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Sammanfattning 

Ronald McDonald Hus är en ackommodering som ger familjer med sjuka barn möjlighet att 

kunna bo och uppleva en hemlik miljö samtidigt som deras barn vårdas på sjukhuset. Syftet 

med studien var att undersöka om det förelåg något samband mellan vistelsens längd på 

Ronald McDonald Hus och hur nöjda föräldrarna var avseende den fysiska och psykosociala 

boendemiljön. Vistelsens längd i denna studie definierades som “mindre än tre nätter” och 

“mer än tre nätter.” Metoden var en komparativ och kvantitativ enkätstudie. Konsekutivt 

urval användes för att rekrytera deltagare. I studien deltog 34 föräldrar som bodde på Ronald 

McDonald Hus under sommaren och hösten 2014. Efter internt bortfall återstod 27 föräldrar 

varav 14 hade bott mindre än tre nätter och 13 mer än tre nätter. Insamlad data analyserades 

med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Resultatet visade att 

samtliga deltagare skattade den fysiska miljön på Ronald McDonald Hus högt. Majoriteten av 

deltagarna upplevde den psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald Hus som positiv. 

Det förelåg inget signifikant samband mellan vistelsens längd och hur nöjda föräldrarna var 

med den fysiska och psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald Hus. Slutsatsen är att 

Ronald McDonald Hus är betydelsefullt för familjer med sjuka barn. Detta boende har en 

positiv påverkan på hela familjens tillvaro. Familjer är i stor utsträckning nöjda med den 

fysiska boendemiljön på Ronald McDonald Hus. Boendet bidrar till minskad ekonomisk oro 

för många familjer. 

 

Nyckelord: Ronald McDonald Hus, omvårdnad, föräldrar, vårdmiljö 

 

  



 

Abstract 

Ronald McDonald House provides accommodation for families with hospitalized children 

where they can experience a home like environment while their children are getting hospital 

treatment. The aim of this study was to examine if there is a correlation between the length of 

stay and the parents’ satisfaction with the physical and psychosocial environment. The length 

of stay was divided into "less than three nights" or "more than three nights". The method used 

in the study was a comparative and quantitative questionnaire study. Consecutive selection 

was used to recruit participants. Thirty four parents participated who all stayed at Ronald 

McDonald House during the summer and autumn 2014. After internal dropouts, 27 parents 

remained of which 14 stayed less than three nights and 13 more than three nights. Data was 

analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  The results showed a high 

rating by all participants on the physical environment at Ronald McDonald House. A majority 

of the participants also had a positive experience with regards to the psychosocial 

environment. No significant correlation between the length of stay and the parents’ 

satisfaction with the physical and psychosocial environment was found. The conclusion was 

that Ronald McDonald House is an important facility for families with hospitalized children. 

The accommodation has a positive impact on the experience of the whole family. Families are 

satisfied to a large extent with regards to the physical environment at Ronald McDonald 

House. Accommodation at Ronald McDonald House contributes to a reduced economic 

worries for these families.  
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BAKGRUND 

Bakgrundshistorien till Ronald McDonald Hus 

Ronald McDonald Hus grundades 1974 i Philadelphia, USA, av en familj vars dotter var svårt 

sjuk i cancer. Deras syfte var att skapa ett boende med en hemlik miljö där familjer kan bo 

samtidigt som deras barn vårdas på sjukhus. Husen ligger i nära anslutning till sjukhus, vilket 

bidrar till att familjen slipper lång resväg och på så sätt kan öka sin delaktighet i barnets vård. 

Att bo på huset underlättar i vardagen för familjer som bor långt ifrån sjukhuset (Ronald 

McDonald House Charities, n.d.a.). Genom att bo på huset hålls familjen samman. Detta 

skapar en känsla av trygghet både för det sjuka barnet och dess familj (Ronald McDonald 

Hus, i.d.a.). Det första Ronald McDonald Hus i Europa startades 1985 i Amsterdam, 

Nederländerna (Ronald McDonald House Charities, n.d.a). Idag finns det över 300 Ronald 

McDonald Hus i mer än 30 länder (Ronald McDonald House Charities Central Texas, n.d.). 

 

Ronald McDonald barnfond 

År 1990 grundades Ronald McDonald barnfond i Sverige. Fondens främsta syfte är att samla 

in pengar för att bygga Ronald McDonald Hus runt om i Sverige. Den största bidragsgivaren 

till barnfonden är McDonald’s, men fonden får även bidrag från såväl övriga företag som 

privatpersoner (Ronald McDonald Hus, i.d.a.). 

 

Ronald McDonald Hus i Sverige 

Idag finns det fem stycken Ronald McDonald Hus i Sverige (Ronald McDonald Hus, i.d.c.). 

Ett av dem finns i mellansverige och är i nära anslutning till sjukhuset. Barn från olika delar 

av landet som behöver vård samt barnets anhöriga får möjligheten att kunna bo i huset utan 

kostnad. Landstinget som barnet tillhör står för driftskostnader för boendet och resten av 

kostnaderna finansieras genom donationer. Detta ger även en lägre kostnad för 

hemlandstinget jämfört med patienthotell. I huset finns det 14 rum där familjer kan bo medan 

det sjuka barnet vårdas på sjukhuset. I rummen finns det tillgång till dusch, toalett och 
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nätverksanslutning. Det finns ett gemensamt kök där varje familj har ett eget skafferi, kyl och 

del i frys. I huset finns även gemensamma allrum såsom vardagsrum, matsal, lekrum och 

bibliotek (Ronald McDonald Hus, i.d.b.). I denna studie identifieras två typer av vistelser. 

Kortvistelse definieras som mindre än tre nätter, medan långvistelse innebär mer än tre nätter. 

 

Privatpersoner hjälper till som volontärer för att bidra med tjänster som verksamheten 

behöver. Några exempel på tjänster är städ, tvätt, gräsklippning och andra praktiska saker som 

kan behöva göras i huset (L. Sterning, verksamhetschef, 29 maj, 2014).  Det finns ingen 

vårdpersonal på verksamheten och det bedrivs ingen medicinsk vård. Anledning till detta är 

att skapa en fristad från sjukhuset (Ronald McDonald Hus, i.d.a.). 

 

Erfarenheter hos föräldrar med svårt sjuka barn 

Erfarenheter om vården, tankar kring barnets sjukdom och dess påverkan på livssyn belyser 

sårbarhet hos föräldrar med cancersjuka barn under den påfrestande situationen. Familjen 

ändrar sitt vardagsliv för att kunna anpassa sig till sjukdomen. En lindring upplevs genom att 

se på andra som befinner sig i en liknande situation (Schweitzer, Griffiths & Yates, 2011). 

Kokab, Mahdi, Leila och Fazlollah (2011) lyfter fram några problem som föräldrar vars barn 

vårdas sjukhus upplever, bland annat förändrad livsstil, resor till och från sjukhus, oro för 

andra familjemedlemmar och över ekonomin. Det förekommer även bekymmer över 

förändring i de dagliga rutinerna såsom bristande tillgång till dusch och möjligheten att kunna 

byta om. 

 

Barnonkologisk litteratur är överens om att föräldrar vars barn är diagnostiserade med cancer 

befinner sig i en känslomässigt påfrestande period (Masa’Deh, Collier & Hall, 2012). Flera 

studier belyser vikten av att föräldrar med sjuka barn möter andra föräldrar som befinner sig i 

liknande situationer. Dessa föräldrar har behov av att träffa andra föräldrar som genomgår 

liknande händelser. Den sortens stöd urskiljer sig från stöd som mottagits från andra 

(Fletcher, 2011). I studien av Sullivan och Lee (2011) görs en undersökning där föräldrar till 

barn med typ 1 diabetes ger stöd till andra föräldrar som befinner sig i en liknande situation. 

