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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Kärnan i den familjecentrerade vården är att föräldrar och barn ses som en enhet 

med fokus på samspelet mellan familj, barn och vårdpersonal. Begreppet familjecentrerad 

vård är omfattande. Det ställer krav på vårdteamet på en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) i 

flera avseenden däribland på kommunikation med föräldrar som är en del av familjecentrerad 

vård. Som specialistsjuksköterska på BIVA krävs det kunskap om hur den familjecentrerade 

vården bör implementeras i vården och på vilket sätt kommunikation sker bäst med föräldrar. 

Detta då föräldrar i enlighet med den familjecentrerade vården ska göras delaktiga i vården 

och inkluderas i vårdteamet, vilket förutsätter att kommunikationen fungerar väl mellan 

föräldrar och vårdpersonal.  

 

Syfte: Syftet var att genom en kvalitativ litteraturöversikt beskriva föräldrars upplevelser av 

kommunikationsrelaterade aspekter inom barnintensivvård. 

 

Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med systematisk ansats. Resultatet grundas på sex 

vetenskapliga artiklar som har inhämtats från databasen PubMed.  

 

Resultat: Kommunikationsrelaterade aspekter på BIVA utgörs i denna litteraturöversikt av 

fyra teman: information, förutsättningar för kommunikation, kontinuitet i vården och 

delaktighet. Denna studie visade att föräldrar behövde och önskade vara en del av vårdteamet, 

värderas som experter för barnet samt erhålla fortlöpande och ärlig information under 

vårdtiden.  

 
Slutsats: En välfungerande kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar på BIVA är 

betydelsefull för vårdkvalitet och föräldrars välbefinnande. Denna litteraturöversikt tydliggör 

att vårdpersonal med både små och stora insatser kan främja för en god kommunikation och 

därmed optimera den familjecentrerade vården på BIVA. 

 
 
 
Nyckelord 
Familjecentrerad vård, delaktighet, information, kommunikation, kontinuitet 
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INLEDNING 
Föräldrars behov och upplevelser av att ha ett barn som vårdas på en 

barnintensivvårdsavdelning 

Enligt Davidsson et al.,(2016) innebär det som förälder på BIVA att ta flera stressfulla beslut. 

Upp till hälften av föräldrar till kritiskt sjuka barn får bestående psykiska symtom med bland 

annat posttraumatisk stressyndrom (PTSD), depression och generell ångest. Således finns det 

flera olika faktorer att beakta och använda sig av som vårdpersonal på en 

barnintensivvårdsavdelning för att främja för föräldrars välmående. Kommunikation sker bäst 

med föräldrar genom att vårdpersonal är aktiva lyssnare, uttrycker empati och är närvarande 

(Davidsson et al., 2016). 

 

I takt med att vårdtiden blir längre tenderar föräldrars initiala oro och stress för sitt barns 

hälsotillstånd att skifta till mer stress över kommunikation och beteende hos vårdpersonal, det 

är inte sällan detta leder till konflikt med vårdpersonal. Föräldrar tenderar att särskilja 

vårdpersonal och de ser att de arbetar på olika sätt, vilket vissa dagar kan leda till att föräldrar 

är mer positiva till viss vårdpersonal än annan (Geoghegan, et al., 2016). 

Geoghegan, et al., (2016) menar att föräldrar har olika sätt att hantera och anpassa sig till att 

ha sitt barn inneliggande på BIVA. För en del föräldrar kan en förlängd vårdtid minska nivån 

av stress och oro genom att de bygger en relation med vårdpersonalen och blir mer 

införstådda i avdelningens rutiner och arbetssätt.  

Föräldrar på BIVA är sårbara och kräver att vara införstådda i sitt barns hälsotillstånd och 

erhålla information om aktuellt status för barnet. Att som föräldrar inte vara delaktiga och inte 

se vad som händer med barnet skapar en sårbarhet och det är därför av stor vikt att de görs 

delaktiga i omvårdnaden av barnet. Det kan bland annat innefatta att administrera sondmat i 

ventrikelsond, såromläggningar och insmörjning av torr hud. Delaktighet som förälder i 

vården och omvårdnaden av barnet är en förutsättning för att hantera sitt barns vård och 

behandling. Det är viktigt att vårdpersonal etablerar en relation med barnets föräldrar och 

intar en ledarroll men samtidigt visar föräldrarna att deras kunskap och kännedom om barnet 

är viktig för den fortsatta vården och omvårdnaden (Sanabria & Rodriguez, 2015). 
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Föräldrar bör ses som experter på sitt barn och göras delaktiga i vården och omvårdnaden av 

det svårt sjuka barnet. Vårdpersonal och föräldrar bör arbeta som ett team och inta ett 

partnerskap med tydliga roller och gränser (Smith, Swallow & Coyene, 2015). 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Familjecentrerad vård 

Begreppet familjecentrerad vård är stort och benämns i litteraturen på olika sätt däribland som 

bemötande, teori, byggsten, ramverk och filosofi. Utifrån dessa benämningar innebär det att 

familjen står i centrum och är drivkraften framåt för vården. Det innebär att familjen ses som 

en helhet med fokus på samspelet mellan familj, barn och vårdpersonal (Coyene, Holmström 

& Söderbäck, 2018). 

 

Att genom den familjecentrerade vården göra föräldrar mer delaktiga kan de ses som experter 

på sitt barn med en ökad känsla av ansvar för barnets vård och omvårdnad. Vårdteamets roll 

blir då att fungera mer som ett stöd till föräldrarna istället för att det är de som utför 

omvårdnadsarbetet (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

 

Den mest centrala delen i den familjecentrerade vården är enligt Coyene och medarbetare 

(2018) att etablera en förtroendegivande relation mellan föräldrar och vårdpersonal. Detta ger 

förutsättningar att kunna implementera den familjecentrerade vården i kliniken och anpassa 

sig till familjens individuella behov. Det ökar vårdkvalitet, ökar förtroendet för vården, 

minskar oro och ångest hos barn och föräldrar samt ökar välbefinnandet hos hela familjen. 

