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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Familjens fortsatta omhändertagande av barnet efter en sjukhusvistelse behöver 

ske på ett tryggt och säkert sätt, utan fara för missförstånd eller allvarliga risker. En ökad 

medvetenhet och kunskap om hur föräldrars beredskap stärks inför barnets utskrivning är 

betydande för att undvika osäkerhet. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva föräldrars upplevelser av att deras barn blivit utskrivet 

till hemmet efter en sjukhusvistelse.  
Urval: Föräldrar till nio barn och ungdomar som av olika anledningar varit inskrivna på  

sjukhus i minst tre dygn deltog i studien.  
Metod: Data insamlades genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer och analyserades 

med innehållsanalys.  
Resultat: Barns utskrivning från sjukhus till hem kunde se olika ut samt upplevas på 

varierande sätt av föräldrar. Studien belyser vikten av en trygg utskrivning där tillräcklig 

information, fungerande kommunikation och en familjecentrerad omvårdnad bidrar till att öka 

föräldrars delaktighet och beredskap. Ett tydligt utskrivningsprogram med fasta rutiner och 

riktlinjer underlättade överföringen och bidrog till att  föräldrars beredskap stärktes. En tid för 

uppföljning i form av återbesök eller telefonkontakt skapade trygghet för familjen.   
Slutsats: Grundläggande för en trygg och säker övergång från sjukhus till hem var att 

föräldrar kände sig väl förberedda inför det fortsatta omhändertagandet av sitt barn. Tydliga 

utskrivningsrutiner, anpassad information och fungerande kommunikation kan bidra till att 

öka föräldrars beredskap.    
Nyckelord: utskrivning - familjecentrerad vård - information - sjuksköterska - barn   



  

ABSTRACT  
Background: The familys further care of the child after a hospital stay needs to be done in a 

confident and safe way, without risk for misunderstandings or serious consequences. An 

increased awareness and knowledge about how to strenghten the parents readiness before 

discharge is significant to avoid uncertainty. 

 

Aim: The aim of the study was to describe parental experiences of discharge from hospital to 

home after a period when the child has been in need of hospital treatment. 
 

Sample: The parents of nine children and adolescents who have been staying at the 

Akademiska hospital for at least three days (for different reasons) took part of the study. 

 

Method: Data was collected through semi-structured qualitative interviews and was analyzed 

using content analysis. 

 

Outcome: Childrens discharge from hospital to home can be different and can be experienced 

in various ways by the parents. The study illuminates the weight of a confident discharge 

where sufficent information, adequate communication and a family centered care contribute 

to increased participation and readiness for the parents. 

A clear discharge program including fixed routines and guidelines is supporting the nurse and 

strengthens the parents safety. An appointment for follow-up in terms of a re-visit or phone 

contact leads to a feeling of safety for the family. 

 

Conclusion: Essential for a safe transition from hospital to home is that the parents feel well 

prepared and safe in the further care of their child. A conscious nurse combined with clear 

routines for discharge contributes to this preparedness.    
Keywords: discharge - family care - information - nursing - children 
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BAKGRUND 
 

Barn på sjukhus 
Barns rättigheter i samhället utgår från FN:s barnkonvention från 1990, vars huvudprinciper 

är: Alla barns lika värde, Barnets bästa, Barnets rätt till liv och utveckling samt Barnets rätt att 

uttrycka sin åsikt och att få den respekterad. Barn och ungdomars rättsliga ställning i Sverige 

styrs företrädesvis av tre lagar: Föräldrabalken, Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. 

Lagarna fastställer föräldrarnas och samhällets ansvarstagande och skyldigheter i barnens 

vård och fostran. För att säkerställa barnens integritet och förtroende bör Hälso- och 

sjukvården arbeta på ett sätt som understödjer dessa rättsliga regler (Bischofberger, 2004).  
Barnsjukvården i Sverige har utvecklats och förändrats avseende föräldrars ställning och 

inflytande. Det är under de senaste trettio åren som föräldrarna blivit en mer självklar del i 

barnens vård. Socialstyrelsen kom år 1975 med föreskrifter gällande vård av barn på sjukhus 

(SOU 1975:87) och på samma gång infördes föräldraförsäkringen. Detta gav föräldrar 

möjlighet att vara med sina barn på sjukhuset. I dag är föräldrars närvaro en nödvändighet i 

vården (Bischofberger, 2004).  
Socialstyrelsen poängterar i sin författning om kvalitetssystem (SOSFS 1996:24) att patient 

och närstående ska informeras och göras delaktiga (Bischofberger, 2004). Föräldrars närvaro 

då barn vårdas på sjukhus stöds av aktuell forskning. Delaktiga föräldrar ger barn trygghet 

och de blir gladare och mer samarbetsvilliga (Coyne & Cowley, 2007; Kristensson-Hallstrom, 

1999). Det har även visat sig att barn som har involverade föräldrar tillfrisknar snabbare 

(Coyne, 2013). Murakami och Campos (2011) menar att det kliniska tillståndet och 

återhämtningen påverkas av barnets känslomässiga tillstånd och närvaro av förälder har en 

positiv inverkan samt ger en ökad känsla av trygghet och förtrogenhet.  
Enligt NOBAB:s (Nordisk förening för sjuka barns behov) standard ska föräldrar uppmuntras 

till att vara tillsammans med sina barn på sjukhuset samt få stöd i att vara delaktiga i vården. 

För att öka föräldrars delaktighet bör vårdpersonalen fortlöpande informera om barnets 

sjukdom, omvårdnadsbehov och behandling samt klargöra rådande rutiner och riktlinjer 

(NOBAB, 2012). Sjukvårdspersonal är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skyldiga 

att ge individuellt anpassad information. I den nya Patientlagen (2014:821) framgår att 

informationen ska anpassas efter barnets eller vårdnadshavarens förutsättningar och att den 
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som lämnar ut den så långt som möjligt ska försäkra sig om att familjen förstått innehållet och 

betydelsen av informationen.  

 

När föräldrar och barn skrivs ut från sjukhus till hemmet är det av stor vikt att det fortsatta 

omhändertagandet och behandlingen sker på ett tryggt och säkert sätt, utan fara för 

missförstånd eller allvarliga risker. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska i samband 

med utskrivning bedöma om egenvård, det vill säga en hälso- och sjukvårdsåtgärd, kan 

utföras på ett riskfritt sätt av patienten själv eller anhörig (SOSFS 2009:6). Utskrivningen bör 

grundas på barnets medicinska tillstånd och barnet samt föräldrarna ska få vetskap om 

planerade åtgärder. Familjen har rätt till skriftlig information om barnets sjukdom och den 

fortsatta behandlingen och de ska få tillgång till ett telefonnummer att kontakta vid behov av 

återkoppling (Hallström & Lindberg, 2009).  

 

Förberedelser inför utskrivning av barn från sjukhus 
Förberedelse inför utskrivning är nödvändigt för att undvika osäkerhet samt onödiga akuta 

återbesök och telefonbesök till sjukhuset (Bergh, 2002; Lerret, 2009). Förutom tidigt 

föräldrastöd, är upprepad föräldrautbildning, överlämning av broschyrer och att föreslå 

stödgrupper exempel på andra viktiga insatser som bör ingå i en “utskrivningsguide” 

(Hartman & Medoff-Cooper, 2012).  

 

Säker och effektiv vård efter utskrivning kräver föräldrautbildning. Det har visat sig att 

informationsöverföring  av medicinordinationer (Samuels-Kalow, Stack & Porter, 2013) samt 

instruktioner och andra behandlingsanvisningar lätt kan missförstås av föräldrar i samband 

med utskrivning. Den främsta orsaken till dessa oklarheter är ofta att personalen använder sig 

av medicinsk terminologi när de informerar. Föräldrar efterfrågar enkla och tydliga 

förklaringar, gärna av en särskild utskrivningssjuksköterska, och de efterlyser skriftlig 

information. Förhållandevis många, minst 20 %, av de som informeras har svårt att förstå 

givna instruktioner till fullo. Detta belyser vikten av att sjuksköterskan måste informera på 

rätt nivå och att användning av diagnosspecifika informationsblad kan vara till god hjälp 

(Waisman, Siegal, Chemo, Siegal, Amir, Blachar, & Mimouni, (2003). Otydliga instruktioner 

och bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal och föräldrar i samband med 

utskrivning kan leda till onödiga och skadliga konsekvenser i form av ökade risker och 

lidande (Lerret, 2009).  
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I en översyn av Lerret (2009) framkom fyra viktiga begrepp som är av särskilt värde för att 

öka föräldrars beredskap inför barnets utskrivning från sjukhus; stöd, identifiering av 

individuella behov, utbildning samt kommunikation och samordning. I likhet med denna 

studie betonar Lopez, Andersson och Feutchinger (2012) vikten av att ha ett 

övergångsprogram där sjuksköterskan har en central roll. I denna ingår bedömning av barn, 

föräldrar och hemmiljö samt att tillgodose familjens behov av stöd, utbildning och 

samordning. Ett sådant program minskar återintagning och sänker därmed kostnaderna för 

hälso- och sjukvården (Madge, McColl & Paton, 1997; Wesseldine, McCarthy, & Silverman, 

1999).  