Föräldrarna ger stöd i form av praktisk information, tips och råd och emotionellt stöd. Genom 

att kunna identifiera sig med föräldrar i en liknande situation och ge stöd upplevs en känsla av 

kontroll och makt över sin egen situation. Det ger en ömsesidigt positiv upplevelse för båda 
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parter.   

 

Shudy och medarbetare (2006) beskriver den stress som föräldrar och syskon kan uppleva vid 

pediatrisk sjukdom eller skada. Stressen kan vara fysisk, psykisk, social och ekonomisk. Den 

ekonomiska stressen kan vara till följd av kostnader av den medicinska vården, resor till och 

från sjukhuset och frånvaro från arbete. Denna stress kan förstöra gemenskapen som 

vanligtvis håller ihop familjen (Shudy, et al., 2006). En rapport av Ronald McDonald House 

of Charities (n.d.b.) lyfter fram olika fördelar med att bo på Ronald McDonald Hus. Boendet 

ger en paus från sjukhusmiljön, det ger en möjlighet att minska stress hos familjerna vilket 

även inkluderar ekonomisk stress och stress relaterad till försämrad sömn. Huset har även 

positiva effekter på familjer bland annat genom att hjälpa till att hålla ihop familjer, erbjuda 

en fristad från sjukhuset samt ge möjlighet till socialt och psykologiskt stöd från familjer som 

befinner sig i en liknande situation. Boendet kan även förbättra sammanhållningen inom 

familjen (Ronald McDonald House Charities, n.d.b.). 

 

Flera studier beskriver konsekvenserna av att behöva resa långt för att få medicinsk 

behandling. I en australiensk studie där deltagare med en cancerdiagnos reser från en stad till 

en annan för att få strålbehandling, rapporterar mer än hälften av deltagarna att resan för att få 

vård orsakar en ekonomisk påfrestning, både för dem själva och för deras familj (Hegney, 

Pearce, Rogers-Clark, Martin-Mcdonald & Buikstra, 2005). Den ekonomiska belastningen i 

familjen som orsakas av boendekostnader och resor till och från sjukhuset bidrar till stor del 

till stress för dessa familjer (Daniel et al., 2013). Att behöva resa för att få medicinsk 

behandling påverkar ekonomin för både patienten och dennes familj och det påverkar även 

det sociala och psykosociala välmåendet (Lightfoot et al., 2005). I en studie av Yantzi, 

Rosenberg, Burke och Harrison (2001) undersöks hur avståndet till sjukvården påverkar 

familjer där ett barn lider av en kronisk sjukdom. De familjer som bor närmare sjukvården 

rapporterar att de har en bättre sammanhållning och funktion inom familjen än de familjer 

som behöver resa långt för att nå sjukvård. Genom att bo närmare sjukhuset har familjen 

större möjlighet att sköta om hemmet, delta i fritidsaktiviteter och spendera mer tid med 

familjemedlemmar (Yantzi et al., 2001). Det finns ett stort behov av boenden som är 

anpassade efter patientens behov för familjer som bor långt ifrån sjukhuset (Daniel et al., 

2013). 
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I artikeln av Franck, Gay och Rubin (2013) så undersöks hur föräldrar och närstående 

påverkas av vistelsen på Ronald McDonald Hus samt deras upplevelse av vårdtiden på 

sjukhuset. Resultaten visar positiva erfarenheter av vistelsen på Ronald McDonald Hus och 

vårdtider för det sjuka barnet förkortas. Familjer som bor tillsammans på Ronald McDonald 

Hus under en del av barnets vårdtid upplever att vistelsen bidrar till barnets tillfrisknande, 

ökar det psykosociala välbefinnandet samt hjälper familjen att hålla ihop under den 

påfrestande tiden. Studien visar även att vistelsen på Ronald McDonald Hus är betydelsefull 

för familjer som bor långt ifrån sjukhuset då boendet avlastar deras ekonomi.   

 

I studien av Franck et al (2013) jämförs sömnkvaliteten hos föräldrarna som sover på 

avdelningen där barnet vårdas och hos föräldrar som sover på Ronald McDonald Hus. 

Resultatet visar att de som sover på Ronald McDonald Hus har bättre sömnkvalitet än de som 

sover på avdelningen. Föräldrarna som sover på Ronald McDonald Hus känner sig mer 

utvilade dagen efter. Vidare forskning på hur man kan förbättra sömnkvalitet hos dessa 

föräldrar måste anses ha hög prioritet eftersom detta kan stärka föräldrarnas förmåga att 

kunna hantera stressen som förekommer när deras barn vårdas på sjukhuset (Franck et. al., 

2013). 

 

Vårdmiljö 

Konsensusbegrepp har till syfte att definiera verksamhet som berör omvårdnaden och dess 

forskning. Det är de fundamentala delarna inom vård och omvårdnad. Ett av 

konsensusbegreppen är miljö (Hall, 2012). Begreppet miljö hänvisar till det fysiska samt de 

faktorer som är viktiga i människans omgivning och även där omvårdnaden sker. Det hänvisar 

vidare till olika förhållande såsom sociala, ekonomiska, kulturella och politiska förhållanden. 

Miljön kan vara individens hem eller samhälle, lokala till globala omständigheter. Miljö 

betraktas som ett sammanhang och hela människans existens ingår i det sammanhanget 

(Bergbom, 2013). Miljön innefattar allt omkring oss. Hur människan uppfattar miljön 

påverkar känslor och tankar. Miljön kan både försämra och förbättra hälsan och 

välbefinnandet (Ylikangas, 2013). I denna studie används begreppen boendemiljö och 

vårdmiljö. På Ronald McDonald Hus bedrivs ingen medicinsk vård (Ronald McDonald Hus, 

i.d.a.), men det sker en form av omvårdnad i och med att familjer får hjälp och stöd vilket 

påverkar familjens fysiska och psykosociala välbefinnande positivt (Ronald McDonald House 
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Charities, n.d.b.). Utifrån detta anses begreppen boendemiljö och vårdmiljö vara av samma 

definition i denna studie. 

 

Vårdmiljön är en viktig aspekt för att åstadkomma god hälsa och välbefinnande. Den ska ge 

en känsla av trygghet och säkerhet för både patient och närstående. Den ska även utformas 

efter individens specifika behov. Vårdmiljön kan vara både fysisk och psykosocial. Den 

fysiska vårdmiljön syftar på den estetiska utformningen av rummet där patienten vårdas. Den 

fysiska miljön är av stor betydelse för människan. Möbler fyller inte enbart en funktionell 

funktion utan är även ett sätt att uttrycka personlighet och kulturell tillhörighet.  Om en 

individ känner sig tillfreds med omgivningen så genererar det en harmonisk tillvaro och 

förbättrar det fysiska och psykiska välbefinnandet (Wikström, 2003). Den psykosociala 

vårdmiljön syftar på patientens upplevelse av att vara i varierande rum och miljöer. De är 

båda lika viktiga för att kunna skapa en god vårdmiljö. Olika funktionsnedsättningar och 

sjukdomstillstånd påverkar människans uppfattning om sin omgivning. Tidigare erfarenheter 

av vårdsituationer och uppfattningar är individuella och kan spela en stor roll gällande 

vårdmiljö (Swenurse, 2010). 

 

Läkande miljö innebär att den omgivande miljön gynnar vägen till att nå hälsa. Enbart miljön 

omkring oss kan inte åstadkomma god hälsa, men med en läkande miljö kan tillfrisknandet 

gynnas. I en läkande miljö kan en natt med god sömn och känslan av att vara utsövd vara av 

stor vikt för personer som genomgår en fysisk eller psykisk läkning (Wikström, 2003).  