 

Att arbeta med respekt är enligt Lor, Crooks och Tluczek (2016) en huvuddel i arbetet på en 

barnintensivvårdsavdelning. I mötet med det sjuka barnet och dess föräldrar behöver 

vårdpersonal visa engagemang och omsorg för att uppnå respekt. Detta kräver att 

vårdpersonal har ett öppet sinne för att patient och föräldrar kan ha värderingar och tro som 

skiljer sig från den egna. Vidare att vårdpersonal har god självkännedom, respektfullt 

bemötande samt ett välfungerande arbete i det multiprofessionella teamet.  

 

Huvudmålet för den familjecentrerade vården är att stärka familjens roll i att vara jämställda i 

vården och omvårdnaden av sitt barn. Det är viktigt att samarbete mellan vårdpersonal och 

föräldrar fungerar väl för att stärka föräldrar i beslutsfattande gällande barnets vård och hälsa. 
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Föräldrars delaktighet stärks genom framförallt utbildning och psykosocialt stöd som 

anpassas efter familjens bakgrund (Gallo, Hill, Hoagwood & Olin, 2016). Detta kan enligt 

Coyene och medarbetare (2018) öka vårdkvalitet, öka förtroendet för vården, minska oro och 

ångest hos barn och föräldrar samt öka välbefinnandet hos hela familjen. 

 

Det är viktigt för föräldrar på BIVA att sjuksköterskor visar medkänsla och empati i sitt arbete 

samt hängivenhet i att ge god vård till barn och föräldrar (Hill, Knafl, Santacroce, 2017). 

I den familjecentrerade vården finns det en tyngdpunkt på relationen mellan vårdpersonal och 

föräldrar där samspelet dem emellan syftar på att göra de likvärdigt beroende av varandra med 

ett delat ansvar för omvårdnaden av barnet. Det är som sjuksköterska viktigt att inneha 

kunskap om innebörden av familjecentrerad vård och förstå dynamiken i familjen som vårdas, 

samt att visa omtänksamhet för familjerna, visa förmåga till konflikthantering och 

kommunicera med barn och familjer (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

Vidare menar Mikkelsen och Frederiksen (2011) att en del föräldrar genom den 

familjecentrerade vårdens fokus på delaktighet kan leda till orimliga krav. Föräldrar upplever 

att de förväntas vara ansvariga för barnets vård och vara vaksamma på förändringar i barnets 

status. Detta kan som sjuksköterska innebära att rollfördelningen mellan föräldrar och 

vårdteamet upplevs otydlig med oklarheter i vem som gör vad i vården av barnet, vilket kan 

bidra till etisk stress hos sjuksköterskan. 

 

Problemformulering  

Att som förälder ha ett barn som behöver vård på en barnintensivvårdsavdelning innebär inte 

bara en stor stress och oro utan också början på en känslomässig och varierande lång vårdtid. 

Därför blir den familjecentrerade vården en förutsättning för att uppnå trygga föräldrar och 

därmed ett tryggt barn samt öka vårdkvalitet och välbefinnande hos barn och föräldrar.  

 

En viktig del i den familjecentrerade vården är att se hela familjen som en enhet och göra 

föräldrar delaktiga i vården av sitt barn. Att möjliggöra för delaktighet hos föräldrar ställer 

krav på kommunikationen mellan föräldrar och specialistsjuksköterska. Således är 

kommunikation viktigt att studera då brister i kommunikationen med specialistsjuksköterska 

kan leda till flera negativa konsekvenser för föräldrar och barn på BIVA. Att identifiera vad 

föräldrar behöver och inte behöver i kommunikationen med specialistsjuksköterska är därför 
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en stor och viktig del av arbetet på BIVA. Detta då föräldrar i enlighet med den 

familjecentrerade vården ska göras delaktiga i vården och inkluderas i vårdteamet, vilket 

förutsätter att kommunikationen fungerar mellan föräldrar och vårdpersonal.  

 

Familjecentrerad vård är ett omfattande ämne, varför denna litteraturöversikt begränsades till 

att beskriva kommunikationsrelaterade aspekter på BIVA. 

 

Syfte 

Syftet var att genom en kvalitativ litteraturöversikt beskriva föräldrars upplevelser av 

kommunikationsrelaterade aspekter inom barnintensivvård. 

 

METOD 

Design 

Kvalitativ litteraturöversikt med systematisk ansats.  

 

Sökstrategi 

Vetenskapliga artiklar söktes i databasen PubMed då denna databas enligt Polit & Beck 

(2021) är lämplig vid artikelsökning ämnat för vård och- omvårdnadsforskning. Endast en 

databas användes vid artikelsökning då aktuell studies resultat skulle baseras på ett mindre 

insamlat datamaterial.  

Sökord som användes var, familycentered care AND pediatric intensive care unit (PICU), 

familycentered care AND communication AND PICU och family-centred care; paediatric 

intensive care;.  

De vetenskapliga artiklarna var kvalitativa studier då syftet var att beskriva hur föräldrar 

upplevde kommunikationen med specialistsjuksköterska på barnintensivvårdsavdelning med 

utgångspunkt i familjecentrerad vård.  

Sökprocessen för denna litteraturöversikt redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Sökprocess 
Databas  Sökord  Antal 

träffar 
Utvalda 
titlar 

Lästa 
abstract 

Hela 
lästa 
artiklar 

Artiklar 
inkluderade för 
kvalitetsgranskning 
och analys  
 

PubMed Familycentered 
care AND 
PICU 

36 23 18 7 3 

PubMed Familycentered 
care AND 
communication 
AND PICU 

11 9 7 3 1 

PubMed  family-centred 
care; paediatric 
intensive care; 

95 7 5 2 2 

 

 

Bearbetning och analys 

I urvalsprocessen för denna studie har PEO-modellen använts i enlighet med Polit och Beck 

(2021) som i en litteraturstudie är till hjälp för att utforma välformulerade frågeställningar, 

vilket ger förutsättningar för en högre specificitet i litteratursökningen. PEO-modellen består 

av tre huvudbegrepp: P population/ patient- undersökningsgrupp, E exposure- vad ämnar 

forskaren att undersöka, behandling/åtgärd till vilken nytta? O outcome- resultatet, vad är 

utgången/konsekvensen av det forskaren är intresserad av?  