 

Familjecentrerad omvårdnad 
Föräldrar som erbjuds familjecentrerad omvårdnad och god samordning av vården upplever 

att kommunikationen underlättas. Familjecentrerad vård innebär att omvårdnaden är riktad till 

både individ och familj samtidigt. Familjen ses som en helhet, där föräldrar och barn samt 

samspelet dem emellan påverkas av varandra. Familjecentrerade stödinsatser ska rikta sig till 

hela familjen utifrån deras levnadsvillkor (Hallström & Lindberg, 2009). Föräldrar ska aktivt 

informeras och involveras i vården och samvård ska erbjudas (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Sjuksköterskan behöver vara medveten om att barnet är en del av flera system utanför 

vårdsystemet samt inse att det hör ihop med en familj, som på olika sätt har inverkan på 

barnets upplevelse av hälsa respektive sjukdom. Genom att möta och ha en dialog med 

familjen kan sjuksköterskan både ge och få information, efterfråga omvårdnadsbehov, utföra 

familjesamtal samt låta familjen medverka i vårdplanering samt in- och utskrivningssamtal. 

Relationens, mötets och dialogens betydelse för att främja familjers hälsa och välbefinnande 

kan inte nog poängteras och en familjecentrerad omvårdnad leder till goda resultat samt 

förutsättningar att uppnå detta (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012; Kuhlthau, Bloom, Van 

Cleave, Knapp, Romm, Klatka, Homer, Newacheck  & Perrin, 2011). Familjerna kan i och 

med detta lättare hantera de dagliga omvårdnadskraven som vardagen innefattar (Drummond, 

Looman & Phillips, 2012).  

 

Föräldrars upplevelser 
Föräldrar till sjuka barn lider ofta av stark oro, som i kombination med sömnbrist kan leda till 

ökad stress vid övergången till hemmet (Hartman & Medoff-Cooper, 2012). Ensamstående 

föräldrar har ökad risk att drabbas av föräldrastress och nedsatt välbefinnande. Tidigt 
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föräldrastöd i form av riktad information och undervisning är här av stor betydelse och den 

goda effekten som detta för med sig på föräldrarna har även en positiv inverkan på barnets 

välbefinnande (Streisand, Mackey & Herge 2010). 

 

Många föräldrar saknar individanpassad uppföljning med aktuell information, stöd och 

vägledning den första tiden hemma efter en sjukhusvistelse. Ökad tillgänglighet och 

förbättrade kommunikationsmöjligheter med hälso- och sjukvården efterlyses för att minska 

denna barriär (Danbjørg, Clemensen & Wagner, 2014). Ett exempel är möjligheten att kunna 

ringa till sjukhuset för att få kvalificerad rådgivning dygnet runt, vilket har stor betydelse för 

föräldrarnas trygghet (Mitchell, Clarke & Sloper, 2005; Lowe, Braver & Gibson, 2008; Flury, 

Caflish, Ullman-Bremi & Spichiger, 2011). Egenmakten stärks av att få vara den primära 

vårdgivaren i hemmet samtidigt som det finns möjlighet att konsultera med en sjuksköterska 

(Heringhaus, Blom & Wigert, 2013; Dellenmark-Blom & Wigert, 2014). 

 

Föräldrar till barn med olika typer av funktionshinder lyfter behovet av att få skriftlig, 

lättförståelig information om barnets funktionsnedsättning samt förslag på diverse former av 

professionellt stöd, konkreta råd och tips kring barnets vård (Lindblad, 2006). Familjer med 

funktionshindrade barn är ofta i stort behov av stöd och ett utvecklat, gemensamt 

kommunikationssystem skulle kunna underlätta för deras vardag (Tétreault, Blais-Michaud, 

Deschênes, Beaupré, Gascon, Boucher & Carrière, 2014).  

 

Faktorer som underlättar vid utskrivning 

Studier visar att skriftlig information minskar föräldrars oro och ångest samt bidrar till att de 

på ett bättre sätt kan hantera barnet i hemmet (Paul, Jones, Hendry, & Adair, 2007). I en 

studie beskriver Santo, Purden och Tanguay (2008) betydelsen av att lämna ut en 

informationsbroschyr till föräldrar vars barn ska genomgå en ryggoperation. Broschyren kan 

fungera både som en guide för sjuksköterskan i samband med informationsöverlämning men 

även som ett stöd för föräldrarna vid överföringen från sjukhuset till hemmet. Den skriftliga 

informationen bör innehålla vanligt förekommande frågor och svar samt viktiga 

kontaktuppgifter till sjukvården.  

 

Flury, Calfish, Ullman-Bremi och Spichiger (2011) beskriver vikten av att sjuksköterskan 

kontrollerar om föräldrar förstått given information samt gör en bedömning om ytterligare 

förklaring behövs. "Teach-back" är en metod som enligt Kornburger, Gibson, Sadowski, 
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Maletta och Klingbeil (2013) kan användas för att säkerställa att föräldrarna uppfattat given 

information korrekt innan de skrivs ut från sjukhuset. Metoden bygger på att föräldrarna 

uppmanas att återberätta  given information för sjuksköterskan och eventuella missförstånd 

kan då samtidigt rättas till. Hur väl en individ förstår given information samt kan följa 

instruktioner beror bland annat på personens nivå av “health literacy”, det vill säga 

hälsolitteracitet. Denna nivå kan vara hög respektive låg beroende på aktuell livssituation 

(Mårtensson & Hensing, 2011).   

 

Undervisning är nödvändigt för att skapa trygghet och därmed öka föräldrars delaktighet i 

vården av sitt barn. Att låta de lära genom att öva och därefter reflektera tillsammans med 

sjuksköterskan är främjande och leder till att kunskap lättare uppnås (Bergh, 2002). För att 

uppnå en bra lärandemiljö krävs trygghet och respekt samt att bekräftelse ges (Hansson 

Scherman & Runesson, 2009). Föräldrar känner sig säkrare efter att de fått kunskap om 

barnets diagnos och behandling. Det ger dem en ökad förståelse och de kan därmed lättare 

följa med i vårdpersonalens samtal och diskussioner kring barnets vård (Kars, Duijnstee, van 

Delden & Grypdonck, 2008; Ångström-Brännström, 2010). Ett utbildningsprogram bör bestå 

av information med efterföljande diskussioner, skriftlig information, uppföljning samt 

eventuellt telefonrådgivning i syfte att utveckla och förstärka den individuella 

handlingsplanen (Madge, McColl & Paton, 1997; Wesseldine, McCarthy, & Silverman, 

1999). 

 

Sjuksköterskans roll i samband med utskrivning  
Sjuksköterskan bör vara medveten och reflekterande samt ha en helhetssyn med fokus på hela 

familjen och målet för omvårdnaden ska vara att få till en välfungerande vardag. Ett aktivt 

och medvetet bemötande, som innefattar både ett etiskt förhållningssätt och ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt, förbättrar förutsättningarna för familjen att behärska situationen efter att de 

skrivits ut och kommit hem från sjukhuset (Bergh, 2002). Sjuksköterskans mål bör vara att ge 

stöd till föräldrarna, så de kan behålla sin psykiska hälsa och fungera som förälder till barnet 

(Enskär, 1999; Scweitzer, Griffiths & Yates, 2012). 

 

Sjuksköterskan bör tänka på att inte styra, moralisera eller utgå ifrån sina egna värderingar 

utan i stället förmedla neutral kunskap och fråga efter föräldrars synpunkter och 

föreställningar (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). Maktspråk och alltför kategoriska 

råd från sjuksköterskan kan påverka föräldrars självförtroende negativt (Fägerskiöld, Timpa & 
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Ek, 2003). Sjuksköterskan behöver även ge fäder mer utrymme i barnsjukvården då de ofta 

känner sig förbisedda och upplever att sjuksköterskan endast riktar sin kommunikation till 

modern (Fägerskiöld, 2006). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att förbereda familjer inför utskrivning. Peyrovi, Mosayebi, 

Mohammad-Doost, Chehrzad och Mehran (2015) menar att ett utskrivningsprogram som 

innefattar skriftlig och muntlig information, förstärkt med genomgång av sjuksköterska, ökar 

föräldrars inflytande och beredskap på ett effektivt sätt inför att de ska skrivas hem.  

 

Teoretisk referensram 
Joyce Travelbee betonar i sin omvårdnadsteori att kommunikation är sjuksköterskans 

grundläggande verktyg i skapandet av en mellanmänsklig relation till patient och närstående. 

Detta är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge individuellt anpassat stöd vid 

utskrivning från sjukhus samt främja patienten och de närståendes delaktighet (Jahren 

Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Bra kommunikation och en lyhördhet från 

sjuksköterskan minskar föräldrars ångest och bidrar därmed till ett större föräldraengagemang 

och ett mer aktivt deltagande i vården. Detta leder i sin tur till ökad självständighet, vilket 

även stärker de i föräldraskapet (Melo, Ferreira, Lima & Mello, 2014). Kommunikation med 

föräldrar i vården innefattar förutom teoretisk kunskap, även praktiska moment med 

efterföljande feedback samt reflektioner och den bidrar till en mer effektiv inlärning (Eide & 

Eide, 1997). 

