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ABSTRACT 

Background: At the emergency department parents arrives with their children in 

need of urgent medical care in various degrees. For a parent it can be hard to 

handle when their child has to go through treatments or medical examinations that 

can be unpleasant. A well-functioning cooperation between parents and caregivers 

is important to give the child a good health care. To implement familyfocused care 

can facilitate the care of the child and to increase the sense of participation. 

 

Purpose: The aim of this literature review is to describe parents experiences of 

care of their children at the emergency department. 

 

Methods: The study was conducted as a literature review. The articels were found 

in the databases Cinahl, PubMed, Web Of Science and by manual research.  

 

Results: Six factors were selected that had significance for parents’ experiences of 

the care of their child at the emergency department. These were: communication, 

information, participants, waiting times and pain management. The results showed 

that communication between parents, children and caregivers and also between the 

caregivers mutually influenced the experience. The parents wanted to feel involved 

in the care of their children. Depending on how long the family had to wait to meet 

the doctor they were satisfied in different degrees. 

 

Conclusion: Parents’ needs a good communication to feel satisfied with the visit 

at the emergency department. Parents’ felt that the waiting times could be 

improved. Whether the parents wanted to be present during some medical 

examinations or treatments of the child it was important to them that they were 

offered to attent. 

 

Keywords: Emergency care, children, family focused care, parents’ experience. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: På en akutmottagning inkommer föräldrar med sina barn som är i 

behov av akut vård i olika grader. För föräldrar kan det vara svårt att hantera när 

deras barn behöver genomgå behandlingar och undersökningar som kan upplevas 

som obehagliga. Ett väl fungerande samarbete mellan föräldrar och vårdpersonal 

är viktigt för att barnet ska få en god vård. Att tillämpa familjefokuserad 

omvårdnad kan underlätta vårdandet av barnet samt öka föräldrarnas känsla av 

delaktighet. 

 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser vid vård av deras 

barn på akutmottagning.  

 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Artikelsökning 

genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, Web of science samt manuell 

sökning. 

 

Resultat: Sex faktorer valdes ut som hade betydelse för föräldrars upplevelse vid 

vården av deras barn på akutmottagning, dessa var följande: kommunikation, 

information, delaktighet, väntetider samt smärtbehandling. Resultatet visade att 

kommunikation mellan föräldrar, barn och vårdpersonal samt vårdpersonalen 

sinsemellan påverkade upplevelsen. Föräldrarna önskade att få känna sig delaktiga 

i vården av deras barn. Beroende på hur länge familjen fick vänta på ett möte med 

läkare blev de nöjda i olika grader. 

 

Slutsats: För att föräldrar ska känna sig nöjda med vården av deras barn på 

akutmottagning behövs en god kommunikation. Något som föräldrar ansåg kunde 

förbättras var väntetiderna. Oavsett om föräldrarna ville vara närvarande vid vissa 

undersökningar och behandlingar av barnet var det viktigt att de blev erbjudna att 

närvara. 

 

Nyckelord: akutmottagning, barn, familjefokuserad omvårdnad, föräldrars 

upplevelser. 
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INLEDNING 
 

Under sin studietid har författarna varit ute på verksamhetsförlagda utbildningar 

och mött familjer där barnet varit i behov av vård. Författarna har upplevt att mötet 

med föräldrarna är viktigt för att få hela familjen att uppleva en god omvårdnad. 

 

BAKGRUND 
 

Vård på akutmottagning 
 

På en akutmottagning inkommer många patienter som i olika grader är i behov av 

akut vård. Alla patienter registreras vid ankomst till akutmottagningen och får en 

akutjournal.  Hur snabbt patienten behöver träffa en läkare, bedöms i triagen vilket 

kan beskrivas som en första station för bedömning. Triageringen styrs av 

patientens aktuella tillstånd, och ligger till grund för fortsatt prioriteringsordning. 