Se tabell 2 

 

Tabell 2. PEO-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

Följande inklusions- och exklusionskriterier bestod aktuell studie av: 

Inklusionskriterier 

- Studier genomförda mellan år 2011–2020 

Population Föräldrar 

Exposure Kommunikation med föräldrar på 

barnintensivvårdsavdelning 

Outcome Välbefinnande hos föräldrar 
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- Artiklar skrivna på Engelska  

- Familjecentrerad vård på barnintensivvårdsavdelning och akutvårdsavdelning för barn 

- Barn 0–18 år 

- Kvalitativa artiklar 

 

Exklusionskriterier 

- Review artiklar 

- Artiklar äldre än år 2011 

- Artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext 

- Familjecentrerad vård på allmän intensivvårdsavdelning 

- Familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelning för nyfödda 

- Barn över 18 år 

- Kvantitativa artiklar 

-Familjecentrerad vård i livets slutskede 

-Föräldrar till barn som avlidit 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna har därefter granskats enligt granskningsmallen från SBU vid namn ”Utvärdering 

av metoder i Hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten” (SBU, 2017), se bilaga 1. 

Detta för att nå hög specificitet och sensitivitet. Denna granskningsmall gav förutsättningar 

för en optimal kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar och gav förutsättningar för att 

gradera utvalda artiklar efter hög respektive låg kvalitet. Mallen gav författaren möjlighet att 

granska syfte, metod, trovärdighet och tillförlitlighet för att därefter, både individuellt efter 

respektive kriterium och en sammantagen bild av den aktuella studien, ge en övergripande 

bild av studiens kvalitet. Enligt Henricsson (2012) bör denna granskningsprocess ske av flera 

författare men detta var dock inte möjligt då aktuell litteraturstudie bestod av en författare.  

Sökprocess  

Sensitivitet och specificitet nås genom att genomföra sökningar i databas enligt 

huvudbegreppen i PEO-modellen. Specificitet nås genom att ta hänsyn till studiens 

inklusions- och exklusionskriterier där inaktuell data kan sorteras bort och insamlad data vara 

mer precist för att svara på arbetets syfte.  
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Resultatanalys 

Resultatet från samtliga vetenskapliga kvalitativa artiklar bearbetades därefter genom 

analysmetod enligt Evans (2002) som innebär att insamlad data analyseras genom en tolkande 

eller beskrivande syntes. Då syftet med denna studie var att beskriva föräldrars upplevelser av 

kommunikation med sjuksköterska i den familjecentrerade vården på 

barnintensivvårdsavdelning valde författaren att analysera insamlad data med beskrivande 

syntes. Denna syntes gjordes i följande steg: 

 

-Insamling av data för aktuell studie 

-Nyckelfynd 

-Tema  

-Subtema  

-Fenomenbeskrivning 

 

Syntesen av insamlad data redovisades därefter i en resultattabell, se tabell 4, för att 

möjliggöra för läsaren att gå igenom och jämföra insamlat datamaterial och på egen hand 

bilda sig en uppfattning om kärnan i studiens resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna litteraturstudie har författarens förförståelse för ämnet varit centralt för 

forskningsetiska faktorer. Författaren hade viss förförståelse för familjecentrerad vård och en 

längre yrkeserfarenhet inom barnsjukvård. Därför togs detta i beaktning och författaren antog 

ett neutralt förhållningssätt till aktuell litteratur med ett öppet sinne. Detta för att olika studier 

kan visa både positiva och negativa resultat av effekten av familjecentrerad vård för föräldrar 

till barn på barnintensivvårdsavdelning.  

 

Enligt Henricsson (2012) är förförståelse ett viktigt begrepp att beakta och vara medveten om 

som författare. Önskvärt är att aktuella studier läses igenom av fler än en författare men detta 

var i denna studie inte möjligt varför SBU:s granskningsmall kom att användas. I enlighet 

med Henricsson (2012) valdes endast artiklar ut som fått tillstånd av etisk kommitté eller som 

tydligt kunde redogöra för vilka etiska överväganden som genomförts för aktuell studie.  

Författaren frångick dock detta i två fall då aktuella studier saknade redogörelse för vilka 

forskningsetiska överväganden som var gjorda. Dessa kom dock att användas till resultatet i 

föreliggande litteraturöversikt då författaren med hjälp av aktuell kvalitets granskningsmall 
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graderade studierna till hög kvalitet och deras metodbeskrivning var utförliga och stred inte 

mot grundläggande etiska principer.  

 

Samtliga vetenskapliga artiklar för denna litteraturöversikt var på engelska och det var därför 

av största vikt att författaren förstod texterna ordentligt och översatte dessa korrekt för att inte 

riskera att förvränga eller misstolka de aktuella studiernas resultat.  

 

RESULTAT  
I denna litteraturöversikt presenteras individerna för studien som barn, föräldrar, vårdpersonal 

och vårdteam. Aktuella vårdinrättningar skrivs som barnintensivvårdsavdelning, BIVA, och 

akutvårdsavdelning för barn. Dessa begrepp ger förutsättningar till ett mer överskådligt 

resultat som för läsaren är enklare att läsa och förstå. Resultatet är sammanställt av sex 

vetenskapliga kvalitativa artiklar med studier som genomförts i USA, Nederländerna, Sverige 

och Australien som är publicerade mellan år 2011–2019. Totalt antal deltagare i samtliga 

studier var 276 och av dessa utgjordes 264 av föräldrar till barn som vårdats på 

barnintensivvårdsavdelning eller akutvårdsavdelning för barn och 12 av vårdpersonal i form 

av sjuksköterskor och läkare av olika specialiteter. I tabell 3 redovisas litteraturöversiktens 

teman och subteman.   