 

Föräldrars egen säkerhet, kunnighet och beslutskompetens är viktiga aspekter som 

sjuksköterskan bör stärka. Detta kan enligt Travelbee befästas genom att sjuksköterskan 

använder sig av sin förmåga att kommunicera med familjen och därmed identifiera deras 

individuella behov. Föräldrarna behöver stödjas i att växa och ta eget ansvar (Melo, Ferreira, 

Lima & Mello, 2014). En god relation mellan barn, förälder och sjuksköterska är avgörande 

för behandlingsresultatet och bygger på sjuksköterskans förmåga att skapa kontakt, lyssna, 

förstå och samarbeta med familjen (Eide & Eide, 1997). Förutom teknisk och vetenskaplig 

expertis behöver sjuksköterskan hitta verktyg för att skapa mellanmänskliga relationer och se 

föräldrar och barn som individer (Kars, Duijnstee, van Delden & Grypdonck, 2008; Robert, 

Zhukovsky, Mauricio, Gilmore, Morrison & Palos, 2012).   
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Problemformulering 
Information och individuellt anpassat stöd till barn och föräldrar är faktorer som efterlyses av 

många i samband med utskrivning. En mer enhetlig utskrivningsrutin som innefattar både 

medicinska, organisatoriska och patientinriktade aspekter behöver skapas och skulle då kunna 

bidra till att förbättra vårdkvalitet och patienttillfredsställelse samt minska vistelsetiden på 

sjukhus (Ubbink, Tump, Koenders, Kleiterp, Goslings & Brölmann, 2014). En ökad 

medvetenhet och kunskap om hur föräldrars beredskap stärks samt en noggrann planering 

behövs för att lyckas med detta. Överbeläggningar, dålig ekonomi och brist på sjuksköterskor 

är dock faktorer som lätt kan leda till tidsbrist och till följd av det försvåra den viktiga 

förberedelsen (Lerret, 2009). Familjer hamnar då lätt i kläm och tvingas hastigt skrivas ut för 

tidigt från sjukhuset. I en sådan situation upplever många att det är svårt att argumentera emot 

och föra sin talan (Rooke, 1994). Bristande samordning, avsaknad av utrustning och materiel 

samt organisatoriska svårigheter är andra faktorer som kan hindra den säkra övergången 

(Valizadeh, Namnabati, Zamanzadeh, & Badiee, 2013). Genom att ta del av föräldrars 

erfarenheter kan sjuksköterskor belysa brister i vårdkedjan som på sikt kan åtgärdas genom 

omorganisation. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars upplevelser av att deras barn blivit utskrivet 

till hemmet efter en sjukhusvistelse.  
                                                                                                                                                                                                                                         

METOD 
 
Design 
Studien har en kvalitativ deskriptiv metod. Denna metod är passande med tanke på studiens 

syfte som var att informanterna skulle beskriva sina upplevelser av en särskild situation 

(Malterud, 1998).   

 

Urval 
Studien vände sig till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 0-17 år, som vårdats på 

sjukhus i minst tre sammanhängande dygn, oavsett diagnos. En variation i barnens ålder samt 

orsak till sjukhusvård sågs som en fördel för att få ett så brett perspektiv som möjligt. 

Malterud (1998) menar att tillförlitligheten ökar om det finns en variation i urvalet av 

informanter, det vill säga att samma fenomen skildras ur olika perspektiv. Informanterna 
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inhämtades genom  lämplighetsurval från fyra vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige: 

En akutvårds- och pediatrisk avdelning för barn och ungdomar, en barnavdelning för 

neurologi, ortopedi, kirurgi och urologi, en intensiv- och samvårdsavdelning för nyfödda barn 

samt en vuxenavdelning för plastikkirurgi med två vårdplatser avsedda för barn. Urvalet 

gjordes i samråd med avdelningschef och/eller patientansvarig sjuksköterska. 

 

Föräldrar till totalt 17 barn informerades och tillfrågades om studien. Av dessa var 11 positiva 

till att delta. Två barn återinsjuknade dock och skrevs därför inte ut från sjukhuset som 

planerat, vilket resulterade i att dessa föräldrar inte deltog i studien. Totalt genomfördes nio 

intervjuer.  

 

Vid tre av intervjuerna deltog barnets båda föräldrar och vid resterande var det en pappa, 

respektive fyra mödrar som deltog var för sig. Vid en intervju deltog både ungdomen själv 

samt båda föräldrarna. Barnens ålder varierade från två veckor upp till 15 år och 

könsfördelningen var fyra pojkar respektive fem flickor.  

De bakomliggande orsakerna till den aktuella sjukhusvistelsen var; prematurfödsel (n=1),  

infektion (n=1), kirurgi (n=3), ortopedi (n=2) och nyuptäckt diabetes typ 1 (n=2).  

Barnen vistades på sjukhus mellan 3 - 9 dagar.  

 

Datainsamlingsmetod 
Eftersom syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser valdes semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer för att samla in data (Dalen, 2008). Metoden innebär öppna intervjuer, 

med en gemensam inledande fråga samt några följdfrågor skildrade som frågeområden i en 

intervjuguide (Bilaga 1). Frågeområdena handlade om familjens upplevelse av individuellt 

stöd, information, utbildning och kommunikation i samband med barnets utskrivning samt 

upplevelsen av första tiden hemma. Frågeguiden utformades av författarna själva och 

baserades på faktorer av betydelse för en trygg utskrivning av barn från sjukhus beskrivet i 

litteraturen (Lerret, 2009; Lopez et al., 2012). Frågeguiden användes som bas under själva 

intervjun och intervjuaren anpassade följdfrågorna utifrån samtalet (Malterud, 1998; 

Henricson, 2012).    
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Tillvägagångssätt 
Studien genomfördes på ett sjukhus i Mellansverige under våren 2015. Innan datainsamlingen 

påbörjades sökte författarna tillstånd hos berörda verksamhetschefer och respektive 

avdelningschef informerades om studien. Författarna besökte sedan de olika avdelningarna 

regelbundet under vecka 14-17, för att tillsammans med avdelningschef och/eller 

sjuksköterska välja ut passande familjer där barnen uppfyllde inklusionskriteriumet för 

studien och där föräldrarna talade svenska. Författarna informerade utvalda familjer både 

muntligt och skriftligt med hjälp av ett informationsbrev (Bilaga 2). I brevet var studiens syfte 

och upplägg beskrivet och det framgick tydligt att deltagandet var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst. Föräldrar som var tveksamma erhöll tid att tänka igenom beslutet. De 

som ville delta i studien skrev under ett informerat samtycke (Bilaga 3) där de även uppgav 

kontaktuppgifter. Inom en vecka från utskrivningen kontaktades föräldrarna per telefon och 

tid och plats för intervju avtalades. Föräldrarna fick bestämma var de ville bli intervjuade.  
En provintervju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades, för att säkerställa att 

frågeguiden fyllde sitt syfte samt att författarna skulle få möjlighet att känna på hur det var att 

intervjua samt handha tekniken för inspelning (Henricson, 2012).   
Intervjuerna genomfördes ungefär en vecka efter att familjen kommit hem. Tre intervjuer 

genomfördes i förbokade samtalsrum på Akademiska sjukhuset  och fyra i familjens hem. Två 

av intervjuerna genomfördes via telefon då familjerna bodde för långt utanför 

Uppsalaområdet. Varje intervju inleddes med frågor om barnets ålder samt vistelsetid och 

orsak till aktuell sjukhusvistelse. Därefter ställdes öppningsfrågan; “Hur upplevde du/ni att 

det var att bli utskriven från sjukhuset till hemmet?” som gav informanten möjlighet att fritt 

uttrycka sin upplevelse av barnets utskrivning. Följdfrågor ställdes efter behov för att fånga in 

de områden som benämnts i föreliggande intervjuguide.   
Intervjuerna varade mellan 11-61 minuter och de spelades in med hjälp av en mobiltelefon. 

Båda författarna var närvarande vid sex av intervjuerna, medan tre intervjuer utfördes av 

endast en författare; två av dessa var telefonintervjuer och den tredje ägde rum på sjukhuset. 

En av författarna erhöll rollen som intervjuare och bar då huvudansvaret för intervjun. Syftet 

för denne var att stimulera berättandet samt vara medskapande i samtalet. Den andra 

författaren fungerade som assistent och uppmärksammade att intervjuaren fångade in alla 

frågeområden från intervjuguiden. Vid behov ställde även hon frågor under samtalets gång 
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och deltog därmed i samtalet. Rollerna vara förutbestämda och tydliga och de alternerades 

mellan författarna. De inspelade intervjuerna transkriberades fortlöpande.  
Forskningsetiska överväganden 
Författarna informerade föräldrarna både muntligt och skriftligt om vad ett deltagande i 

studien skulle innebära och det framgick tydligt att de när som helst hade möjlighet att dra sig 

ur, utan att det på något sätt skulle påverka eventuell framtida vård. I och med att barnen 

redan var utskrivna från sjukhuset när intervjuerna ägde rum, hade föräldrarna fått god 

betänketid på sig att bestämma om de verkligen ville delta i studien eller ej. De hade inte 

heller någon bindning till personalen eller vårdavdelningen eftersom de lämnat sjukhuset. 