De som är svårast skadade eller sjuka ska prioriteras först och tas omhand snabbast 

(Wikström 2012). På de flesta akutmottagningar i Sverige inkommer patienter i 

alla åldrar. Det finns även akutmottagningar som är specialiserade på endast barn 

0-18 år, bland annat barnakutmottagningen på Astrid Lindgrens sjukhus vid 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 

 

Barn som vårdas 
 

För ett barn kan det vara en skrämmande och traumatisk upplevelse att behöva 

vårdas på sjukhus. Det kan även vara en obehaglig upplevelse för föräldrarna att se 

sitt barn må dåligt. Föräldrarna kan ha svårt att hantera när barnet behöver 

genomgå smärtsamma och obehagliga undersökningar eller behandlingar. Ett väl 

fungerande samarbete mellan föräldrarna och vårdpersonal är en förutsättning för 

att barnet ska kunna få en bra vård, barnets bästa ska alltid stå i fokus (Ygge 

2004). Barn inkommer oftast till akutmottagningen med minst en förälder, vilket 

gör att antalet inblandade personer i mötet oftast är fler än två. Föräldern har 

ansvaret över barnet och kan behöva föra barnets talan. Sjukvårdspersonalen 

behöver kunskap om kommunikation med barn och en förmåga att anpassa sin 

kommunikation till både föräldrars och barns förutsättningar. Kommunikationen 

kräver stor flexibilitet och lyhördhet beroende på barnets ålder och mognad. Det är 
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viktigt att sjuksköterskan reflekterar över förälderns situation som anhörig när de 

söker vård för sitt barn. Föräldrar är ofta känsliga för hur de själva blir bemötta, 

hur barnet blir bemött och hur sjuksköterskan kommunicerar med barnet. 

Sjuksköterskan kan möta föräldrar som är stressade och oroliga för sitt barns hälsa. 

Föräldrarna kan själva känna sig i underläge för personalen och tycka att det är 

obehagligt med injektioner och blodprovstagningar exempelvis. Föräldrar kan 

reagera olika i dessa situationer, de kan exempelvis bli stressade, otåliga eller 

otillgängliga (Johansson 2013). För att kunna förbättra familjens upplevelse i 

samband med att deras barn vårdas på akutmottagning är det viktigt att förstå 

familjens behov och vad de värderar (Byczkowski et al., 2016).  

 

Föräldrars närvaro tillsammans med det sjuka barnet har inte alltid varit en 

självklarhet, under första halvan av 1900-talet ansågs föräldrarna som en 

smittorisk och om det fanns möjlighet till besök alls så var det väldigt restriktivt. 

Det var först på 1950-talet det konstaterades att separationen mellan barn och 

förälder kunde leda till depression hos barnen (Johansson, 2013). 

Idag är målet att kunna erbjuda en personcentrerad omvårdnad. Barnet ska stå i 

fokus men sjuksköterskan kan inte bortse från föräldrarna. Föräldrarnas upplevelse 

har stor inverkan på barnets välbefinnande och förmåga att samarbeta i en 

vårdsituation (a.a.). 

 
Familjefokuserad omvårdnad 
 

Sjuksköterskan kan möta barn och föräldrar i olika sammanhang. Det kan till 

exempel vara i samtal där sjuksköterskan ska samla information om eller från 

barnet eller i sammanhang där barn och förälder ska förberedas och informeras 

inför kommande utredning eller behandling (Johansson, 2013). 

 

Familjefokuserad omvårdnad beskrivs som en omvårdnadsrelation mellan 

sjuksköterskan och familjen, där ett antal antaganden och utgångspunkter ligger till 

grund för begreppet. Familjefokuserad omvårdnad delas in i två underkategorier; 

familjecentrerad och familjerelaterad. Familjecentrerad omvårdnad handlar dessa 

antaganden om följande; 
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• När en familjemedlem drabbas av ohälsa, sjukdom eller olyckshändelse så 

påverkas de övriga familjemedlemmarna samt familjen som helhet. 