 

Fridell (1998) skriver i sin avhandling att den fysiska miljön är konstant närvarande. Den har 

en ständig inverkan på människans kropp och själ, och är av betydelse i möten med andra 

människor. Beroende på hur människan tolkar och upplever miljön påverkar den oss.  En 

behaglig och ordnad miljö ger en positiv verkan, medan en rörig eller olämplig miljö ger en 

negativ effekt.  

 

Ronald McDonald Hus huvudsyfte är att skapa ett boende med hemlik miljö för familjer som 

genomgår en svår tid på grund av en sjuk familjemedlem (Ronald McDonald House Charities, 

n.d.a.). Hemlik miljö bidrar upplevelsen av hemkänsla. Upplevelsen är dock individuell. Detta 

kan påverkas av olika faktorer såsom ålder, kulturell, geografisk och socioekonomisk 

bakgrund (Andersson & Malmqvist, 2014). 
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Dagens tekniska utveckling inom vården har påverkat hur vårdmiljön utformas estetiskt. Det 

finns dock andra viktiga delar i vården som måste tas i beaktandet såsom bemötande, 

tillgänglighet, säkerhet och möjligheten till att få vara sig själv i lugn och ro. Kunskap om 

vårdmiljö är därför viktig (Bergbom, 2014). 

 

Bemötande 

Bemötande innebär hur vårdpersonalen förhåller sig i mötet med patienten och anhöriga. Det 

innefattar kroppsspråk, kroppsställning, ögonkontakt och hur vårdpersonalen samtalar med 

patienten (Fossum, 2007). 

 

Att bemöta föräldrar till sjuka barn ställer höga krav på vårdpersonalen. Föräldrar till svårt 

sjuka barn är särskilt utsatta och kräver extra gott bemötande. Oro för barnets hälsa, den nya 

miljön samt tidigare erfarenheter kan uttrycka sig i känslor som stress och aggression hos 

föräldern.  Ett dåligt bemötande kan leda till minskat förtroende och risken är stor att tilliten 

är svår att återfå. Ett gott bemötande är därför en viktig del i vården (Johansson, 2007). 

 

Problemformulering 

Det finns ett fåtal studier som berör familjers upplevelse av att bo på ackommodering såsom 

Ronald McDonald Hus. Ingen studie som berör ämnet har genomförts i Sverige. Vårdmiljön 

har en betydande roll för att uppnå välbefinnande och skapa en känsla av trygghet (Swenurse, 

2010). Då syftet med Ronald McDonald Hus är att skapa en hemlik miljö är det viktigt att 

undersöka hur nöjda föräldrarna är med boendemiljön (Ronald McDonald House Charities, 

n.d.a.). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om det förelåg något samband mellan vistelsens längd på 

Ronald McDonald Hus och hur nöjda föräldrarna är avseende den fysiska och psykosociala 

boendemiljön. 

1) Hur skattar föräldrar som bott mindre än tre nätter på Ronald McDonald Hus 

boendemiljön? 

2) Hur skattar föräldrar som bott mer än tre nätter på Ronald McDonald Hus boendemiljön? 

3) Föreligger det något samband mellan vistelsens längd och hur nöjda föräldrarna är? 

 

METOD 

Design 

Studien var en komparativ och kvantitativ enkätstudie. Enkäten innefattade åtta 

bakgrundsfrågor, 12 påståenden och avslutades med en öppen fråga. Designen valdes för att 

kunna jämföra samband i skattning mellan studiens två grupper (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Bekvämlighetsurval användes för att hitta studiedeltagare. Inklusionskriterier var föräldrar 

som någon gång under sommaren och hösten 2014 bodde på Ronald McDonald Hus i 

mellansverige. En förälder per familj fick individuellt besvara enkäten. Föräldrar som inte 

talade svenska exkluderades eftersom enkäten var skriven på svenska.  

 

Under datainsamlingsperioden bodde det 80 familjer på Ronald McDonald Hus. Av etiska 

skäl tillfrågades inte 33 av dessa familjer på grund av att barnet var mycket svårt sjukt eller 

avled. Fyrtiosju stycken enkäter delades ut. Av dessa besvarades 34 stycken, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 72,3 %. Bortfallet var totalt 20 enkäter. Av dessa var det 13 

stycken enkäter som delades ut men som inte lämnades tillbaka av föräldrarna, och sju 

stycken var enkäter där deltagarna inte besvarat hur länge de bott på Ronald McDonald Hus 

samt hoppat över vissa av enkätens påståenden. Totalt inkluderades 27 stycken enkäter i 
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studien. Av dessa bodde 14 deltagare mindre än tre nätter och 13 deltagare bodde mer än tre 

nätter. 

 

Enkäterna besvarades framförallt av mammor (n=14), resterande enkäter besvarades av 

pappor (n=9), båda föräldrarna tillsammans (n=2) samt deltagare som kategoriserade sig 

själva som annat (n=2). Deltagarna kom från olika delar av landet, men det mest 

förekommande landstinget var Södermanlands läns landsting (n=6). Den vanligaste orsaken 

till vistelsen på Ronald McDonald Hus var annan sjukdomsvistelse än de alternativ som var 

angivna (n=11) såsom urologiska sjukdomar, följt av neonatal/prematur född (n=6) och 

neurologisk sjukdom (n=4). Mer än hälften av barnen (n=14) hade haft sjukdomen sedan 

födseln. För 16 av deltagarna var detta första vistelsen på Ronald McDonald Hus, övriga 

deltagare (n=11) hade tidigare bott på Ronald McDonald Hus. De flesta familjer (n=12) 

bestod av fyra familjemedlemmar och 11 deltagare rapporterade att hela familjen bodde 

tillsammans under vistelsen på Ronald McDonald Hus. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkätfrågorna (bilaga 1) utvecklades med inspiration ifrån studien av Franck, Gay och Rubin 

(2013). Enkäten inleddes med åtta bakgrundsfrågor. Dessa innefattade deltagarens relation till 

barnet, vilket landsting de bodde i, anledning till vistelsen på Ronald McDonald Hus, hur 

länge barnet varit sjukt, om de bott på är Ronald McDonald Hus tidigare, vistelsens längd, 

antal familjemedlemmar samt om hela familjen hade bott tillsammans. Bakgrundsfrågorna 

följdes sedan av 12 påståenden. Dessa besvarades enligt en femgradig likertskala där siffran 

ett representerade ”instämmer inte” och siffran fem ”instämmer helt”. Påstående ett, två, sex, 

åtta och nio berörde den fysiska vårdmiljön, och påstående tre, fyra fem sju, tio, elva och tolv 

berörde den psykosociala vårdmiljön. Enkäten avslutades med en öppen fråga där deltagaren 

ombads beskriva hur vistelsen på Ronald McDonald Hus hade kunnat vara bättre. Enkäten 

testades på två småbarnsföräldrar innan datainsamlingen påbörjades. Inga korrigeringar 

gjordes på enkäten efter testet. 
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Tillvägagångssätt 

Godkännande till studiens genomförande gavs av verksamhetschefen för Ronald McDonald 

Hus, verksamhetschefen för intensivvårdsavdelningen för nyfödda samt verksamhetschefen 

för barnsjukhuset. Personalen på Ronald McDonald Hus informerades muntligt om studien 

och dess syfte. De blev instruerade att under sommaren och hösten 2014 tillfråga familjer 

boende på Ronald McDonald Hus om att delta i studien. Tillfrågan skulle ske i slutet av 

familjens vistelse. Om familjen var intresserad av att delta i studien tilldelades varje familj ett 

informationsbrev om studien (bilaga 2) samt en enkät som skulle besvaras innan hemgång. 