 

 
Tabell 3. Kommunikationsrelaterade aspekter på BIVA 
 
Information 
-Fortlöpande 
information  
-Ärlig information  
-Enkel och tydlig 
information 
-Förberedelse 
-Trygghet 

Förutsättningar för 
kommunikation 
-Tid för 
kommunikation 
mellan föräldrar och 
vårdpersonal 
-Välfungerande 
kommunikation i 
vårdteamet 
 
 

Delaktighet 
-Att vara med sitt 
barn  
-Vara en del av 
vårdteamet 
-Delta i vården av 
barnet  

Kontinuitet 
-Vårdteam som känner 
barnet 
-Säker 
informationsöverföring 
-Trygghet 
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Information 

Stress och rädsla försvårade för föräldrar på BIVA att förstå och ta till sig given information 

trots att denna återupprepades flera gånger. Mest stress och rädsla uppgav föräldrarna sig 

uppleva när de sattes i bakgrunden i vården av sitt barn och endast fick stå på sidan om som 

observatörer medan övervakningsskåp lät och blinkade. Detta gjorde det svårt som förälder att 

slappna av och koncentrera sig på barnet, vilket ingav en känsla av maktlöshet och 

overklighetskänslor då de inte kunde ge sitt barn trygghet och omsorg (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2018). 

 

Det upplevdes även av en del föräldrar som mycket stressfullt att erhålla för mycket 

information om saker längre fram, det var tillräckligt att hantera nuvarande situation och 

rädslan för att barnet kanske inte skulle överleva till nästkommande dag (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018; Foster, Young, Mitchell, Van & Curtis, 2016). 

 

Information om utrustning, övervakning, infarter, slangar och dränage gjorde situationen av 

att befinna sig på BIVA mindre skrämmande och gav en ökad förståelse för vården och 

behandlingen. Till denna information var det också viktigt att sjuksköterskan informerade 

föräldrarna om aktuella läkemedel för barnet och om den tekniska utrustningen som användes. 

För föräldrar till barn som skulle genomgå kirurgiska ingrepp var det viktigt att få information 

av ansvarig kirurg om ingreppet och att de fick utrymme att ställa frågor (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018).	

 

Ett fåtal föräldrar uttryckte sig kritiska till den information som de fick och upplevde att 

vårdpersonal kunde ha gett de mer information. Föräldrar upplevde att det under vårdtiden på 

BIVA var svårt att få sina frågor besvarade. De fick oklara besked i planen för vården samt 

olika information och budskap i informationen av vårdpersonal. Både föräldrar och 

vårdpersonal uttryckte att konsulter i vården nästintill alltid ledde till frustration och en känsla 

av att inte få tillräckligt med information (Foster, Young, Mitchell, Van & Curtis, 2016; 

Greenway., et al. 2019). 

 

Att som förälder erhålla kontinuerlig information under vårdtiden var viktigt. De önskade 

information i vårdens samtliga steg, till exempel barnets kliniska status, diagnos, behandling 

och plan/ vidare handläggning. Informationen behövde anpassas efter barn och förälders 

förmåga att ta till sig given information. Det var önskvärt att som förälder erhålla enkel 
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information utan avancerade medicinska termer. Föräldrar uppskattade att vårdpersonal 

pratade åldersanpassat till barnet, gav tid och utrymme för frågor och återkom om frågan 

initialt inte kunde besvaras (Byczkowski, T.L et al. 2015; Latour., et al. 2011; Dahav & 

Sjöström-Strand, 2018). 

 

Förutsättningar för kommunikation 

Kommunikation med föräldrarna var viktigt genom att vårdpersonal gjorde de delaktiga i 

vården men också genom att de tog sig tid att sitta ned och prata med föräldrarna om andra 

saker utöver det sjuka barnet. Detta ingav en känsla av att vårdpersonal engagerade sig och 

tog sig tid för de som föräldrar, vilket gjorde de mer avslappnade. Det kom genom bland 

annat dessa faktorer att visa sig att det inte bara är det sjuka barnet på BIVA som behöver 

omsorg och vård, det är hela familjen som behöver omhändertas och vårdas som en enhet 

(Dahav & Sjöström-Strand, 2018). 

 

Trots att barnet befann sig i ett kritiskt tillstånd visade vårdpersonal alltid att det fanns tid för 

omsorg och omhändertagande av föräldrarna. Detta i form av både större och mindre saker 

såsom att erbjuda något att dricka och äta gav föräldrarna en genuin känsla av att vårdteamet 

verkligen brydde sig om dem (Dahav & Sjöström-Strand, 2018).	

 

Det varierade stort i hur och om föräldrar tog stöd av vårdpersonal då en del upplevde stödet 

från vårdteamet som bra medan andra tyckte att stöd från närstående var mer bekvämt och 

tillräckligt. Gemensamt för föräldrarna var att de alla upplevde sig dåligt förberedda när det 

blev dags för utskrivning från BIVA, utskrivning från intensivvården behövde därför vara 

planerad (Foster, Young, Mitchell, Van & Curtis, 2016; Latour., et al. 2011). 

 

Ärlighet i kommunikationen med föräldrarna efterfrågades av flera föräldrar och de menade 

att ärlig information gav en känsla av ökad säkerhet. Föräldrarna uttryckte att en ärlig 

kommunikation var att föredra under vårdtiden även om barnets tillstånd var osäkert. Att som 

vårdgivare vara ärlig med att de inte var helt säkra på barnets diagnos eller behandling 

uppskattades då det gav en ökad känsla av trygghet trots ett ovisst tillstånd och prognos för 

barnet (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Latour., et al. 2011). 