• Situationer kan ses ur olika perspektiv och då ökar möjligheten att finna 

nya lösningar och ökar förutsättningarna för förståelse. 

• Många människor har fler resurser än de är medvetna om. 

• Genom reflektion ökar förutsättningarna för utveckling (Benzein, Hagberg 

& Saveman 2009). 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt och relation gentemot patienten och patientens 

familj kan vara en utmaning eftersom familjemedlemmarna inte ska ses som 

underordnade, utan som personer med resurser och styrkor att ta vara på (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). När en familjemedlem drabbas av sjukdom är det 

viktigt att hela familjen får uttrycka sina känslor som kan handla om sorg, ilska 

eller frustration, medan andra kan må bättre av att ”bita ihop” och gå vidare 

(Årestedt, Benzein & Persson, 2015). 

 

Familjerelaterad omvårdnad förekommer ofta inom vård och omsorg, där fokus 

ligger på patienten som individ men familjen är en viktig del av dennes sociala 

sammanhang. Det innebär att patienten eller patientens anhöriga är i fokus medan 

resten av familjen ses som en del av personens omgivning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). Att se familjemedlemmarna som en resurs, 

värdesätta deras närvaro och låta dem vara en del av vården av patienten skapar en 

god relation mellan sjuksköterskan och familjemedlemmarna. Majoriteten av 

svenska sjuksköterskor i en studie ansåg att familjens delaktighet var viktig 

(Benzein, Johansson, Franzén Årestedt & Saveman, 2008). Inom familjefokuserad 

omvårdnad definieras familjen som en självvald grupp av personer som har ett 

känslomässigt band till varandra. De behöver inte ha blodsband eller vara 

förbundna till varandra genom lag utan vikten läggs på det emotionella och att de 

känner sig som en familj. Detta kan bland annat innefatta morföräldrar, grannar, 

och vänner. Detta innebär också att familjemedlemmar kan exkluderas beroende 

på vem eller vilka som definierar familjen och på situationen. Familjen som enhet 

är i denna definition föränderlig (a.a.). 
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C D 

Calgary-modellen 
 

Enligt Wright och Leahey (1998) är Calgarymodellen en utveckling av Tom och 

Sanders första modell, från år 1983, för familjebedömning. Modellen består av tre 

huvudkategorier; en strukturell, en utvecklingsmässig och en funktionell.  

När en familjemedlem drabbas av en förändring eller sjukdom påverkas även 

resten av familjen, enligt Calgarymodellen. Calgarymodellen kan användas inom 

familjefokuserad omvårdnad för familjebedömning och familjebehandling. Det är 

en flerdimensionell modell som grundar sig på fyra typer av teorier: systemteori, 

cybernetik, kommunikationsteori och förändringsteori. 

Systemteori: Familjen ses som en enhet men det läggs också stor vikt vid att se 

individerna var för sig. I systemteorin beskrivs bland annat ett familjesystem, som 

är del av ett större suprasystem. I familjesystemet finns flera individsystem som 

samarbetar med varandra på olika sätt. I suprasystemet ingår även till exempel 

släkt och vänner. (Figur 1). 

Cypernetik: En familjemedlems beteende kan påverka och påverkas av övriga 

familjemedlemmar. 

Kommunikationsteori: Fokus läggs på hur individer påverkar varandra och att även 

all icke-verbal kommunikation är meningsfull, som kan syfta på bland annat 

tonfall, kroppshållning och ansiktsuttryck.  

Förändringsteori: Relationer och relationssystem förändras ofta, vilket kan ses 

som en störning i systemet. Den kan leda till både förändring och stabilitet. En 

förändring kan vara känslomässig, beteendemässig eller tankemässig, den typen 

påverkar alltid de andra systemen (a.a.). 