Den ifyllda enkäten lades sedan i ett kuvert och lämnades till personalen som lade kuvertet i 

en uppsamlingslåda på kontoret. Tät kontakt med personalen på Ronald McDonald Hus hölls 

via telefon och genom personliga besök under datainsamlingen för att kontrollera att 

enkäterna blev utdelade och uppsamlade, samt för att uppmärksamma eventuella problem, 

frågor eller funderingar. När undersökningstiden var slut samlades samtliga kuvert in. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Deltagarna fick tillsammans med enkäten ett informationsbrev där det tydligt framgick 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde avbrytas samt att enkäterna 

hanterades konfidentiellt. Med detta menas att ingen obehörig kommer att ta del av 

deltagarens uppgifter och att enkäterna endast kommer användas i denna studie (Ejlertsson, 

2005). I enlighet med Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), § 

16 är det viktigt att informera deltagarna att det är frivilligt att delta i studien och att de när 

som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

 

Erbjudandet om att delta i studien kan vara känslosamt för föräldrarna och det kan upplevas 

obehagligt att besvara enkätfrågorna. Ur detta etiska perspektiv tillfrågades inte alla familjer 

som bodde på Ronald McDonald Hus under datainsamlingen. Deltagare som inte tillfrågades 

var föräldrar där barnet var mycket svårt sjukt eller föräldrar vars barn avlidit. Studien 

strävade efter att få kunskap som bidrar till en bättre vistelse för föräldrar boende på Ronald 

McDonald Hus och genom detta utveckla och förbättra verksamheten. Det ansågs därför att 

studiens nytta överväger riskerna.  
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Bearbetning och analys 

De besvarade enkäterna sammanställdes och datan analyserades med hjälp av 

statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22. 

Den första och andra frågeställningen besvarades med deskriptiv statistik genom att frågan 

avseende vistelsens längd ställdes mot enkätens samtliga frågor avseende vårdmiljön. 

Den tredje frågeställningen besvarades genom att analysera samband mellan vistelsens längd 

och hur nöjda föräldrarna var. Då datan tillhörde ordinalskala och statistiken var icke-

parametrisk tillämpades Spearman’s rangkorrelationskoefficient som statistisk metod. 

Signifikansnivån valdes till p<0,05. Svaren på den öppna frågan i slutet av enkäten 

redovisades under de olika påståendena i resultatet avseende den fysiska och psykosociala 

boendemiljön. Kommentarer som inte berörde den fysiska och psykosociala boendemiljön 

presenterades separat.  

 

 

RESULTAT 

Fysisk miljö  

 

Figur 1. Skattning av den fysiska miljön på Ronald McDonald Hus. 

 

Deltagarna i studien fick svara på påståenden gällande den fysiska vårdmiljön på Ronald 

McDonald Hus (figur 1). Samtliga deltagare som bodde mindre än tre nätter (n=14, 100 %), 
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instämde helt att de praktiska sakerna som behövdes för att känna sig som hemma fanns på 

Ronald McDonald Hus (Md= 5,00, min= 5, max= 5), av deltagarna som bodde mer än tre 

nätter instämde majoriteten, 11 stycken (84,6 %) (Md= 5,00, min= 4, max= 5) helt. Samtliga 

deltagare som bodde mindre än tre nätter, 14 stycken (100 %), instämde helt i påståendet att 

den fysiska miljön på Ronald McDonald Hus bidrog till ett ökat välbefinnande (Md=5,00, 

min=5, max=5) jämfört med deltagarna som bodde mer än 3 nätter där 12 stycken (92,3 %) 

instämde helt (Md=5,00, min=4, max=5). 

 

I den öppna frågan i slutet av enkäten svarade en deltagare som bott mindre än tre nätter 

“Väldigt trevlig miljö och man fick en mer ”hemma-känsla” här än på många andra ställen” 

(Deltagare #21). 

 

Flera deltagare betonade vikten av tillgång till internet, tv och dvd. Två deltagare som bodde 

mer än tre nätter svarade 

“En trådlös router per rum skulle göra så att man kunde använda internet på rummet“ 

(Deltagare #29) 

”Installera TV på rummen + DVD-spelare” (Deltagare #30) 

 

Även en deltagare som bodde mindre än tre nätter önskade möjlighet till internet 

”Trådlöst nätverk vån 2” (Deltagare #26) 

 

En deltagare som bodde mer än tre nätter önskade fler parkeringsplatser 

”Möjligen fler parkeringsplatser” (Deltagare #24) 
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Välbefinnande 

 

Figur 2. Skattning av hur välbefinnandet har förbättrats under vistelsen på Ronald McDonald 

Hus.  

 

Majoriteten av deltagarna i båda grupperna instämde helt att vistelsen på Ronald McDonald 

Hus förbättrade det personliga välbefinnande samt hela familjens välbefinnande (figur 2). 

Bland deltagarna som bodde mindre än tre nätter instämde tio deltagare (71,4 %) helt i 

påståendet att vistelsen på Ronald McDonald Hus förbättrade det personliga välbefinnande 

(Md=5,00, min=3, max=5) och likaså bland de som bodde mer än tre nätter där 11 deltagare 

(84,6 %) instämde helt i påståendet att vistelsen förbättrade det personliga välbefinnandet 

(Md=5,00, min=3, max=5). Bland deltagarna som bodde mindre än tre nätter instämde nio 

deltagare (64,3 %) helt i påståendet att familjens välbefinnande förbättrades under vistelsen 

på Ronald McDonald Hus (Md=5,00, min=3, max=5). Bland deltagarna som bodde mer än tre 

nätter instämde 11 deltagare (84,6 %) helt i påståendet att familjens välbefinnande 

förbättrades under vistelsen på Ronald McDonald Hus (Md=5,00, min=3, max=5). 

 

En deltagare som bodde mer än tre nätter svarade i den öppna frågan  

“... Man kan stänga om sig och få lugn och ro...” (Deltagare #33). 
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Sammanhållning 

 

Figur 3. Skattning hur Ronald McDonald Hus har påverkat sammanhållningen inom familjen.  

 

Sju av 14 deltagare (50 %) som bodde mindre än tre nätter instämde helt i påståendet att 

vistelsen på Ronald McDonald Hus hjälpte att hålla ihop familjen (Md=4,50, min.=3, max=5) 

(figur 3). Bland de deltagarna som bodde mer än tre nätter instämde åtta deltagare (61,5 %) 

helt i påståendet att vistelsen på Ronald McDonald Hus hjälpte familjen att hålla ihop 

(Md=5,00, min.=3, max.=5). 

 

För en deltagare som bodde mer än tre nätter har vistelsen på Ronald McDonald Hus varit en 

viktig faktor för at kunnat bo tillsammans som familj. 

 

“Det har varit helt avgörande för att lilla storasyster har kunnat vara med i sex veckor. Hur 

skulle vi gjort annars? Hon är familjens glädjespridare och mamma och pappa hade ju inte 

kunnat vara utan henne så länge...” (Deltagare #34) 

 

En deltagare som bodde mer än tre nätter beskrev första gången hon bodde på Ronald 

McDonald Hus och betydelsen av att bo tillsammans 

“Första gången bodde jag och min man här i en vecka och det hjälpte oss mycket …” 

(Deltagare #5) 
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Att möta familjer i liknande situation 

Figur 4. Skattning av familjers upplevelse att möta andra familjer i liknande situation. 

 

Deltagarna i studien fick svara på påståenden som handlade om att möta familjer som befann 

sig i en liknande situation på Ronald McDonald Hus (figur 4). Av deltagarna som bodde 

mindre än tre nätter svarade fyra deltagare (28,6 %) att de instämde helt i påståendet att de 

mötte familjer i liknande situation (Md= 3,00, min= 1, max= 5) jämfört med sju deltagare 

(53,8 %) som bodde mer än tre nätter (Md= 5,00, min= 1, max= 5). Hälften av deltagarna som 

bodde mindre än tre nätter (n=7, 50 %, Md= 4,00, min= 1, max= 5) och majoriteten av 

deltagarna som bodde mer än tre nätter (n=7, 53,8 %, Md= 5,00, min= 3 max= 5) instämde 

helt i påståendet att det var positivt att möta familjer som befann sig i liknande situation som 

ens egen familj. En deltagare (7,1 %) som bodde mindre än tre nätter instämde inte i 

påståendet att det var positivt att möta familjer som befann sig i en liknande situation. 
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Kontakt med vårdavdelning och insyn i behandling 

 

Figur 5. Skattning av hur vistelsen på Ronald McDonald Hus påverkat familjens kontakt med 

vårdavdelning samt insyn i barnets behandling. 