 

Både föräldrar och vårdpersonal uppgav att de upplevde att kommunikationen fungerade väl 

efter morgonens rond avseende återkoppling av ronden. Därefter föll löpande information 
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under dagen bort och förändringar i plan, vård och behandling blev i flera fall inte förmedlade 

till barnets föräldrar. En del avdelningar hade rond bedside och det var särskilt uppskattat hos 

föräldrarna (Greenway., et al. 2019; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2019). 

 

Föräldrar uttryckte att tillräckligt stöd från vårdteamet fick de att känna sig respekterade och 

värderade i vården och att detta påverkades av hur klimatet bland vårdpersonalen på 

avdelningen var. En del föräldrar upplevde att sjuksköterskor pratade med varandra istället för 

till dem och att genom att lyssna på hur vårdpersonal pratade med varandra bildade de sig en 

uppfattning om hur det fungerade på avdelningen (Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2019). 

 

Att se hur vårdpersonal visade ett genuint engagemang i vården kring barnet ingav trygghet 

och det var till stort stöd när föräldrar kände sig överväldigade och behövde lindring av sin 

ångest, rädsla och stress. Vidare ingav det förtroende och trygghet hos föräldrarna när 

vårdpersonal visade empati och medkänsla och känslor vid med- och motgång i barnets 

vård/sjukdomstillstånd. När vårdteamet visade hängivenhet och engagemang i vården av det 

svårt sjuka barnet ökade föräldrars trygghet och det gjorde att de kände sig mer bekväma i 

vården på BIVA. En del föräldrar uttryckte att de i samband med detta upplevde vården av 

barnet som mycket professionell med kompetens och intresse av att utföra bästa möjliga vård 

(Byczkowski, T.L et al. 2015; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2019; Dahav & Sjöström-

Strand, 2018). 

 

Kontinuitet i vården 

Kontinuitet i vården på BIVA beskrevs som viktig utifrån föräldrarnas perspektiv. En relation 

till undersköterska, sjuksköterska och ansvarig läkare innebar goda förutsättningar för 

trygghet och förtroende för vården (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Hill, Knafl, Docherty & 

Santacroce, 2019; Greenway., et al. 2019). Detta menade Dahav & Sjöström (2018) kunde 

underlätta och förbättra interaktionen med vårdteamet vilket gjorde föräldrarna mer bekväma.  

 

Ett fungerande teamarbete var grunden till god kommunikation i vården på BIVA, vilket 

värderades högt av föräldrar. Det var viktigt att alla i vårdkedjan hade pratat med varandra 

och därmed erhållit samma information så att information inte föll bort vid skiftbyten. Det 

kunde annars innebära att föräldrar ålades ett ansvar att förmedla och upprätthålla planen för 

den fortsatta vården. God kommunikation gjorde att föräldrar inte behövde återupprepa och 

erhålla olika information beroende på vem i vårdteamet som de pratade med. Det var även 
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viktigt att vårdpersonal gav föräldrar och barnet tid utan att stressa igenom sin kontakt med 

dem och följa upp given behandling och eventuell förändring i aktuellt sjukdomstillstånd 

(Byczkowski, T.L et al. 2015; Greenway., et al. 2019). 

 

Delaktighet 

Delaktighet i vården beskrevs som mycket viktigt för föräldrarna, avseende de själva men 

också för deras barn. Föräldrar uttryckte tacksamhet för vårdpersonal som tog initiativ i att 

göra dem delaktiga i vården. De uppskattade när vårdpersonal visade omtanke och omsorg för 

dem som föräldrar genom att bland annat fråga om de ville vara delaktiga eller inte i vården 

av det sjuka barnet och visade respekt när de inte ville delta i vården (Dahav & Sjöström-

Strand, 2018).	

 

Föräldrar uttryckte att de ville vara delaktiga i sitt barns vård. De gjordes delaktiga i vården 

genom att få hålla sitt barn, byta barnets blöjor och bada barnet. Att som förälder bli 

inkluderad i vårdteamet runt barnet ansågs vara viktigt då de kände sig mer värderade av 

vårdpersonalen. Att inte inkluderas i vårdteamet kunde leda till hinder för fungerande 

kommunikation med vårdpersonal på BIVA (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Greenway., et 

al. 2019; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2019). 

 

En viktig aspekt i hur delaktiga föräldrarna kände sig i vården av sitt barn var beroende av 

vilken sjuksköterska som arbetade. Om det var en sjuksköterska som de inte kände sig 

bekväma med och upplevde tillräckligt med stöd från blev delaktighet i barnets vård svårare 

och stressen hos föräldrarna ökade. Även kompetens och erfarenhet hos vårdpersonal tycktes 

kunna kopplas till att föräldrar inte gjordes delaktiga på grund av osäker vårdpersonal som 

hellre utförde omvårdnaden på egen hand. Föräldrar kände i samband med situationer som 

dessa sig mer som observatörer och exkluderade i vården och det påverkade deras förtroende 

och trygghet för vården på BIVA (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Hill, Knafl, Docherty & 

Santacroce, 2019). 

 

DISKUSSION  

Resultatet har beskrivits med fyra teman utifrån Evans metod. Dessa teman är information, 

förutsättningar för kommunikation, kontinuitet i vården och delaktighet.  
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Utifrån dessa olika teman kan konstateras att föräldrar i de flesta fall önskat få vara med sina 

sjuka barn och eftersträvat delaktighet i vården. När föräldrar valt att inte vara delaktiga har 

det funnits en önskan från föräldrarnas sida om respekt och acceptans från vårdteamet. 

Föräldrar uttryckte att de, när de fått vara en del av vårdteamet, upplevde ökad trygghet och 

förtroende för vården. Detta har föranletts av ärlig information och tid för kommunikation. 

Även kontinuitet i vården är viktigt. Ett vårdteam som känner familjen sedan tidigare 

arbetspass gör att föräldrarna känner sig mer bekväma och trygga. Den vård som utförs får 

också högre förtroende eftersom information inte förloras längs vägen, som till exempel vid 

täta personalbyten.  

 

Resultatdiskussion 

Information  

Föräldrar uttryckte att det var svårt att ta till sig information på grund av stress och ångest. 

