 
pediatric intensive care 
unit from the perspective 
of parents: a qualitative 
study 

Studiens syfte var att 
undersöka betydelsen av 
omvårdnaden på pediatrisk 
intensivvårdsavdelning ur 
föräldrarnas perspektiv 

11 föräldrar 
 
Inget bortfall 

Kvalitativ tolkande 
fenemenologisk 
design 
 
Observationer med 
fältanteckningar och 
intervjuer 
 
Fyr-fas process 

Föräldrarna ville vara nära 
barnet och lära sig delta i 
vården. Information från 
personalen lindrade oro. Det 
viktigaste för föräldrarna var 
att barnets behov var 
tillgodosedda. 

Medelhög 
kvalitet 
 
Otydlighet i 
metodisk 
medvetenhet. 
Några 
otydligheter 
om 
tillförlitlighet 
och 
trovärdighet. 
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Innebörd för 
relevant 
praktik saknas. 

McGraw S.A et al., 
(2012) 
 
USA 
 
“I was able to still be her 
mom”—parenting at end 
of life in the pediatric 
intensive care unit  

Syftet med studien var att 
utforska mer detaljerat hur 
föräldrar vars barn avlidit 
på barnintensiven förstått 
sina roller under tiden 
kring deras barns död  

18 föräldrar 
 
Bortfall ej 
angivet 

Kvalitativ 
retrospektiv design 
 
Semistrukturerade 
telefonintervjuer  
 
Atlas.ti för kodning 

Föräldrarna ville behålla sin 
roll och fortsätta vara nära 
barnet även i livets 
slutskede. Uppmuntran och 
stöd från personalen var 
viktigt. 

Hög kvalitet 

Meyer, E. C. et al. 
(2006). 
 
USA 
 
Improving the quality of 
end-of-life care inte the 
pediatric intensive care 
unit: parents priorities 
and recommendations 

Studiens syfte var att 
identifiera och beskriva 
prioriteringar och 
rekommernationer för vård 
i livets slutskede och 
kommunikation utifrån 
föräldrarnas perspektiv 

56 föräldrar 
 
Bortfall ej 
beskrivet 

Kvalitativ design 
 
Frågeformulär med 
öppna frågor 
 
Standardiserad 
kvalitativ metod 

Föräldrarna ville ha ärlig 
information. De vill ha nära 
tillgång till personalen. För 
mycket personal inblandad i 
vården ledde till 
missförstånd och oro. Stöd 
från personal och att bli 
lyssnad på var viktigt. 
Föräldrarna vill fortsätta 
kunna vara nära sitt barn. 

Hög kvalitet 
 
Innebörd för 
relevant 
praktik är 
otydligt 
beskrivet. 

Serlachius, A. et al. 
(2018) 
 
Nya Zeeland 
 
Parental experiences of 
family-centerd care from 

Studiens syfte var att 
undersöka föräldrars 
erfarenheter av FCC under 
både inskrivning och 
utskrivning för att 
undersöka skillnader i 
föräldrars upplevelser och 

83 föräldrar 
 
Bortfall ej 
beskrivet 

Mixad metod 
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
frågeformulär 
 

Information och delaktighet 
i vården fick föräldrarna att 
känna kontroll. Föräldrarna 
upplevde sig ibland 
distanserade till barnet. De 
ville vara delaktiga i vården 
men detta tillgodosågs inte 

Hög kvalitet 
 
Innebörd för 
relevant 
praktik är 
otydligt 
beskrivet. 
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admission to discharge in 
the neonatal intensive 
care unit 

identifiera områden för 
förbättring 

Teoretisk tematisk 
innehållsanalys med 
deduktiv ansats 

alltid. Mammor blev mer 
uppmuntrade att delta i 
vården än pappor. 

Smith, V.C et al., (2012) 
 
USA 
 
Coping with the neonatal 
intensive care unit 
experience. Parents’ 
strategies and views of 
staff support 

Syftet med studien var att 
granska 
föräldraredovisningar av 
deras erfarenheter på 
neonatalintensiven, coping 
strategier och 
uppfattningar kring hur 
vårdpersonalen stöttade 
dem.  

29 föräldrar 
från 24 
familjer 
 
Bortfall ej 
angivet 

Grounded theory 
 
Intervjuer, över 
telefon eller på plats 
 
Kvalitativ constant 
comparison analysis 

Att delta i vården, att få 
information och 
undervisning, kunna få en 
paus och få stöd från vänner 
och familj var sätt att 
hantera situationen på 
neonatalintensiven för 
föräldrarna. 

Hög kvalitet 
 
Syfte ej tydligt 
beskrivet. 

* Kommenterar gäller enbart det som avviker från kriterier för hög kvalitet.  