Föräldrarna fick bestämma var och när intervjuerna skulle äga rum och resultatet av studien 

redovisas utan att enskilda personer kan urskiljas (Henricson, 2012). Vid kvalitativa intervjuer 

är det av särskilt stor vikt att ingående individer ges största möjliga konfidentialitet (Dalen, 

2008). Informanterna avidentifierades och intervjuerna kodades. Materialet var endast 

tillgängligt för studieförfattarna och efter transkribering raderades alla intervjuer. Studien 

följer sjuksköterskornas internationella etikkod (ICN)(Henricson, 2012).   
Bearbetning och analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades löpande och analys och datainsamling pågick 

parallellt (SBU, 2012). En kvalitativ innehållsanalys startar enligt Graneheim och Lundman 

(2004) med att intervjuerna skrivs ner ordagrant. Båda författarna läste igenom och 

bearbetade intervjutexten flera gånger för att erhålla en helhetskänsla. En manifest 

innehållsanalys valdes, vilket innebär att det uppenbara och synliga i texten lyfts fram och att 

innehållet beskrivs som det träder fram i texten. Meningsenheter som svarade mot studiens 

syfte och frågeområden lyftes ordagrant ut från textmassan, vilka i nästa steg kondenserades i 

syfte att korta ner texten men ändå bevara kärnan i innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodades och delades därefter in i kategorier och teman som avspeglade 

huvudbudskapet från intervjuerna (Ibid.).  
Denna studies teman blev slutligen: Föräldrars negativa erfarenheter av utskrivning,  

Föräldrars positiva erfarenheter av utskrivning samt Sjuksköterskans potential att stärka 

föräldrars beredskap inför utskrivning. Författarnas förförståelse för studiens ämne var 

relativt god med tanke på deras tidigare yrkeserfarenhet som sjuksköterskor. En medvetenhet 

om förförståelsen och dess möjlighet till inverkan under analysen är av stor vikt enligt 

Malterud (2008). Exempel ur analysprocessen visas nedan i Tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från analystabellen. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Kategori Tema 

.. det här att man 
inte.. man hade väl 
lite olika frågor å… 
man hade inte 
riktigt klart för sig 
vad som ska 
hända.. Vad som 
ska hända på 
sjukhuset innan vi 
kan åka … 

Bristande 
information om 
vad som ska hända 
skapar osäkerhet 

Otydlig 
information 
 

Brister i 
samband med 
utskrivning 

Föräldrars negativa 
erfarenheter av 
utskrivning 

jag tycker över 
huvud taget att det 
har varit ganska bra 
övergångar… att 
det har varit liksom 
dagpermissioner 
först på nå vis så 
hära å sen så slussa 
det mot en 
utskrivning sen… 
 

Permissioner ger 
en successiv 
utslussning mot 
utskrivning 

Utslussning 
 
 

Underlättande 
faktorer som 
ökar föräldrars 
trygghet 
 
 

Föräldrars positiva 
erfarenheter av 
utskrivning 

jag kände mig asså 
hyfsat trygg i det 
åå... eftersom att 
jag hade övat.. 
liksom ganska 
länge på det.. på 
sjukhuset.. så gick 
det ju bra hemma 
också 
 

Genomgång och 
praktiska övningar 
ökar familjers 
beredskap 

Undervisning Förberedelse Sjuksköterskans potential 
att stärka föräldrars 
beredskap inför 
utskrivning 
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RESULTAT 
Resultatet redovisas med hjälp av en tabell och löpande text. Citat har använts under 

respektive kategori för att budskapet tydligt ska framhävas. Kategorierna har utifrån en 

manifest innehållsanalys sorterats in under tre teman, som presenteras i Tabell 2.  
Tabell 2. Teman och kategorier  
Tema 
Föräldrars negativa erfarenheter av utskrivning

Kategorier 
Negativa känslor och upplevelser Brister vid utskrivning

 

 

Tema 
Föräldrars positiva erfarenheter av utskrivning

Kategorier 
Positiva känslor och upplevelser Underlättande faktorer vid utskrivning 
  
Tema 
Sjuksköterskans potential att stärka föräldrars beredskap inför utskrivning 
Kategorier 
Förberedelse Trygg och säker utskrivning 
 

Föräldrars negativa erfarenheter av utskrivning  
Negativa känslor och upplevelser  
Några föräldrar tyckte att det var påfrestande och beskrev negativa upplevelser såsom 

osäkerhet, oro, stress och frustration i samband med barnets utskrivning från sjukhuset. De 

kände sig omtumlade med många intryck som var svåra att sortera och beskrev att det var 

svårt att veta vilka förväntningar de skulle ha samt vilka frågor som behövde ställas. 

Osäkerheten samt otydligheten bottnade främst i avsaknad av information och utbildning, 
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men även föräldrarnas reaktioner och förmåga att behärska aktuell situation spelade in. Själva 

utskrivningssamtalet beskrevs som diffust, oplanerat, plötsligt och några uttryckte att det var 

obefintligt. En del föräldrar tyckte att det kändes nervöst och stressande att komma hem från 

sjukhuset, när det helt plötsligt var mycket annat som också skulle hinnas med. Några 

upplevde att det kändes osäkert när barnet skulle återgå till skolan.   
“För de e ju som sagt.. man har ju aldrig varit med om det förut så man vet inte ens vad man 

ska fråga om.. Samtidigt som man hamnar i en situation där man kanske.. man blir ganska 

förstörd ärligt talat.. Så de inte det första man tänker på heller..” 
         En mamma i intervju 8  
“ Det var ju.. det var ju inte så mycket förberedelser så.. utan dom kom ju in å tala om att hon 

skulle få åka hem .. “ 
         En mamma i intervju 6 
  
Brister vid utskrivning  
Flera föräldrar nämnde att det var mycket information som skulle tas in på kort tid när 

familjen skulle skrivas ut. Andra saknade information och kunde uttrycka att föräldrars 

kunskap togs för givet av vårdpersonalen. Föräldrar upplevde många gånger att utskrivningen 

var otydlig och att det ibland saknades planering och samordning. Detta kunde leda till att 

överföringen till hemmet blev mycket kort och oförutsedd. På grund av den bristande 

planeringen kunde familjer få vänta länge på färdtjänst eller annat färdsätt i samband med att 

de skulle åka hem. Riktlinjer och regler för färdtjänst och andra transportalternativ från 

sjukhuset saknades av många. Föräldrar upplevde bristande kunskap hos personalen gällande 

detta, vilket ledde till otydlig, bristande information alternativt utebliven information.   
“Det är ju ganska mycket information på kort tid. Det kändes som det var en våg av 

information och alla intryck som var svåra att sortera. Man har så mycket i huvet och är 

orolig och jag känner väl fortfarande att jag kan lyssna på nån, fast jag lyssnar ju inte.. “        
         En mamma i intervju 8  
Otydlig eller obefintlig information om fortsatt läkemedelsbehandlingen var något som flera 

föräldrar beskrev. Det var även oklart om barnets medicinering skulle avslutas med eller utan 
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nedtrappning. Några frågade själva efter hur det skulle gå till och kunde då få det nedskrivet, 

medan andra som inte efterfrågade det blev utan information.   
“På sjukhuset fick hon ju liksom Alvedon först och så fick hon Morfin. Ibland fick hon dem 

samtidigt, det var lite olika. Så det är ju inte så att jag kan följa ett system. 
Just det här med uttrappning och hur vi ska sluta med dom .. så jag lär ju ringa å fråga…” 

En mamma i intervju 7  
Flera familjer saknade avsatt tid för ett utskrivningssamtal. De beskrev att de ofta fick fråga 

många olika personal om sina funderingar inför utskrivning, i stället för att få all information 

samlat vid ett tillfälle. Några föräldrar upplevde att det var en bristfällig kommunikation och 

överrapportering mellan vårdpersonalen på avdelningen och beskrev att detta kunde leda till 

att familjen fick dubbla budskap, med missförstånd och frustration som följd. Viktig 

information kunde även utebli på grund av detta. Unga och nyutbildade sjuksköterskor som 

saknade yrkeserfarenhet och egna barn betraktades som ängsliga och osäkra av några 

föräldrar. Dessa sjuksköterskor kunde enligt föräldrarna även ha svårt att tillgodose hela 

familjens omvårdnadsbehov.   
“Ja men det var mer inskrivningssamtal bara… utskrivningen var ju i stort sett bara att vänta 

på läkaren att: “Fint ni kan åka hem! Och så drar vi ut nålarna och åker hem..” Så att det 

var inte så mycket..”  
En mamma i intervju 8  

En del föräldrar upplevde förvirring om vilken yrkeskategori de skulle fråga om olika saker 

och tyckte ibland att det tog onödigt lång tid att få klarhet i det de efterfrågat. Barnet och 

familjen kunde då komma i kläm och drabbas på olika sätt. Otydliga rutiner var ytterligare en 

brist som lätt kunde leda till förvirring enligt föräldrarna.  
“Men oftast vet man ju inte riktigt vad man ska ställa för frågor, eller vad man kan ha för 

förväntningar och man vet inte riktigt till vilken man ska vända sig och så heller.” 
En mamma i intervju 7  

Flera familjer berättade att det var färre ordinarie personal vid storhelger och att exempelvis 

sjukgymnast då saknades. Detta fick till följd att personal som inte kände till familjen var i 
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tjänst, vilket enligt föräldrarna medförde att det blev extra problematiskt och rörigt samt att 

utskrivningen blev fördröjd.   
“Det var lite strul där just med påsken. Alltså det är ju lite olika på olika sköterskor hur 

mycket de kan om diabetes, dom var liksom lite osäkra. “  
En mamma i intervju 4  

Några föräldrar uttryckte att både de själva och barnen kände sig lite osäkra i början när de 

kom hem och att det upplevdes svårt och annorlunda att utföra vissa sjukvårdsåtgärder i 

hemmet. Denna känsla försvann successivt och var helt borta efter några dagar. De hade dock 

inte velat stanna kvar längre på sjukhuset på grund av detta.   
“Neej men först så klart var det ju svårt och konstigt att göra allt hemma. Jag liksom kände ju 

att innan jag kom dit så gjorde jag liksom inte det hemma, och så helt plötsligt gjorde jag det. 