 

I påståendet att boendet på Ronald McDonald Hus underlättade kontakten med 

vårdavdelningen som vårdade det sjuka barnet svarade sju stycken deltagare som bodde 

mindre än tre nätter (50 %) varken eller (Md= 3,00, min= 1, max= 5) (figur 5). Bland de som 

bodde mer än tre nätter instämde sex deltagare (46,2 %) helt i påståendet att Ronald 

McDonald Hus underlättade kontakten med barnets vårdavdelning (Md= 4,00, min= 3, max= 

5). Majoriteten av samtliga deltagare svarade varken eller i påståendet att boendet på Ronald 

McDonald Hus gav dem mer insyn i barnets behandling. Bland deltagarna som bodde mindre 

än tre nätter svarade nio av 14 deltagare (64,3 %) varken eller (Md= 3,00, min= 1, max= 5) 

och bland deltagarna som bodde mer än tre nätter svarade sju av 13 deltagare (53,8 %) varken 

eller (Md= 3,00, min= 1, max= 5). 

 

En deltagare som bodde mer än tre nätter beskrev betydelsen av att bo nära sjukhuset 

“Efter att ha bott på patienthotell på stan tidigare är detta hus drömmen. Snyggt, fräscht och 

nära till sjukhuset “ (Deltagare #33) 
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Stöd 

 

Figur 6. Deltagarnas skattning av behov av stöd från personalen på Ronald McDonald Hus 

samt ifall de fick det stöd de behövde.   

 

Få deltagare uppgav att de behövde stöd från personalen på Ronald McDonald Hus (figur 6). 

En av deltagarna som bodde mindre än tre nätter (7,1 %, Md= 2,00, Min= 1, Max= 5) och två 

deltagare som bodde mer än tre nätter (15,4 %, Md=3,00, Min=1, Max= 5) instämde helt i 

påståendet att de behövde stöd från personalen. I båda grupperna instämde en stor del av 

deltagarna helt i påståendet att de fick det stöd de behövde av personalen på Ronald 

McDonald Hus. Åtta deltagare som bodde mindre än tre nätter (57,1 %, Md= 5,00, Min= 1, 

Max= 5) instämde helt och nio deltagare som bodde mer än tre nätter (69,2 %, Md= 5,00, 

Min= 3, Max= 5) instämde helt. 
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Ekonomi 

 

Figur 7. Deltagarnas skattning ifall Ronald McDonald Hus bidrog till minskad ekonomisk 

oro.  

 

En stor del av samtliga studiedeltagare instämde helt eller delvis i påståendet att boendet på 

Ronald McDonald Hus bidrog till minskad ekonomisk oro (figur 7). Bland deltagarna som 

bodde mindre än tre nätter instämde åtta av 14 deltagare (57,1 %) helt (Md= 5,00, min= 3, 

max= 5), och bland deltagarna som bodde mer än tre nätter instämde sju av 13 deltagare 

(53,8%) helt (Md= 5,00, min= 2, max= 5). 

 

En av deltagarna som bodde mer än tre nätter beskrev betydelsen av boendet på Ronald 

McDonald Hus kostnadsmässigt jämfört med att behöva bo på ett hotell. 

 

“... vi har varit många släktingar som turats om att vara här utan att behöva fixa och ordna. 

Och för dyrt om jag skulle behöva bo på hotell. (Hela släkten bor långt härifrån).” 

(Deltagare #34) 

 

En deltagare som bodde mindre än tre nätter önskade att frukost skulle ingå eller att det skulle 

finnas möjlighet att köpa. 

”Önskar att frukost skulle ingå eller att köpa billigt” (Deltagare #10) 

 

 



 18 

Kommentarer som framkom i enkätens öppna fråga 

Kommentarer från deltagare som bodde mindre än tre nätter på Ronald McDonald Hus. 

 

”Den kunde inte bli bättre! Vi är mer än nöjda och åker härifrån med djup tacksamhet och 

positiva upplevelser” Ronald McDonald Hus har varit en otrolig del i vår sjukhusvistelse och 

vi är så glada över allt!!”  (Deltagare #3) 

 

”Jag är väldigt nöjd och hoppas att vi snart får bo här igen eftersom att hens sjukdom är 

kronisk och kommer att kräva fler vårdbesök.” (Deltagare #8) 

 

“Inget. Helt perfekt var det. Kan inte bli bättre som det var.” (Deltagare #31) 

 

Kommentarer från deltagare som bodde mer än tre nätter på Ronald McDonald Hus 

 

“Det var helt perfekt (...) Jag är så glad att vi kunde få ett rum här” (Deltagare #5) 

 

”Allt har varit över förväntan! Vi är jättenöjda. Ett fantastiskt ställe.” (Deltagare #22) 
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Samband mellan vistelsens längd och hur nöjda föräldrarna är 

Tabell 1. Samband mellan vistelsens längd (mindre än tre nätter och mer än tre nätter) och 

hur nöjda föräldrarna är (N=27). 

Påstående p=värde 

Möjligheten att uppleva en hemlik känsla under vistelsen på Ronald McDonald Hus.   p=0,137 

Hur familjers välbefinnande påverkas av den fysiska miljön  p=0,309 

Förbättrad personligt välbefinnande under vistelsen på Ronald McDonald Hus.  p=0,473 

Förbättrad välbefinnande i hela familjen p=0,337 

Familjens sammanhållning under vistelsen på Ronald McDonald Hus p=0,368 

Möjligheten att träffa andra familjer som befann sig i liknande situation p=0,098 

Positiv upplevelse av att träffa andra familjer som befann sig i liknande situation p=0,418 

Vistelsen på Ronald McDonald Hus underlättade kontakten med barnets vårdgivare p=0,269 

Vistelsen på Ronald McDonald Hus gav ökad insyn i barnets behandling p=0,128 

Behov av stöd från personalen på Ronald McDonald Hus  p=0,274 

Att få det stöd deltagaren behövde av personal på Ronald McDonald Hus p=0,318 

Minskad ekonomisk oro  p=0,958 

 

I studien undersöktes om det förelåg något samband mellan längden på vistelsen och hur 

nöjda föräldrarna var med den fysiska och psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald 

Hus. Resultatet visade att det inte fanns något signifikant samband mellan vistelsens längd 

och hur nöjda föräldrarna var med den fysiska och psykosociala boendemiljön på Ronald 

McDonald Hus (tabell 1). 
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DISKUSSION  

Samtliga deltagare i föreliggande studie skattade den fysiska miljön på Ronald McDonald 

Hus högt exempelvis tillgång till de praktiska sakerna som behövdes för att kunna bo som 

hemma. Majoriteten av deltagarna upplevde den psykosociala boendemiljön på Ronald 

McDonald Hus positivt såsom att vistelsen på Ronald McDonald Hus bidrog till förbättrat 

välbefinnande hos dem själv och familjen. Resultatet av denna studie visade inget statistiskt 

signifikant samband mellan vistelsens längd och hur nöjda föräldrarna var med den fysiska 

och psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald Hus. 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visade att deltagarna som bodde på Ronald McDonald Hus skattade den 

fysiska miljön högt. Samtliga deltagare instämde helt eller delvis i påståendena att de 

praktiska sakerna som behövdes för att känna sig som hemma fanns och att den fysiska miljön 

bidrog till ökat välbefinnande. I de egna kommentarerna framkom det att föräldrarna önskade 

större möjlighet att använda internet samt tv och dvd på rummen. En av deltagarna beskrev att 

Ronald McDonald Hus gav en hemma-känsla, något som deltagaren inte upplevt på något 

annat ställe. Det förelåg inget samband mellan vistelsens längd och möjligheten att uppleva 

hemlik känsla under vistelsen på Ronald McDonald Hus. Det förelåg inte heller något 

samband mellan vistelsens längd och den fysiska miljöns möjlighet att öka välbefinnandet. 