Fortlöpande och kontinuerlig information glömdes lätt bort vilket ledde till frustration hos 

föräldrarna (Byczkowski, T.L et al. 2015; Latour., et al. 2011; Dahav & Sjöström-Strand, 

2018). Som specialistsjuksköterska inom intensivvård kan detta främjas genom att, i enlighet 

med kompetensbeskrivningen (2020), arbeta för att stödja och involvera närstående i vården, 

främja för samarbete, kommunikation och dialog i vårdteamet och således minska risken för 

att information missas. I detta avseende har specialistsjuksköterskan på BIVA enligt Coyene 

och medarbetare (2018) och Mikkelsen och Frederiksen (2011) ett ansvar i att förmedla 

information på ett professionellt sätt genom att anpassa sig efter familjens dynamik och till 

deras individuella behov. Således kan det komma att handla om hur specialistsjuksköterskan 

delger föräldrar och barn information för att de ska kunna ta till sig och förstå den givna 

informationen. Därför kan information och kommunikation vara förenade med varandra då en 

viktig förutsättning för att information tas emot på ett adekvat sätt av föräldrar handlar om hur 

specialistsjuksköterskan kommunicerar med föräldrar. Detta kan påvisa att teman i denna 

litteraturöversikt går in i varandra och att begreppet familjecentrerad vård är omfattande med 

flera faktorer att förhålla sig till. Vilket i enlighet med Mikkelsen och Frederiksen (2011) 

visar att specialistsjuksköterskan på BIVA behöver vara väl insatt i familjecentrerad vård 

avseende dess innebörd och hur den implementeras i vården. En svaghet för delgivande av 

information till föräldrar och barn kan vara att det är beroende av vilken 

specialistsjuksköterska på BIVA familjen möter. En specialistsjuksköterska med otillräcklig 
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kunskap och erfarenhet om familjecentrerad vård skulle kunna bidra till att information 

missas eller inte tas emot på ”rätt” sätt av föräldrar och barn.  

Förutsättningar för kommunikation  

Som specialistsjuksköterska på en barnintensivvårdsavdelning finns det enligt SFAI (2013) 

och kompetensbeskrivningen (2020) en skyldighet att arbeta och samverka i team med 

välfungerande kommunikation, utan att viktig information förloras. Samverkan i team avser 

även föräldrar, då de genom att inta en relation med vårdpersonal får lättare att ställa frågor, 

kommunicera och är väl införstådda med vården som barnet får (Davidsson et al., 2016; 

Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2019). Detta kan vara 

förenat med temat kontinuitet i vården för denna litteraturöversikt som redogör för att 

kommunikation med föräldrar på BIVA underlättades genom att det fanns kontinuitet i vården 

(Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Latour., et al. 2011; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 

2019; Foster, Young, Mitchell, Van & Curtis, 2016; Byczkowski, T.L et al. 2015; Greenway., 

et al. 2019).  

 

Centrala delar i kommunikationen med föräldrar var att vårdpersonal var ärliga i sin 

kommunikation, genuint engagerade i barnet och vården. Även mindre insatser från 

vårdpersonal till föräldrar kunde göra skillnad (Dahav & Sjöström-Strand, 2018; Latour., et 

al. 2011; Hill, Knafl, Docherty & Santacroce, 2019; Foster, Young, Mitchell, Van & Curtis, 

2016; Byczkowski, T.L et al. 2015; Greenway., et al. 2019). Detta skulle kunna vara förenat 

med Coyene och medarbetare (2018) som menar att en viktig del i den familjecentrerade 

vården är engagerad vårdpersonal som kan se till varje enskild familjs individuella behov av 

stöd. 

 
Delaktighet   

Dahav och Sjöström-Strand, 2018; Hill, Knafl, Docherty och Santacroce, 2019; Greenway., et 

al. 2019 menar att delaktighet för vårdteamet på BIVA innebär att inkludera föräldrarna i 

omvårdnaden av det svårt sjuka barnet och göra dem till en del av vårdteamet. Dock betonade 

Dahav och Sjöström-Strand (2018) samtidigt att det var viktigt att föräldrar respekterades när 

de inte ville vara delaktiga i omvårdnaden och inte skuldbelades. Enligt Mikkelsen och 

Frederiksen (2011) kunde vårdpersonalens fokus på att göra familjen delaktig i vården skapa 

orimliga krav avseende graden av ansvar för barnets vård och omvårdnad. Både Dahav och 

Sjöström-Strand (2018) och Mikkelsen och Frederiksen (2011) kunde därmed tydliggöra för 
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ett problem eller en svaghet inom den familjecentrerade vården. Ett exempel på detta kan vara 

när vårdpersonals strävan efter delaktighet i familjen istället ger motsatt effekt med ökad 

stress och ångest hos föräldrar.  

 

Klinisk relevans  

Denna litteraturöversikt ger en bild av vad föräldrar upplever sig behöva i kommunikationen 

med vårdpersonal på BIVA. Detta kan därför vara till hjälp i det kliniska arbetet som 

specialistsjuksköterska på BIVA för att främja för vårdkvalitet, ökat välbefinnande och 

delaktighet hos föräldrar genom förståelse för hur kommunikationen bör ske med föräldrar. 

 

Denna litteraturöversikt har ett mindre underlag för sitt resultat och läsaren bör därför beakta 

att den endast kan ge en fingervisning i arbetet med familjecentrerad vård avseende 

kommunikationsrelaterade aspekter på BIVA.  

 

Vårdetiskt perspektiv  

Vårdetiskt är kommunikation en viktig del avseende rätten till information enligt tredje 

kapitlet i patientlagen (SFS 2014:821). Rätten till information avser i denna litteraturöversikt 

information till föräldrar genom välfungerande kommunikation. Att som 

specialistsjuksköterska tillgodose föräldrars värdighet, integritet och självbestämmande är en 

central del i arbetet enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) och uppnås bland annat 

genom att tillgodose patienterna information om vård- och behandlingsmöjligheter.  