Det var liksom som helt annat.. så här.. Men det var bara konstigt, ovant. ” 
         Flicka 15 år i intervju 5  
Föräldrars positiva erfarenheter av utskrivning  
Positiva känslor och upplevelser 
Positiva känslor som studiedeltagarna beskrev i samband med utskrivning var känslan av att 

vara trygg, lugn och välförberedd inför hemgång. Tryggheten påverkades enligt dem av en rad 

faktorer, men information och förberedelse verkade vara av största värde. Både barnet och 

föräldrarna behövde känna sig redo för att skrivas ut från sjukhuset och komma hem. Många 

föräldrar var nöjda med utskrivningen från sjukhuset och de flesta tyckte det var skönt att 

komma hem.   
“Det stod ju på lappen som vi fick att man skulle höra av sig om dom fick feber eller hade 

väldigt ont eller .. ja lite olika saker... “  
En mamma i intervju 6  

Lika väl som föräldrarna kände sig trygga när de fick vara hemma på permission, beskrev 

några att det ändå upplevdes skönt när de väl blev helt utskrivna från sjukhuset för att klara 

sig på egen hand. Det var dock viktigt att föräldrarna hade fått vara med och bestämma när de 

kände sig redo för detta.  
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“Jaa, å man får liksom som en bekräftelse att det här ser bra ut liksom.. Å då får man den 

känslan med sig när man åker.. tycker jag.. å det är positivt .. Så att dom inte bara säger; nu 

ska ni klara det här själva.. hej då. Nej.. dom känner verkligen in om man är redo att åka 

tycker jag…” 
         En mamma i intervju 3  
Underlättande faktorer som ökar föräldrars trygghet  
En välplanerad utskrivning där familjen är tillräckligt förberedd för att komma hem var av 

stor betydelse för många föräldrar. Denna planering handlade enligt föräldrarna om att 

familjen skulle få individanpassat stöd och lagom mycket information, anpassat efter sina 

behov. Informationen behövde enligt föräldrarna spridas ut och ges i etapper och samma 

information kunde behöva ges upprepade gånger. De upplevde att undervisning av 

sjuksköterka ledde till ökad kunskap vilket även hade god inverkan på deras inflytande och 

delaktighet i vården. Många belyste att skriftlig information samt en noggrann förklaring, 

gärna med bilder, var ett bra komplement som gav ökad trygghet.   
“Nån skriftlig information där dom sammanfattar de viktigaste sakerna skulle jag tycka var 

bra. Där det står liksom .. för man kan bli förvirrad om vad det var dom sa egentligen. Det är 

sånt som skulle kunna stå och kanske att dom skulle kunna fråga en extra gång om det är nåt 

som man är osäker på.“  
En pappa i intervju 2   

En mjuk övergång med successiv utslussning från sjukhuset till hemmet var något som 

framställdes som mycket värdefullt av flera föräldrar. De beskrev att detta underlättade för 

dem att växa in i, samt anpassa sig till den nya situationen. Att vara kopplad till en avdelning 

samtidigt som familjen var hemma på permission gav trygghet. En tid för återbesök beskrevs 

som lika viktigt som att familjen fick ett telefonnummer att ringa vid behov efter utskrivning.   
“Ja, men jag tycker över huvud taget att det har varit ganska bra övergångar.. att det har 

varit liksom dagpermissioner först på nå vis så hära å sen så slussa det mot en utskrivning 

sen…” 
En pappa i intervju 3 
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Föräldrarna beskrev att de önskade lättillgänglig kontakt med vården, helst dygnet runt, gärna 

till avdelningen där barnet vårdats och där personalen känner till barnet och familjen. 

Föräldrar till barn som fötts för tidigt hade informerats om möjligheten till hembesök, vilket 

upplevts som positivt och betryggande. De beskrev att bara vetskapen om denna möjlighet 

skapade ett inre lugn. Föräldrar till barn med diabetes hade ett tydligt vårdteam kopplat till 

sig. Vårdteamet innefattade olika yrkeskategorier och var mycket uppskattat av föräldrarna 

och ledde enligt dem till kontinuitet, struktur, fasta rutiner samt komplett information. 

Föräldrarna uttryckte att teamets höga kompetens underlättade mycket för familjen och att de 

kände trygghet av att ha en kontaktsjuksköterska kopplad till sig.  
“Jo… så känns det bra att dom… gör i ordning ett… team.. att man inte behöver träffa olika 

folk varje gång sen…”  
“Det verkar ju som att sjuksköterskan träffar läkaren regelbundet och de pratar med dietisten 

ibland. De är väldigt hjälpsamma och verkar ha bra kontakt sinsemellan så att det verkar 

funka perfekt tycker jag.”   
En mamma i intervju 5  

Sjuksköterskans potential att stärka föräldrars beredskap inför utskrivning 
Förberedelse 

Föräldrar i föreliggande studie betonade vikten av att sjuksköterskan var väl påläst och insatt i 

patienten inför mötet med familjen. Sjuksköterskan skulle vara engagerad och ta sig tid och 

lyssna till deras individuella behov. Förberedelse var viktigt för föräldrarna och 

sjuksköterskan behövde enligt dem stämma av med familjen i god tid inför hemgång. Detta 

för att få en klar bild av deras uppnådda beredskap. Sjuksköterskan skulle dessutom ha en 

positiv uppsyn samt känna tilltro till familjen och se deras möjligheter.   
“Men det jag tyckte om med hon sköterskan som vi har, det var att hon verkligen frågade 

såhär: “Är du verkligen helt säker på att ni är ni redo att gå hem nu liksom ..?” Så man 

kände att man hade det här valet liksom att det inte var bara vid förbifarten utan att hon 

frågade en gång till..”  
En mamma i intervju 4 
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 Att få genomgång och undervisning av sjuksköterskan inklusive praktisk övning var viktigt 

för många och beskrevs som underlättande för familjens mognad och tilltro till sig själva. 

Enkla förklaringar där vardagsspråk och bilder eller liknande användes uppskattades. Några 

föräldrar efterfrågade hjälp med information och samordning till barnets skola.  
“Ja, asså, jag tycker ju att de är ju väldigt måna om att det ska va bra och så där, jag tycker 

det. Och de hjälper ju till med medicineringen och sånna där saker som kan vara lite svårt.. 

att få i medicin och så... Så det tycker jag.. det är uppskattat!” 
En mamma i intervju 6   

Trygg och säker utskrivning 
Föräldrarna önskade att sjuksköterskan avsatte särskild tid för utskrivningssamtalet och att de 

då fick möjlighet att sitta ner tillsammans, gärna i ett separat rum. Föräldrar ville även att 

sjuksköterskan skulle kontrollera om föräldrarna förstått given information samt höra efter om 

de hade några funderingar. Nödvändig information med telefonnummer, restriktioner och 

andra viktiga råd efterlystes och kunde enligt föräldrarna med fördel lämnas ut av 

sjuksköterskan i skrift, gärna som en broschyr.   
“Sjuksköterskan förklarade allting och pratade tydligt; vi fick telefonnummer så att vi kunde 

höra av oss direkt. Man kände sig verkligen trygg!”  
 En mamma i intervju1  

Föräldrarna ville gärna ha klart för sig vad som skulle hända efter utskrivningen samt var de 

skulle vända sig vid eventuella bekymmer. De behövde dessutom ha kunskap om vilka 

symtom eller andra “varningssignaler” de skulle vara uppmärksamma på hos barnet och en 

inbokad tid för återbesök var av yttersta värde. I den samlade informationen skulle både intyg 

och recept ingå enligt många föräldrar samt en klar plan för den fortsatta medicineringen. 

Föräldrarna ville i god tid veta hur hemresan skulle gå till samt om det var något praktiskt 

som behövde ordnas innan hemkomst.   
Föräldrar i föreliggande studie önskade ha tillgång till en sjuksköterska att kontakta och 

rådgöra med då svåra situationer eller beslut uppstod efter utskrivning. 
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“Men det viktigaste tycker jag, det är att man har nån att kontakta om det är nånting… vilka 

kanaler vi ska gå.. Och sen också att när vi blir utskrivna.. att vi får med oss allt som vi 

behöver. Vi fick den skriftliga informationen vi behövde, vi fick allt det materiella som 

behövdes.. så man har det på plats. Att man liksom har den tryggheten att starten är klar och 

sen en tid när man ska komma tillbaka.” 
En pappa i intervju 9  

DISKUSSION 
Föräldrars upplevelser av barnens utskrivning har varit blandade. Några föräldrar såg på den 

som en positiv upplevelse medan andra hade en mer negativ bild av utskrivningen. Bristande 

information och kommunikation skapade ofta otrygghet hos föräldrarna och ledde till 

förvirring och osäkerhet. Detta kunde leda till missförstånd vilket i sig riskerade att även 

påverka barnets trygghet och säkerhet. Föreliggande studie belyser vikten av att öka föräldrars 

beredskap inför att barnet ska skrivas hem från sjukhuset. Anpassad information i tillräcklig 

mängd och en välfungerande kommunikation mellan vårdpersonal och familj var enligt 

föräldrarna av största betydelse för att skapa en trygg och säker utskrivning. Det var dessutom 

viktigt att kommunikationen mellan vårdpersonalen var tydlig och fungerande. Ett 

utskrivningsprogram med fasta rutiner och riktlinjer skulle kunna underlätta överföringen från 

sjukhuset till hemmet, samtidigt som föräldrars trygghet stärktes. Familjens beredskap 

behövde enligt föräldrarna kontrolleras inför utskrivning och det framkom att en tid för 

uppföljning i form av återbesök eller telefonkontakt var betydande för familjen.  