Miljö innefattar det fysiska samt de faktorerna runtomkring som är viktiga för individen 

(Bergbom, 2013).  Syftet med Ronald McDonald Hus är att erbjuda ett “home-away-from-

home” med en hemlik miljö (Ronald McDonald House Charities, n.d.a.). I studien av Kokab, 

Madi, Leila och Fazlollah (2011) uttrycker deltagarna i hög grad missnöje över 

sjukhusmiljön, bland annat tillgång till dusch och möjligheten till att byta kläder. Enligt 

Andersson och Malmqvist (2014) bidrar hemlik miljö till upplevelsen av hemkänsla. Detta 

styrktes av deltagarna i föreliggande studien genom deras höga skattningar av den fysiska 

miljön på Ronald McDonald Hus. Upplevelsen av hemlik känslan är individuell och påverkas 

av olika faktorer bland annat individens geografiska bakgrund (Andersson & Malmqvist, 

2014). I föreliggande studie framgick det att deltagare kom från olika län som var långt bort 

från sjukhuset. Detta kan ha bidragit till den höga skattningen som gjordes med avseende på 
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den fysiska miljön på Ronald McDonald Hus. 

 

Deltagarna i studien uttryckte i hög grad att Ronald McDonald Hus hade en positiv inverkan 

på deras egen eller familjens välbefinnande. Deltagare som bodde mer än tre nätter hade 

högre tendens att skatta att Ronald McDonald Hus bidrog till ökat välbefinnande hos dem 

själv och familjens välbefinnande. Det förelåg inte något samband mellan varken vistelsens 

längd och förbättrat välbefinnande eller mellan vistelsens längd och förbättrat välbefinnande 

hos hela familjen. En trivsam fysisk miljö genererar ett förbättrat fysiskt och psykiskt 

välbefinnande (Wikström, 2003). Deltagarna som bor på Ronald McDonald Hus i studien av 

Franck, Gay och Rubin (2013) rapporterar att Ronald McDonald Hus ökar deras psykosociala 

välbefinnande både för dem själva och för andra familjemedlemmar. Deltagarna i 

föreliggande studie som bodde mer än tre nätter hade högre tendens att skatta högt att boendet 

Ronald McDonald Hus bidrog till förbättring i deras eget och familjens välbefinnande. Detta 

kan ha berott på att de familjer som vistades en längre tid på Ronald McDonald Hus fick en 

ökad möjlighet att utnyttja vad verksamheten kunde erbjuda under en längre tid. Hälften av 

deltagarna som bodde mindre än tre nätter (50 %) instämde helt att Ronald McDonald Hus 

hjälpte familjen att hålla ihop. Av deltagarna som bodde mer än tre nätter instämde en 

majoritet, (61,5 %), helt att Ronald McDonald Hus hjälpte familjen hålla ihop. I den öppna 

frågan i enkäten svarade en deltagare att det betydde mycket att även syskonet hade fått bo på 

Ronald McDonald Hus. Det förelåg inte något samband mellan vistelsens längd och 

sammanhållningen inom familjen. När ett barn blir sjukt och behöver sjukhusvård drabbas 

hela familjen. En stor oro hos föräldrar till svårt sjuka barn är att behöva vara ifrån det sjuka 

barnets syskon, då dessa sällan får möjlighet att bo tillsammans med resten av familjen 

(Stremler, Dhukai, Wong & Parshuram, 2011). Ronald McDonald Hus erbjuder möjligheten 

att vara tillsammans som familj under den svåra tiden, det gynnar både det sjuka barnet, 

föräldrar och syskon (Ronald McDonald Hus, i.d.a.). Det finns ett samband mellan 

sammanhållningen inom familjen och avståndet till sjukvården. De familjer som bor närmare 

sjukvården har en bättre familjesammanhållning än de som behöver resa långt för att nå 

sjukvård (Yantzi, Rosenberg, Burke & Harrison, 2001).  Miljön kan påverka individens hälsa 

och välbefinnande både positivt eller negativt (Ylikangas, 2013). Familjer som bor 

tillsammans delvis eller helt under vistelsen på Ronald McDonald Hus tror i högre grad att 

deras sammanhållning förbättrar barnets tillfrisknande samt förkortar sjukhusvistelsen. De 

rapporterar även i högre grad att Ronald McDonald Hus hjälper familjen att hålla ihop 

(Franck, Gay och Rubin, 2013). Majoriteten i båda grupperna i föreliggande studie instämde i 
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hög utsträckning i påståendet att Ronald McDonald Hus spelade en stor roll för familjens 

sammanhållning. Detta stämde överens med de ovannämnda studierna. 

 

Bland deltagarna som bodde mindre än tre nätter svarade fyra deltagare (28,5 %) att de 

instämde helt i att de träffade andra familjer, hälften av deltagarna (50 %) upplevde det 

positivt att möta andra familjer. En deltagare upplevde dock inte mötet med andra familjer 

som positivt. Av deltagarna som bodde mer än tre nätter svarade sju deltagare (53,8 %) att de 

mötte andra familjer och sju deltagare (53,8 %) upplevde det positivt att möta andra familjer. 

Det förelåg inte något samband mellan vistelsens längd och möjligheten att möta andra 

föräldrar som befann sig i en liknande situation. Det förelåg heller inte något samband mellan 

vistelsens längd och ifall mötet med andra familjer upplevdes positivt. Ronald McDonald Hus 

ger möjlighet att möta andra familjer som befinner sig i en liknande situation (Ronald 

McDonald House Charities, n.d.b.). Flera studier belyser vikten av att föräldrar till sjuka barn 

möter andra som befinner sig i en liknande situation (Fletcher, 2011; Sullivan och Lee, 2011). 

En strategi som föräldrar använder sig av för att hantera barnets sjukdom är att se på andra 

som har det värre än en själv. Genom att se på barnets sjukdom ur ett annat perspektiv och i 

en större skala skapas en känsla av tröst (Schweitzer, Griffiths & Yates, 2011). Föräldrarna 

som bor på Ronald McDonald Hus upplever det betydelsefullt vara tillsammans med andra 

familjer, att få kommunicera och få stöd från personer som befinner sig i en liknande situation 

(Franck, Gay och Rubin, 2013). I föreliggande studie skattade de som bodde mer än tre nätter 

påståendet om möjligheten att träffa andra familjer som befinner sig i liknande situation högre 

än de som bodde mindre än tre nätter. Enligt verksamhetschefen på Ronald McDonald Hus 

kunde det hända att familjerna kommer sent på kvällen och åker hem tidigt följande dag.  

 

Av deltagarna som bodde mindre än tre nätter uppgav fyra stycken (25 %) att boendet på 

Ronald McDonald Hus underlättade kontakten med barnets vårdavdelning, och nio av 

deltagarna ansåg att vistelsen på Ronald McDonald Hus varken gav mer eller mindre insyn i 

barnets behandling. Bland deltagarna som bodde mer än tre nätter så instämde sex deltagare i 

att boendet på Ronald McDonald Hus underlättade kontakten med barnets vårdavdelning, och 

sju av deltagarna ansåg att vistelsen på Ronald McDonald Hus varken gav mer eller mindre 

insyn i barnets behandling. Det förelåg inte något samband mellan vistelsens längd och att 

vistelsen på Ronald McDonald Hus underlättade kontakten med barnets vårdavdelning, Det 

förelåg inte heller något samband mellan vistelsens längd och att vistelsen på Ronald 

McDonald Hus gav en ökad insyn i barnets behandling. Genom att bo i nära anslutning till det 
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sjukhus där barnet vårdas kan föräldrarna öka sin delaktighet i barnets vård och behandling 

och lättare kommunicera med vårdpersonal (Ronald Mcdonald House of Charities, n.d.). 