 

Metoddiskussion  

Familjecentrerad vård är ett omfattande ämne vilket gjorde det svårt att hitta rätt inriktning för 

denna litteraturöversikt. Evans metod gav därför förutsättningar för att genom teman och 

subteman tydliggöra för denna litteraturöversikts syfte.  

 

Det blev viktigt att författaren avgränsade sitt arbete genom att avgränsa syftet, artikelsökning 

och därmed minska insamlat datamaterial. Författaren hade svårt att formulera ett tydligt syfte 

vilket kan förklaras med att PEO-modellen inte kom att användas förrän i ett senare skede av 

arbetet. Hade PEO-modellen använts tidigare i arbetet skulle det varit enklare att formulera ett 

syfte och eventuellt genererat i en annan sökstrategi med andra sökträffar. Sökorden hade 

utifrån PEO-modellen varit mer konkreta och på ett enkelt sett mynnat ut i ett lämpligt syfte. 
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Anledningen till varför PEO-modellen kom att användas i ett senare skede var för att flertalet 

artiklar till denna litteraturöversikt ansågs relevanta i en första sökning utan stöd av PEO-

modellens sökord.  

 

Vid en eventuellt ny vetenskaplig studie har författaren en bättre förståelse för hur PEO-

modellen kan vara till hjälp i början av en vetenskaplig studie och att det kan förenkla 

utformning av ett syfte och sökstrategi.  

 

Styrkor  

Styrkor med denna litteraturöversikt är att inkluderade artiklar i resultatet håller hög kvalitet i 

enlighet med SBU:s granskningsmall. Det gör att dessa källor kan värderas som trovärdiga 

och pålitliga.  

 

Svagheter  

Kommunikation inom familjecentrerad vård på barnintensivvårdsavdelning är ett stort område 

vilket var en utmaning i litteratursökningen och analysen av insamlad data. Det är lätt att 

begreppet kommunikation leder till olika subjektiva tolkningar och det var därför viktigt att 

utröna teman och subteman i datamaterialet i enlighet med Evans (2002). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

I enlighet med inklusions- och exklusionskriterierna är det insamlade datamaterialet i ett 

spann om 10 år, vilket bedömts öka trovärdigheten eftersom innebörden av begreppet 

familjecentrerad vård kan ha ändrats över tid. Det var svårt att hitta artiklar inom ett närmare 

tidsspann då flertalet artiklar i datasökningen var reviews eller inte fanns att tillgå i fulltext. 

Nackdelen med att en del nyare artiklar fanns men inte gick att tillgå i fulltext är att viktiga 

data kan ha missats som hade kunnat bidra till ett utökat resultat och kunskap i denna 

litteraturöversikt.  

 

Inklusions- och exklusionskriterierna för vilka avdelningar datamaterialet skulle innefatta var 

viktigt då familjecentrerad vård och kommunikation med föräldrar i vården är ett stort område 

och utefter aktuell verksamhet kan utformas efter andra faktorer.  
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Kvalitetsbedömning  

Samtliga studier som inkluderats i denna litteraturöversikt är utifrån SBU:s granskningsmall 

av hög kvalitet. Dock är det viktigt att beakta att denna kvalitetsgranskning är subjektiv. En 

medförfattare hade kunnat bidra med fler infallsvinklar. Författaren har eftersträvat hög 

kvalitet på insamlade data för att uppnå en högre trovärdighet. 

Sensitivitet och specificitet  

Sensitivitet och specificitet i studien uppnåddes med hjälp av PEO-modellen som gav 

författaren förutsättning för en specificerad sökning med tydlighet i vad studien ämnade att 

beskriva, samt vad de artiklar som skulle studeras behövde innehålla avseende både resultat 

och deltagare. Specificitet i sökningen eftersträvades där sökning i databas som mest gav 95 

träffar vilket författaren bedömde som rimligt att gå igenom och för andra att replikera.  

Överförbarhet  

Av de inkluderade studierna finns endast en från Sverige. Författaren ansåg dock att resultaten 

från övriga länder var överförbara på svensk barnintensivvård. Detta då resultaten för 

studierna presenterades utifrån hur föräldrar upplevde familjecentrerad vård och/eller 

kommunikation på en barnintensivvårdsavdelning. Länderna har bedömts som jämförbara 

med svensk sjukvårdsstandard avseende både kultur och ekonomi.  

 

Slutsats  

En välfungerande kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar på BIVA är 

betydelsefull för såväl vårdkvalitet och välbefinnande som för den familjecentrerade vården. 

Föräldrar betonar vikten av att vara delaktiga i vården, vara en del av vårdteamet och genom 

kontinuitet bygga en relation med vårdpersonal. Det är viktigt att erhålla fortlöpande, 

begriplig och ärlig information för lindring av stress och ångest hos föräldrar.  

 

Denna litteraturöversikt tydliggör att vårdpersonal med både små och stora insatser kan 

främja för en god kommunikation och därmed optimera den familjecentrerade vården på 

BIVA. Vårdpersonal behöver vara hängivna sitt arbete i vården av det svårt sjuka barnet och 

det är i den familjecentrerade vården viktigt med engagerad vårdpersonal som kan identifiera 

och tillgodose varje familjs individuella behov av stöd.  
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Det kan för vårdpersonal upplevas vara små och enkla insatser som föräldrar kräver och 

behöver, men dessa kan komma att ha betydelse för föräldrarnas välbefinnande under en lång 

tid efter vården på BIVA.  
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Tabell 4. Översikt av inkluderade studier 

Författare  
År 
Land  
Titel  

Studiens syfte  Deltagare 
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling  
Analys 

Huvudresultat Kommentar 
gällande kvalitet 

Byczkowski, T.L et al. 
2015 
 
USA 
 

Family-Centered Pediatric 
Emergency Care: A 
Framework for Measuring 
What Parents Want and 
Value 

Att identifiera och beskriva 
dimensionerna av familjecentrerad 
vård och dess betydelse för 
föräldrar i den akuta 
barnsjukvården. 