 

I likhet med föräldrarnas upplevelser betonar Joyce Travelbee i sin omvårdnadsteori att 

kommunikationen är sjuksköterskans grundläggande verktyg i arbetet med familjer. 

Kommunikationen beskrivs av henne som en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna ge 

individuellt anpassat stöd till familjen och därmed öka deras delaktighet (Jahren Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

Överbeläggningar, dålig ekonomi och brist på sjuksköterskor är faktorer som kan leda till 

tidsbrist och till följd av det försvåra barnets överföring från sjukhus till hem (Lerret, 2009). 

Familjer kan då bli drabbade och hastigt tvingas skrivas ut från sjukhuset, alldeles för tidigt. I 

en sådan situation kan många uppleva att det är svårt att argumentera emot och föra sin talan 

för att få stanna (Rooke, 1994). Bristande samordning, avsaknad av utrustning och materiel 
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samt organisatoriska svårigheter är andra faktorer som kan hindra den säkra övergången från 

sjukhus till hemmet (Valizadeh, Namnabati, Zamanzadeh, & Badiee, 2013).  

 

Resultatdiskussion  

Föräldrars erfarenheter av utskrivning 

Föräldrars upplevda känslor och upplevelser grundar sig på deras erfarenheter och 

förberedelserna har fungerat olika beroende på vårdavdelningens verksamhet och rutiner för 

utskrivning. En påfrestning som beskrevs var att många vårdpersonal var inblandade i 

familjen under sjukhusvistelsen vilket ibland ledde till att brister i kommunikationen uppstod. 

Dessa oklarheter blev särskilt påtagliga när personalen saknade tydliga direktiv och rutiner för 

utskrivning och föräldrarna visste då inte vem som bar huvudansvaret för familjen. Även 

forskning av Espezel och Canam (2003) tyder på att ett positivt perspektiv av omvårdnaden 

präglas av vårdpersonalens kontinuitet.  

 

Sjuksköterskor som saknade tillräcklig erfarenhet betraktades av några föräldrar som ängsliga 

och osäkra och de kunde ha svårt att tillgodose familjens omvårdnadsbehov. Bristande 

kunskap, otillräcklig information samt ofullständig kommunikation och samordning skapade 

otrygghet och osäkerhet hos föräldrarna inför att barnet skulle skrivas ut. En saknad av 

tillgänglig personal upplevdes ibland när föräldrar hade behov av att prata eller ställa frågor 

inför utskrivning. Att lyssna och ge individuellt anpassat stöd skapar en tillitsfull och trygg 

utskrivning. Upplevelsen av vården och utskrivningen påverkas av sjuksköterskans 

mottagande och bemötande av familjen (Thompson, Hupcey & Clark, 2003). En god 

mellanmänsklig relation är omvårdnadens mål och kännetecknas enligt Travelbee av att 

individens, familjens eller samhällets omvårdnadsbehov tillgodoses (Kirkevold, 2009). 

 

Några föräldrar beskrev att själva belslutet om utskrivning kunde komma plötsligt och 

oplanerat, medan andra upplevde att det var välplanerat med bra förberedelser. Bergh (2002) 

och Lerret (2009) betonar att en god förberedelse inför utskrivning är nödvändigt för att öka  

säkerheten samt undvika onödiga akuta återbesök och telefonsamtal till sjukhuset. Vissa 

berättade om att det fanns en tidig planering för barnets vårdtid inklusive utskrivning, men att 

den inte kunde följas på grund av barnets medicinska tillstånd och tillkommande 

komplikationer. Det visade sig att storhelger kunde uppfattas som problematiska och röriga av 

många familjer vilket även kunde resultera i en fördröjd utskrivning. Denna iakttagelse togs 
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upp av flera föräldrar och är en viktig aspekt som bör tas till lärdom då det förmodligen kan 

inträffa även vid andra storhelger.   
Föräldrar som kände sig lugna, trygga och välförberedda inför utskrivningen upplevde att det 

var skönt att komma hem. Några tyckte att det kändes både spännande och ovant den första 

tiden hemma. Föräldrarna var beroende av att ha fått tillräcklig information för att känna sig 

trygga. Det var viktigt att familjen kände sig redo inör utskrivningen och de ville gärna att 

sjuksköterskan kontrollerade deras beredskap i god tid. Barnets grundläggande behov skulle 

fungera och föräldrarna ville vara väl förberedda samt känna att de kunde behärska 

situationen hemma. Trygga och välinformerade föräldrar medför ökad säkerhet i 

omhändertagandet av barnet samt minimerar riskerna för missförstånd, komplikationer och 

andra allvarliga tillbud i hemmet (Lerret, 2009).   
Informanterna önskade få samlad information utan att själva behöva fråga efter det och de 

belyste även vikten av tydlig kommunikation samt kontinuerlig information kring barnets 

omvårdnad, planering och utskrivning. Några föräldrar upplevde bristfällig kommunikation 

mellan vårdpersonalen och saknade ibland viktig information som var av betydelse för 

familjen. Thompson, Hupcey och Clark (2003) samt Lam, Chang och Morrissey (2006) 

belyser vikten av god, kontinuerlig och fungerande kommunikation mellan föräldrar och 

vårdpersonal. De lyfter även vikten av att sjuksköterskan avsätter tid för omtanke till familjen 

och menar att föräldrars behov blir tillgodosedda när sjuksköterskan ser, lyssnar och visar 

förståelse och empati för dem. Travelbee menar att kommunikation pågår ständigt i mötet 

mellan sjuksköterska och familj och att syftet med den är att lära känna, utforska och 

tillgodose deras behov (Kirkevold, 2009).  
Föräldrar i föreliggande studie betonade vikten av att barnet skulle vara medicinskt stabilt 

innan det skrevs hem från sjukhuset och förutom tillräcklig information var det av betydelse 

att få en tid för uppföljning efter utskrivning. Dessa viktiga faktorer stämmer väl överens med 

det som kommit fram i tidigare forskning. I en studie framhävs vikten av planering för att 

utbilda föräldrar, främja deras engagemang samt förbereda dem inför hemgång. Barnen som 

skrivs ut ska vara läkarundersökta, medicinskt stabila samt ha uppnått en fysiologisk mognad. 

Familjens psykosociala beredskap och hemmiljö ska värderas och föräldrarna ska på ett tryggt 

och självständigt sätt kunna ta hand om barnen. En uppföljningsplan med inbokat återbesök 
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bör finnas och delges familjen innan utskrivning och sjuksköterskan ska kontrollera att 

föräldrarna är införstådda med planeringen samt godkänner den (Jefferies, 2014).  

 

Det framkom även i intervjuerna att föräldrar kände behov av att få bekräftelse på om 

informationen de fått uppfattats på rätt sätt. Trygghet upplevdes när sjuksköterskan lyssnade 

ömsesidigt och försäkrade sig om att föräldrarna förstått det som menats. Kornburger, Gibson, 

Sadowski, Maletta och Klingbeil (2013) förordar metoden "Teach-back" som kan användas 

för att säkerställa föräldrars förståelse av given information innan utskrivning från sjukhus. En 

sammanfattning  av informationen i samband med detta göras av sjuksköterskan. Metoden är 

enligt forskarna lättbegriplig, effektiv och värdefull och medför ett högkvalitativt, tryggt och 

familjecentrerat omhändertagande. Denna metod rekommenderas i dag även av 

Socialstyrelsen (2015). Hälsolitteracitet, det vill säga individens förmåga att förstå och 

omvandla hälsoinformation, är komplext och en låg hälsokunskap kan ofta vara en bidragande 

orsak till att kommunikation inte fungerar eller viktiga beslut inte når fram. I sjukvården 

behöver alla kommunikationskedjor fungera och gör de inte det, blir det svårt för föräldrar 

med låg hälsolitteracitet. Detta är ett begrepp som skildrar föräldrars ökande krav på 

kompetens i informationsinhämtning och kunskapshantering. Om sjuksköterskan blir 

medveten om detta begrepp skulle fler goda möten med anpassad och  “skräddarsydd” 

information kunna skapas (Mårtensson & Hensing, 2011). 

 

Föräldrarna i föreliggande studie menade att det var viktigt att sjuksköterskan tog hänsyn till 

familjens hemsituation i förberedelserna inför att de skulle hem och de ville i god tid veta om 

det var något som behövde ordnas i förväg. Det praktiska kring själva hemfärden samt vilka 

transportalternativ som fanns var något som många föräldrar hade velat ha mer information 

om. Detta var något som många sjuksköterskor verkade ha bristande vetskap om, enligt 

föräldrarna. Lopez, Andersson och Feutchinger (2012) menar att sjuksköterskan har en viktig 

roll gällande bedömning av barn, föräldrar och hemmiljö i samband med utskrivning.  

 

Föräldrar i studien uttalade sig också om att alla sjuksköterskor bör hålla samma linje i mötet 

med familjen, vilket enligt dem kräver en förbättrad kommunikation mellan vårdpersonalen. 

Förslag på hur överrapporteringen skulle kunna tydliggöras kom upp från ett par föräldrar. 