Resultatet i föreliggande studie kan bero på att deltagare som bodde en kortare tid kan haft ett 

mindre behov av att delta i vården. Känslan av att Ronald McDonald Hus underlättade 

kontakten med vårdavdelningen och gav en ökad insyn i behandlingen kan uppkomma först 

när föräldrarna har bott i huset under en längre period. 

 

Hälften av deltagarna som bodde mindre än tre nätter (50 %) uppgav att de inte behövde stöd 

från personalen på Ronald McDonald Hus under vistelsen. Dock instämde tre deltagare helt 

eller delvis att de behövde stöd. Majoriteten av deltagarna, åtta stycken (57,1 %), instämde 

helt att de fick det stöd de behövde. Av deltagarna som bodde mer än tre nätter svarade 

majoriteten, sju deltagare, “varken eller” på att de behövde stöd av personalen under vistelsen 

och 12 av deltagarna instämde helt eller delvis att de fick det stöd de behövde av personalen. 

Det förelåg inte något samband mellan vistelsen längd och behovet av stöd från personalen på 

Ronald McDonald Hus under vistelsen. Det förelåg inte heller något samband mellan 

vistelsens längd och skattningen av att ha fått de stöd de behövde. Ronald McDonald Hus 

erbjuder familjer stöd från personalen (Ronald McDonald House Charities, n.d.b.). I studien 

av Franck, Gay och Rubin (2013) belyses det emotionella stöd som deltagarna erhölls av 

personal på Ronald McDonald Hus. Behovet av stöd kan vara förknippat med många olika 

faktorer såsom barnets sjukdom, prognos och ifall sjukhusvistelsen var elektiv. Orsakerna till 

vistelsen på Ronald McDonald Hus kan vara många men det kan tänkas att barnen till 

deltagarna som bodde en kort vistelse hade en lindrigare sjukdom, bättre prognos och 

planerad sjukhusvård. Detta skulle kunna vara en orsak till att majoriteten av deltagarna inte 

behövde stöd. 

 

En stor del av deltagarna ansåg att vistelsen på Ronald McDonald Hus ledde till minskad oro 

över ekonomin. Av deltagarna som bodde mindre än tre nätter instämde 10 stycken (71,4 %) 

helt eller delvis att vistelsen på Ronald McDonald Hus bidrog till minskad ekonomisk oro och 

av deltagarna som bodde mer än tre nätter instämde 11 stycken (84,6 %) helt eller delvis att 

vistelsen på Ronald McDonald Hus bidrog till minskad oro över ekonomin. I den öppna 

frågan i slutet av enkäten framkom det att boendet på Ronald McDonald Hus hade varit 

betydelsefullt då det skulle ha varit för dyrt att bo på hotell. Det framkom även önskemål om 

att frukost skulle ingå i vistelsen. Det förelåg inte något samband mellan vistelsens längd och 

minskad oro över ekonomin. Flera studier visar på ekonomisk stress vid pediatrisk sjukdom 
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(Kokab, Mahdi, Leila & Fazlollah, 2011; Shudy et al, 2006). Resor till sjukhuset och 

ackommodering orsakar ekonomisk börda och stress (Daniel et al., 2013). DiFazio och 

Vessey (2011) beskriver att icke medicinska kostnader orsakar svårigheter för familjer. 

Familjerna upplever, förutom förlorad inkomst, ökade utgifter i form av resor till sjukhuset, 

parkering, boende, mat och hjälp att ta hand om övriga syskon. 

 

Metoddiskussion 

Studien inleddes på ett positivt sätt genom att alla inblandade, det vill säga verksamhetschefer 

på barnsjukhuset och personal på Ronald McDonald Hus, var engagerade och hade en positiv 

attityd gentemot studien. Studiens design var en komparativ och kvantitativ enkätstudie, 

vilket gav möjligheten att jämföra sambandet i skattningar mellan föräldrar som bodde mindre 

än tre nätter och föräldrar som bodde mer än tre nätter på Ronald McDonald Hus. Önskat 

antalet deltagare var cirka 60 stycken. Verksamhetschefen på Ronald McDonalds Hus 

upplyste att under datainsamlingstiden bodde det 80 familjer på Ronald McDonald Hus. Av 

dessa tillfrågades endast 47 familjer på grund av att särskild hänsyn gavs till föräldrar vars 

sjuka barn hade en dålig prognos eller avled. Om även dessa familjer tillfrågats hade det 

kunnat bidra till fler deltagare. Dessa familjer kan ha upplevt att den fysiska och psykosociala 

boendemiljön var mer eller mindre betydelse vilket eventuellt kunde ha påverkat resultatet 

och möjligen kunnat påvisa samband mellan vistelsens längd och hur nöjda föräldrarna var 

med den fysiska och psykosociala boendemiljön.   

 

Under datainsamlingen hölls tät kontakt med personalen på Ronald McDonald Hus för att 

säkerställa att enkäterna blev utdelade och insamlade samt för att uppmärksamma problem. 

Fler deltagare till studien under samma datainsamlingsperiod skulle således inte kunnat 

erhållas. Initialt var tanken att en förälder per familj skulle besvara enkäten men på grund av 

det låga antalet besvarade enkäter inkluderades även enkäter som besvarats av båda 

föräldrarna tillsammans för att ta till vara på så mycket data som möjligt. Det låga antalet 

besvarade enkäter skulle kunna vara en orsak till att inget statistiskt signifikant samband 

mellan vistelsens längd och hur nöjda föräldrarna var kunde påvisas. Ett större urval skulle 

möjligen ha kunnat påvisa om det fanns något samband mellan vistelsens längd och hur nöjda 

föräldrarna var med den fysiska och psykosociala boendemiljön.   
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Bortfallet bestod av 13 enkäter som ej erhölls efter att de hade blivit utdelade och sju enkäter 

som var ofullständigt eller felaktigt besvarade och således exkluderades ur studien. Bland 

enkäterna som var ofullständigt eller felaktigt besvarade hade deltagarna hoppat över ett eller 

flera påståenden eller valt flera svarsalternativ i en fråga. Detta hade kunnat undvikas med 

förtydligande information i informationsbrevet eller i enkäten om vikten av att besvara hela 

enkäten och endast välja ett svarsalternativ. Bakgrundsfrågorna och enkätens påståenden 

utvecklades med inspiration ifrån studien av Franck, Gay och Rubin (2013) där frågan om 

vistelsens längd på Ronald McDonald Hus var tydligt formulerad. I föreliggande studie fick 

deltagarna besvara hur länge de vistats på Ronald McDonald Hus. Deltagarna fick välja 

mellan svarsalternativen “mindre än tre nätter” och “mer än tre nätter.” En deltagare valde att 

kryssa i båda svarsalternativet och en deltagare hade skrivit dit ett eget alternativ “tre nätter”. 

Dessa enkäter uteslöts ur studien då de inte kunde indelas i någon av studiens två grupper. Det 

fanns även en möjlighet att deltagare som bodde tre nätter valde något av de två alternativen. 

Detta orsakade en låg validitet samt låg reliabilitet. Lämpligast hade varit att formulera 

svarsalternativen “1-3 nätter” och “mer än tre nätter”. På så sätt hade fler enkäter inkluderas i 

studien. 