68 föräldrar. 
 

Bortfall 3 

Kvalitativ 
utforskande design. 
 
Intervjuer med öppna 
frågor.  
 

Innehållsanalys. 

8 dimensioner av hur 
familjecentrerad vård inom 
akutsjukvård för barn bör 
utformas. Dimensionerna 
baserades på föräldrarnas 
uttryckta behov av att 
känna sig delaktiga och 
respekterade för sina 
värderingar och tro. Även 
att som förälder känna sig 
lyssnad på avseende deras 
kunskap och preferenser i 
deras barns 
sjukdomstillstånd och 
behandling.  
 

Hög kvalitet. 
 
Saknas tydlig 
redogörelse för 
etiskt 
förhållningssätt.  

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  

 

Att beskriva föräldrars upplevelse 
av att ha ett barn som vårdas på en 
barnintensivvårdsavdelning 

12 föräldrar.  

Bortfall ej 
angivet.  

 

Kvalitativ 
utforskande design.  

Intervjuer med öppna 
frågor.  

Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 

Föräldrar behöver vara 
delaktiga i vården av sitt 
barn och erhålla tydlig 
information om barnets 
vård och tillstånd   

Hög kvalitet 

Foster, K., Young, A., 
Mitchell, R., Van, C., & 
Curtis,K. 2016 
 
Australien  
 
Experiences and needs of 
parents of critically injured 
children during the acute 
hospital phase: A 
qualitative investigation 

Att undersöka föräldrars 
upplevelser av den akuta fasen i 
vården till barn som genomgått 
allvarligt trauma med kritiska 
skador till följd. Detta för att 
synliggöra föräldrars behov och hur 
de ska omhändertas initialt i vården 
av det kritiskt skadade barnet.  
 
 

40 föräldrar. 
 
Bortfall ej 
angivet  

Kvalitativ design. 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Behov av målinriktad 
psykologiskt 
omhändertagande av 
föräldrar till barn med 
kritiska skador i den akuta 
fasen i vården. Detta 
omhändertagande behöver 
inkludera förstahjälpen i 
psykologiskt krisstöd och 
uppmärksamma 
skuldkänslor för sitt barns 
olycka/ trauma.  
 

Hög kvalitet 

Greenway, TL., et al. 2018 
 
USA 
 

Barriers to Communication 
in a PICU: A Qualitative 
Investigation of Family and 
Provider Perceptions*  

 

 

Att synliggöra barriärer i 
kommunikationen mellan familjer 
och vårdgivare till det kritiskt sjuka 
barnet och genom dessa nå 
förutsättningar för att förbättra 
kommunikationen i vården av dessa 
barn. 

42 intervjuer 
med föräldrar 
 
12 intervjuer 
med 
vårdpersonal 
 
Bortfall ej 
angivet 

Kvalitativ design 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Tematisk 
innehållsanalys 

Både föräldrar och 
vårdpersonal på 
barnintensivvårdsavdelning 
identifierade flera olika 
barriärer i 
kommunikationen med 
varandra. 

Hög kvalitet. 
 
Saknas tydlig 
redogörelse för 
etiskt 
förhållningssätt 

Hill,C., Knafl, KA., 
Docherty, S., & Santacroce, 
SJ. 2018 

USA 

Att undersöka hur den fysiska och 
kulturella miljön på 
intensivvårdsavdelning för barn 
påverkade implementeringen av 
familjecentrerad vård.  
 

61 intervjuer 
 
Bortfall ej 
angivet 

Sekundär analys med 
kvalitativ deskriptiv 
design  

Intervjuer 

Kontinuerlig och ärlig 
information och kontinuitet 
i vården ger förutsättningar 
för stöd, minskad stress och 
oro hos föräldrar till barn på 
barnintensivvårdsavdelning.  

Hög kvalitet 



 26 

Parent perceptions of the 
impact of the Paediatric 
Intensive Care environment 
on delivery of family-
centred care  

 
Latour, JM., et al. 2011 
 
Nederländerna  
 

A qualitative study 
exploring the experiences 
of parents of children 
admitted to seven Dutch 
pediatric intensive care 
units  

 

Att beskriva föräldrars upplevelser 
av att ha ett barn som blir inskrivet 
på en barnintensivvårdsavdelning. 
 

41 föräldrar.  
 
Bortfall ej 
angivet 

Kvalitativ design. 
 
Djupintervjuer. 
 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Ökad förståelse för hur 
föräldrar upplever tiden på 
barnintensivvårdsavdelning 
och hur man på bästa sätt 
kan stötta dem genom att 
identifiera vad de behöver. 

Hög kvalitet 
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Bilaga 1. 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser  

version 2012:1.4  

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete.  

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: __________  

Anvisningar:  

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.  

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.  

 

Total bedömning av studiekvalitet:  

Hög q Medelhög q Låg q  

 Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

1. Syfte  

a) Utgår studien från en väldefinierad 

problemformulering/frågeställning?  
    

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):  

2. Urval  

a) Är urvalet relevant?      

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?      

c) Är kontexten tydligt beskriven?      

d) Finns relevant etiskt resonemang?      

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?      

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):  

 

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok Bilaga 5:1 Bilaga 5  
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 Ja  Nej  Oklart  
Ej 

tillämpl  

3. Datainsamling  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?      

b) Är datainsamlingen relevant?      

c) Råder data mättnad?      

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

datainsamlingen?  
    

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc):  

4. Analys  

a) Är analysen tydligt beskriven?      

b) Är analys förfarandet relevant i relation till 

datainsamlingsmetoden?  
    

c) Råder analysmättnad?      

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till 

analysen?  
    

Kommentarer (analys, analysmättnad etc):  

5. Resultat  

a) Är resultatet logiskt?      

b) Är resultatet begripligt?      

c) Är resultatet tydligt beskrivet?      

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?      

e) Genereras hypotes/teori/modell?      

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?      

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?      

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc):  
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