Även kommunikationsvägarna mellan berörda enheter i vårdkedjan fordrade en översyn 

betonade några av informanterna. Bristande kommunikation mellan sjukvårdspersonal och 
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föräldrar kan i samband med utskrivning leda till onödiga och skadliga konsekvenser i form 

av ökade risker och lidande (Lerret, 2009).  

 
Sjuksköterskans potential att stärka föräldrars beredskap inför utskrivning 

Sjuksköterskan har enligt föräldrarna en viktig samordnande roll när familjer ska skrivas hem 

från sjukhusvistelsen. Det ska vara tryggt och säkert, utan fara för missförstånd eller andra 

oönskade följder och familjerna ska ha klart för sig vad som behöver göras samt vad som ska 

hända med barnet. Förutom familjens kapacitet samt andra påverkande faktorer var 

sjuksköterskans agerande avgörande för hur familjen skulle klara den nya situationen hemma. 

För att åstadkomma en bra utskrivning med välförberedda föräldrar krävdes planering och en 

väl fungerande samverkan av flera faktorer. En god struktur samt kontinuitet borde 

eftersträvas för att få en mjuk övergång till hemmet. Permissioner uppskattades och bidrog till 

en succesiv utslussning från sjukhuset. Föräldrarna i föreliggande studie ville veta var de 

skulle vända sig vid eventuella problem och efterfrågade god tillgänglighet till sjukvården. De 

familjer som hade ett tydligt vårdteam kopplat till sig eller de som vistades på en avdelning 

med klara riktlinjer för utskrivning verkade ha bäst förutsättningar för att uppnå en god 

beredskap inför hemgång. Ett utbildningsprogram bör enligt Madge, McColl och Paton (1997) 

samt Wesseldine, McCarthy och Silverman (1999) finnas och det ska bestå av information 

med efterföljande diskussioner, skriftlig information, uppföljning samt eventuellt 

telefonrådgivning.  

 

I föreliggande studie visade det sig att de generella behoven i samband med utskrivning i stort 

sett var lika, oavsett barnets ålder eller bakomliggande orsak till sjukhusvistelsen. Muntlig 

information i kombination med skriftliga rekommendationer, restriktioner och ordinationer 

efterfrågades för att öka familjernas trygghet och säkerhet. Peyrovi, Mosayebi, Mohammad-

Doost, Chehrzad och Mehran (2015) betonar att ett utskrivningsprogram som innefattar 

skriftlig och muntlig information, förstärkt med genomgång av sjuksköterska, ökar föräldrars 

inflytande och beredskap på ett effektivt sätt inför att de ska skrivas hem. 

 

Familjer med stor erfarenhet av sjukvård verkade vara mer “rutinerade” och trygga samtidigt 

som de såg mer kritiskt på sjukvården. De beskrev tydliga brister i kommunikationen då flera 

vårdenheter var inkopplade i barnets vård och efterlyste därmed en bättre samverkan. Familjer 

som saknade tidigare sjukhuserfarenhet verkade mer nöjda i samband med sjukhusvistelsen 

och de upplevdes ha bättre tilltro till vårdpersonalen. Familjer med funktionshindrade barn har 
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ofta ett stort behov av stöd och ett utvecklat, gemensamt kommunikationssystem skulle kunna 

underlätta vardagen för dessa familjer (Tétreault, Blais-Michaud, Deschênes, Beaupré, 

Gascon, Boucher & Carrière, 2014). Danbjørg, Clemensen och Wagner (2014) menar att 

förbättrade kommunikationsmöjligheter med hälso- och sjukvården ökar tillgängligheten. 

 

I och med att det var omvälvande för många föräldrar att vara på sjukhus med sitt barn  

upplevdes svårigheter med att ta in all information på en gång. De föredrog att informationen 

spreds ut och gavs i etapper samt vid upprepade tillfällen. Några föräldrar i studien ville först 

ha mycket information på en gång, men insåg efterhand att den behövde spridas ut och 

repeteras. En avsatt tid för ett utskrivningssamtal efterfrågades av föräldrarna där enkel, tydlig 

information samt förklaringar kunde ges. Bilder, broschyrer och punktlistor kunde enligt 

föräldrarna underlätta för att uppnå färdighet, mognad och trygghet vid utskrivningen från 

sjukhuset till hemmet. Skriftlig information bidrar till att minska föräldrars oro och ångest 

samt medverkar till att de på ett bättre sätt kan hantera barnet i hemmet (Paul, Jones, Hendry, 

& Adair, 2007). En informationsbroschyr kan fungera både som en guide för sjuksköterskan i 

samband med informationsöverlämning och som ett stöd för föräldrarna vid överföringen från 

sjukhuset till hemmet. Den skriftliga informationen bör innehålla vanligt förekommande 

frågor och svar samt viktiga kontaktuppgifter till sjukvården (Santo, Purden och Tanguay, 

2008). 

 

Föräldrarna i föreliggande studie var liksom många andra föräldrar i dagens samhälle väl 

pålästa på barnens sjukdomar och eventuella konsekvenser, vilket ställer särskilt höga krav på 

vårdpersonalens kvalifikationer, då bristande kunskap, information och kommunikation 

skapar osäkerhet hos föräldrar (Bischofberger, 2004; Melo, Ferreira, Lima & Mello, 2014). 

Sjuksköterskans bemötande, kompetens, kontinuitet samt förmåga att ge adekvat information 

om barnets sjukdom, omvårdnadsbehov och behandlingsstrategier är väsentliga faktorer som 

ger familjer ökad trygghet (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008; Soanes, Hargrave, Smith & 

Gibson, 2009).  

 

Några föräldrar i föreliggande studie nämnde möjligheten till hemvård som en trygghet för 

familjen. Hemvård är en vårdstruktur som enligt Heringhaus, Blom och Wigert (2013) samt 

Dellenmark-Blom och Wigert (2014) tillgodoser föräldrars behov av stöd efter utskrivning 

från den neonatala intensivvårdsavdelningen. Denna metod borde enligt författarna utvecklas 

för att även kunna användas till andra patientgrupper i samhället. En utvecklad och 
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välfungerande hemvård skulle kunna öka många föräldrars trygghet samt bidra till kortare 

vårdtider och därmed bereda plats åt fler som verkligen behöver sjukhusvård. Lerret, (2009) 

menar att minskad oro och osäkerhet hos föräldrar reducerar antalet “onödiga” telefonsamtal 

och akuta återbesök, vilket i sin tur ger mer tid och plats för andra behövande familjer i 

samhället. 

  

Ett eller flera hembesök av sjuksköterska efter hemkomst, eventuellt i kombination med möte 

via Skype beskrivs som ett positivt föräldrastöd till familjer i omhändertagandet av barn som 

är födda för tidigt (Gund, Sjöqvist, Wigert, Hentz, Lindecrantz & Bry, 2013). Hemvård 

inklusive ett uppföljande läkarbesök tycks överbrygga klyftan mellan sjukhuset och hemmet 

(Heringhaus, Blom & Wigert, 2013; Dellenmark-Blom & Wigert, 2014).   

 

Samhälleliga och etiska aspekter på resultatet 

“Barnets bästa” ska enligt FN:s Barnkonvention alltid vara det perspektiv som styr 

omvårdnaden, vare sig omhändertagandet sker på sjukhuset eller i hemmet. En ökad 

medvetenhet samt kunskap om vikten av att en säker utskrivning kan leda till att fler barn och 

familjer får en trygg tillvaro. En ökad beredskap inför utskrivning kan säkerställa vårdens 

kvalitet, minska oönskade komplikationer samt främja barnets rätt till integritet och värdighet. 

En god beredskap kan förebygga föräldrars osäkerhet och därmed minska barnets lidande. Ur 

ett samhällsperspektiv kan antas att tryggare föräldrar minskar antalet akuta återbesök till 

barnsjukvårdens akutmottagningar. Detta kan leda till ökad tillgänglighet, kortare väntetider 

och en bättre vård för de barn som verkligen är i behov av akut sjukvård. Både 

barnet/familjen, sjukvården och samhället skulle gynnas av detta. Vidare forskning skulle 

behövas gällande samhällsvinsterna av att utveckla möjligheten till hemsjukvård eller 

liknande för flera patientgrupper.  

 
Metoddiskussion 
Dalen (2008) menar att semistrukturerade kvalitativa intervjuer är särskilt lämpade då syftet 

med studien är att ta reda på informanters känslor och upplevelser. Eftersom intervjuerna 

genomfördes inom en vecka efter det att barnet skrevs ut från sjukhuset hade familjen hunnit 

vara hemma ett tag och därmed kännt efter hur det var att komma hem efter sjukhusvistelsen. 

Samtidigt var minnet av utskrivningen fortfarande färskt för föräldrarna, vilket var av värde 

när de skulle berätta om sina upplevelser. Med tanke på att familjen hade blivit informerad 

om studien innan själva utskrivningen ägde rum var de extra medvetna om vad som fungerade 
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bra respektive mindre bra samt vad som behövde förbättras i samband med överföringen till 

hemmet. Detta gjorde att de var väl förberedda vid intervjutillfället och kunde därmed utan 

svårigheter beskriva sina upplevelser av utskrivningen.  

 

Informanter valdes ut från fyra vårdavdelningar med olika pediatriska inriktningar. Tre 

avdelningar var helt och hållet anpassade för barn, medan den fjärde var en vuxenavdelning 

med några få platser avsedda för barn. Detta ledde till en vidare dimension på resultatet. 