 

Enkäten testades på två småbarnsföräldrar innan den delades ut. Inga korrigeringar gjordes på 

enkäten. Anledningen till att enkäten testades var för att styrka att bakgrundsfrågorna och 

påståendena var lätta att förstå och kunde besvaras utan problem. Föräldrarna som enkäten 

testades på bodde inte på Ronald McDonald Hus. Om enkäten hade testats på föräldrar som 

bodde på Ronald McDonald Hus hade frågorna och påståendena möjligen varit mer relevanta. 

Detta kunde kanske i sin tur ha påverkat frågornas reliabilitet och validitet positivt. 

 

Trots det låga antalet studiedeltagare samt att inget statistiskt signifikant samband kunde ses 

kan resultatet vara användbart för verksamheten. Deltagarna var överlag mycket nöjda, och i 

de fall där deltagarna skattade upplevelsen lågt kan resultatet vara av värde för att utveckla 

verksamheten. Genom att avsluta enkäten med en öppen fråga fick deltagarna möjligheten att 

med egna ord beskriva hur vistelsen på Ronald McDonald Hus hade kunnat vara bättre. Dessa 

kommentarer kan vara användbara för personalen på Ronald McDonald Hus för att fortsätta 

arbeta på ett gynnsamt sätt och även förbättra de områdena där det behövs. 

 

Resultatet av deltagarnas skattningar gällande den fysiska och psykosociala miljön på Ronald 

McDonald Hus belyste hur viktiga dessa komponenter är i vården, både för patienter och för 
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anhöriga. Trots att det inte bedrivs medicinsk vård på Ronald McDonald Hus skulle resultatet 

kunna vara av betydelse för att öka vårdpersonalens fokus på vårdmiljön. ICNs etiska kod för 

sjuksköterskor betonar sjuksköterskans ansvar att kontinuerligt arbeta för en välgrundad miljö 

samt att ha kunskap om miljöns betydelse för hälsan (Swenurse, 2010). Studiens resultat 

belyste upplevelsen av den fysiska och psykosociala vårdmiljön för patienter och anhöriga. 

Det är angeläget att sjuksköterskan har god kunskap gällande vårdmiljön och dess betydelse 

för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. 

 

I studiens resultat framgick det tydligt att ackommodering såsom Ronald McDonald Hus 

spelade en betydande roll för familjer med sjuka barn. Det framgick även att den fysiska och 

psykosociala boendemiljön hade positiv påverkan på familjernas tillvaro. Studiens resultat var 

inte generaliserbart på grund av den låga svarsfrekvensen samt den låga validiteten och 

reliabiliteten. Däremot kan resultat användas för att belysa betydelsen och behovet av 

ackommoderingar såsom Ronald McDonald Hus. Resultatet kan även leda till vidare 

utveckling och förbättring av Ronald McDonald Hus verksamhet. Mer forskning med ett 

större urval behövs för att kunna påvisa samband mellan vistelsens längd och hur nöjda 

föräldrarna är med den fysiska och psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald Hus. 

 

Slutsats 

Det finns inget samband mellan vistelsens längd och hur nöjda familjerna är med den fysiska 

och psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald Hus. Dock har Ronald McDonald Hus 

en stor betydelse för familjer som genomgår en svår tid i samband sjukdom i familjen. 

Familjer är i hög grad nöjda med den fysiska boendemiljön på Ronald McDonald Hus. 

Boendet bidrar till att familjer håller ihop och har en positiv påverkan på välbefinnande hos 

samtliga i familjen. Att bo på Ronald McDonald Hus bidrar för många familjer till minskad 

ekonomisk oro. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

1) Vilken relation har du till barnet? 

Mamma     ☐                 Pappa     ☐                Annat: __________________ 

 

2) Vilket landsting tillhör du? ____________________________________________ 

 

3) Anledning till vistelsen på Ronald McDonald Hus. 

Neonatal/prematur född ☐ 

Cancer  ☐ 

Neurologisk sjukdom ☐ 

Brännskada  ☐ 

Ortopedi  ☐ 

Olycka/trauma ☐ 

Ögon  ☐ 

Annat _______________________ 

 

4) Hur länge har barnet haft sjukdomen? _______________________ 

 

5) Är det första gången ni besöker Ronald McDonald Hus? 

Ja     ☐                 Nej     ☐ 

 

6) Hur länge har ni bott på Ronald McDonald Hus? 

Mindre än 3 nätter     ☐                 Mer än 3 nätter     ☐ 

 

7) Hur många är ni i er familj (inklusive dig själv och ditt barn)? __________________ 

 

8) Bodde hela familjen på Ronald McDonald Hus? 

Ja     ☐                 Nej     ☐ 
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Nedan följer 12 påståenden. Kryssa i det alternativet som stämmer bäst in på dig. 

Enkäten avslutas med en öppenfråga som du kan besvara fritt. 

 

1) På Ronald McDonald Hus fanns de praktiska sakerna (t.ex. möjlighet att tvätta, bekväma 

sängar, möjlighet till dusch) som vi behövde för att kunna bo som hemma. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

2) Den fysiska miljön (exempelvis möbler, textilier, färger) på Ronald McDonald Hus bidrog 

till att öka mitt välbefinnande. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

3) Under vistelsen på Ronald McDonald Hus upplevde jag att Ronald McDonald Hus 

förbättrade mitt välbefinnande. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 
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4) Under vistelsen på Ronald McDonald Hus upplevde jag att hela familjens välbefinnande 

förbättrades. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

5) Att bo på Ronald McDonald Hus hjälpte vår familj att hålla ihop. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

6) Under vistelsen på Ronald McDonald Hus mötte jag andra familjer i liknande situation som 

vår familj. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 
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7) Jag upplevde det positivt att möta familjer i liknande situation som vår familj. 

 1- Instämmer inte       ☐        

 2- Instämmer delvis inte  ☐        

 3- Varken eller   ☐    

 4- Instämmer delvis    ☐    

 5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

8) Att bo på Ronald McDonald Hus underlättade kontakten med mitt barns vårdavdelning. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

9) Att bo på Ronald McDonald Hus gav mig mer insyn i mitt barns behandling. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 
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10) Jag behövde stöd från personal på Ronald McDonald Hus under vistelsen på Ronald 

McDonald Hus. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

11) Under vistelsen på Ronald McDonald Hus fick jag det stöd jag behövde av personal på 

Ronald McDonald Hus. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 

 

 

 

12) Boendet på Ronald McDonald Hus gjorde att vi inte behövde oroa oss för ekonomin. 

1- Instämmer inte       ☐        

2- Instämmer delvis inte  ☐        

3- Varken eller   ☐    

4- Instämmer delvis    ☐    

5- Instämmer helt       ☐ 
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13) Hur skulle vistelsen på Ronald McDonald Hus kunnat bli bättre för dig? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie om hur nöjda föräldrarna är med 

den fysiska och psykosociala boendemiljön på Ronald McDonald Hus. 

Vi är två studenter som går termin fem på sjuksköterskeprogrammet på institutionen för 

folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Under sommaren och hösten 2014 

kommer vi genomföra en studie som kommer att presenteras i ett examensarbete. 

Studien har godkänts av verksamhetschef på Ronald McDonald Hus, verksamhetschef för 

intensivvårdsavdelningen för nyfödda på Akademiska sjukhuset samt verksamhetschef på 

Akademiska barnsjukhuset. 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger något samband mellan vistelsens längd 

på Ronald McDonald Hus och hur nöjda föräldrarna är avseende den fysiska och psykosociala 

boendemiljön 

Det är frivilligt att delta i studien, och du kan när som helst avbryta deltagandet. Enkätsvaren 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga obehöriga kan ta del av dina 

uppgifter och svar.  När studien är avslutad kommer informationen att förstöras och ej 

användas i något annat syfte. 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Tack! 

Med vänliga hälsningar 

Maria och Pamela 

Maria Ekström      Pamela Enhörning 

 

Mona Petterson (handledare)  