Barnens variation i ålder samt anledning till sjukhusvistelse varierade, vilket ökar studiens 

tillförlitlighet (Malterud, 1998). Datainsamlingen avslutades då nio intervjuer hade 

genomförts. Därefter kände författarna en mättnad, det vill säga att en samstämmighet fanns 

bland informanterna och att det inte var något nytt som framkom (SBU, 2012).  

 

Eftersom sjukhuset är ett regionsjukhus var det många patienter som kom från andra delar av 

Sverige än närområdet. Detta hade inte författarna med i beräkningen innan studiens start, 

vilket  medförde att det kunde vara svårt att hitta familjer som uppfyllde urvalskriterierna för 

studien, samtidigt som de bodde i närheten. I och med att tiden för datainsamling var 

begränsad och då det visade sig vara vissa svårigheter med att få tag i familjer från 

närområdet gick författarna med på att utföra två av intervjuerna med hjälp av telefon.  

 

Data insamlades via telefon eller personlig kontakt med deltagarna. Telefonintervjuerna 

varade betydligt kortare tid (11-12 minuter) än övriga intervjuer (22-61 minuter) vilket 

innebar att dessa berättelser inte blev lika rika och omfattande som de andra. En nackdel med 

telefonintervju kan vara att intervjuaren missar den icke-verbala kommunikationen, som till 

exempel kroppsspråk, vilket kan medföra att informationen blir bristfällig. För informanten 

kan en telefonintervju dock vara positiv och innebära att de har möjlighet att genomföra 

intervjun i lugn och ro i sitt hem (Henricson, 2012). Väsentliga uppgifter som uppfyllde 

studiens syfte och frågeområden fångades dock in från dessa telefonintervjuer. Författarna såg 

fördelar med att övriga intervjuer genomfördes med personlig kontakt då det blev en mer 

avslappnad situation, vilket även påverkade föräldrarnas berättande. Det var också 

fördelaktigt att båda författarna närvarade i de flesta intervjuer,  då det skapade ett mer 

levande samtal. Detta deltagande underlättade även för den senare analysprocessen. 

Författarna kompletterade varandra bra under intervjutillfället och rollfördelningen var tydlig 

och klar innan samtalet påbörjades. Pålitligheten bedöms inte ha påverkats av att dessa olika 

metoder för datainsamling användes. 
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Ett föräldrapar som intervjuades i sitt hem hade erfarenheter från två av de inblandade 

vårdavdelningarna. Dels hade barnet fötts för tidigt och sedan dessutom drabbats av en 

infektion ett par veckor efter att de kommit hem från den första sjukhusvistelsen. Föräldrarnas 

berättelser baserades därmed på båda utskrivningarna, vilket författarna såg som berikande för 

studien.  

 

Kvalitativa studiers trovärdighet bedöms via resonemang och reflektion och kan beskrivas 

med hjälp av begreppen tillförlitlighet, giltighet, och överförbarhet. Studiens tillförlitlighet, 

det vill säga hur sann slutsatsen är säkerställdes genom att tydligt skildra vägen från 

orginaltext till kategorier och teman (Lundman och Hällgren Graneheim, 2012). Intervjuerna 

skrevs ner ordagrant samma dag som de ägde rum och den transkriberade intervjutexten lästes 

igenom flera gånger av båda författarna.  Eftersom båda författarna i föreliggande studie 

deltog i flertalet intervjuer kunde budskapen som kom upp i samtalen diskuteras tillsammans i 

efterhand. Detta ledde till många reflektioner som kunde sättas i relation till egna upplevda 

erfarenheter.   
Giltighet, handlar om hur pålitlig slutsatsen är i förhållande till frågeställningen och ett giltigt 

resultat innebär att det framträdande i studien lyfts fram. Flera utvalda citat har i denna studie 

använts för att läsaren ska få en god uppfattning om resultatets innehåll och därmed ges 

möjlighet att bedöma studiens giltighet (Granskär & Höglund-Nilsen, 2008).   
Överförbarheten bedöms genom att en ordentlig skildring av urval, deltagare, datainsamling 

och analys görs (Granskär & Höglund-Nilsen, 2008). Resultatet påverkas av forskarens 

inverkan på studiens ämne. Vid kvalitativa intervjuer är forskaren delaktig genom att 

interagera och blir därmed medskapare av texten. Tolkningsprocessen påverkas även av 

forskarens förförståelse (Granskär & Höglund-Nilsen, 2008), som innefattar både dennes 

erfarenheter, antaganden, ämnesperspektiv samt teoretiska referensram. Författarens kunskap 

är betydelsefull och har en positiv effekt på både inspirationen och forskningsprocessen. 

Malterud (2008) anser att en medvetenhet om förförståelsen är viktig. I föreliggande studie 

var författarnas  förförståelse relativt god efter flera års yrkeserfarenhet som sjuksköterskor. 

De hade var för sig kommit i kontakt med det aktuella ämnet på olika sätt och lagt märke till 

betydelsen av ämnet samt reflekterat över att en ökad medvetenhet om ämnet skulle behövas 

inom sjukvården.  
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Författarna var väl medvetna om att förförståelsen kunde påverka informanternas berättande i 

intervjuerna och påminde därför varandra kontinuerligt och förebyggande om vikten av att 

hålla ett objektivt förhållningssätt. En medvetenhet fanns även om risken för att resultatet 

skulle kunna påverkas under analysen genom att vissa budskap övertolkades. Denna 

medvetenhet gjorde dock att författarna var noga med att hålla sig strikt till rådata, med tanke 

på att en manifest innehållsanalys hade valts. Insikten om vad som var egna tankar och 

tolkningar och vad som var informantes kunde ibland upplevas svårt. De transkriberade 

intervjutexterna lästes därför i genom flera gånger för att försäkra sig om detta.    
Slutsats 
Varje enskilt barn har rätt till ett förtroendefullt och betryggande omhändertagande både 

under och efter en sjukhusvistelse. För att skapa en trygg och säker övergång från sjukhuset 

till hemmet behöver sjuksköterskan vara medveten om vikten av en god utskrivning. En 

planering behövs och föräldrar måste förberedas väl med hjälp av tillräcklig information, 

undervisning samt fungerande kommunikation. Sjuksköterskan behöver se hela familjen och 

uppmuntra till tidig delaktighet och självständighet i omvårdnaden. Trygga och 

välinformerade föräldrar medför en ökad säkerhet i omhändertagandet av barnet i hemmet, 

vilket även minskar riskerna för missförstånd, komplikationer och andra allvarliga tillbud. 

Betydelsen av en säker utskrivning måste medvetandegöras för all sjukvårdspersonal, oavsett 

verksamhet.    
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BILAGOR 
 Bilaga 1 

Intervjuguide      

Barnets kön:______________________________________________  

Barnets ålder: _____________________________________________ 

Barnets sjukdom/sjukdomstillstånd : ___________________________ 

Vistelsetid på sjukhuset: _____________________________________ 

Mor / far / annan: __________________________________________ 

 

Inledningsfråga: 

Hur upplevde ni/du att det var att bli utskriven från sjukhuset till hemmet? 

 

Frågeområden: 

Beredskap --- tillräckligt förberedd? 

Individuella behov --- anpassat stöd? 

Information --- kommunikation --- samordning 

Utbildning --- kunskap 

Trygghet 

Första tiden hemma 

 

Följdfrågor: 

Vad är/var viktigt för er i samband med utskrivning? 

Vad bör sjuksköterskan tänka på inför att familjen ska skrivas ut från sjukhuset?         
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 Bilaga 2 

Studie angående utskrivning av barn från sjukhus     
       
 
Till dig som har haft ett barn inneliggande på sjukhuset i minst tre dagar; 

Du/Ni tillfrågas härmed om ni vill delta i en intervjustudie. 
Studiens syfte är att beskriva föräldrars upplevelser i samband med barns 
utskrivning från sjukhuset till hemmet. Föräldrar till cirka 10 barn kommer att 
tillfrågas. 
 
Intervjun kommer att ske i form av ett personligt möte i ett förbokat rum på 
Akademiska sjukhuset alternativt i ert hem. Ni avgör vad som passar bäst för er. 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter och äger rum dagtid, efter att barnet skrivits 
ut och kommit hem från sjukhuset.  

Intervjun kommer att spelas in och all data handhas konfidentiellt. Alla 
inspelningar  raderas efter analys och inga enskilda personer kommer att kunna 
identifieras i uppsatsens resultat. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och det är tillåtet att när som helst avbryta 
utan att behöva förklara varför. Eventuell framtida vård påverkas ej av detta. 

Vi som gör studien är två sjuksköterskor som studerar vid 
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot Barn och ungdom vid 
Uppsala Universitet. 
 
 
Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar! 

Leg. Sjuksköterska: Shirin Nejati-Shahidin                                                                      

Leg. Sjuksköterska: Anna Sjölund 
annacarin.sjolund@gmail.com 

Handledare: Elisabet Mattsson 
Leg. Barnmorska/Barnsjuksköterska, Med. Dr. 
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 Bilaga 3 

Skriftligt informerat samtycke 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien ”Utskrivning av barn 

från sjukhus” och förstår att mitt deltagande i studien är helt frivilligt och att jag 

när som helst kan välja att inte längre delta, utan att behöva förklara varför. 

 

  

 Jag ger mitt medgivande till att delta i studien. 
 

 

Kontaktuppgifter 

Förnamn och efternamn:  _________________________________ 

Telefonnummer:  _________________________________ 

Mailadress:  _________________________________ 

 

 

Datum och underskrift:  _________________________________ 

 