 

 

Individsystem 

Familjesystem 

                      Suprasystem 

 

 

Figur 1 beskriver systemteori genom Calgarymodellen (Wrighet & Leahey, 1998).

A B 
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Familjefokuserad omvårdnad på akutmottagning 

På en akutmottagning kan det vara en utmaning för personalen att utöva 

familjefokuserad omvårdnad. Svårigheterna kan vara att familjen och 

vårdpersonalen inte har någon tidigare relation till varandra och beroende på hur 

akut situationen är kan det vara svårt att hinna etablera en relation, trots dessa 

utmaningar så är det ändå möjligt att utföra en familjefokuserad vård på 

akutmottagningen (Dudley, Ackerman, Brown & Snow, 2015). 

 

Vissa föräldrar inkommer till akutmottagningen med sina barn trots att barnen inte 

är i behov av akut vård. Det kan bero på att föräldrarna inte är nöjda med 

primärvården eller upplever att de kommer få bättre hjälp på akutmottagningen 

(Berry, Brousseau, Brotanek, Tomany-Korman & Flores, 2008). 

 

Ett sätt att undvika att föräldrar kommer in till akutmottagningen med sina barn för 

mindre akuta åkommor kan vara att sjuksköterkor har telefonkontakt med föräldrar 

där de kan ge råd och hjälpa dem att öka deras självförtroende för att kunna vårda 

sina barn i hemmet (Callery, Kyle, Banks, Ewing & Kirk, 2013). 

 

 
Problemformulering 

Vad föräldrar upplever i samband med att deras barn vårdas på akutmottagning 

påverkar i sin tur även deras barn. Föräldrar kan tycka att det är obehagligt att se 

sina barn må dåligt och känna sig maktlösa. Ett gott samarbete mellan 

vårdpersonal och föräldrar främjar barnets bästa.  Genom att öka förståelsen för 

föräldrarnas upplevelse i kontakt med hälso och sjukvården får sjuksköterskan 

ökade förutsättningar att skapa en god vårdupplevelse för hela familjen. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser vid vård av deras barn på 

akutmottagning. 

 

Frågeställning 

-Vad upplever föräldrar till barn som vårdas på akutmottagning som viktigt? 
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-Vad anser föräldrarna kan förbättras när deras barn vårdas på akutmottagning? 

 

Centrala begrepp 

Föräldrarnas barn som vårdades på akutmottagning var 0-18 år. I detta arbete 

används ordet föräldrar som ett samlingsbegrepp för de vuxna personer som står 

nära och lever med barnet. Med barn avses i detta arbete varje människa som är 

under 18 år, i enlighet med en definition av UNICEF Sverige (2009). 

 

METOD 
 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

beskriva befintlig forskning genom att skapa en översikt över det aktuella ämnet 

(Friberg 2012). 

 

Urval 

Sökning av artiklar skedde i databaserna ”Cinahl”, ”PubMed” och ”Web of 

science”. Kvantitativa, kvalitativa samt kombinerade kvalitativa/kvantitativa 

artiklar har använts. Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska eller 

svenska och publicerade år 2001 eller senare. Artiklarna skulle vara peer review-

granskade och tillgängliga i fulltext. Sökord som användes var: emergency 

department, parent*, child*, parent perspective or experience or perception or 

view,  pediatric,  experience, emergency, satisfaction, familycentered. Sökorden 

kombinerades med hjälp av booleska söktermerna: AND, OR och NOT se tabell i 

bilaga 1. Artiklarna kvalitétsbedömdes efter modifierade granskningsmallar gjorda 

av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008).  

 

Värdering av artiklarnas kvalité 

Granskningen skedde genom att artiklarna lästes och granskaren svarade på ett 

antal ja/nej frågor som var poänggivande. Poängen räknades sedan om i procent. 

Varje artikel granskades enskilt av båda författarna. Se bilaga 3 för gransknings-

mall av kvalitativa artiklar, bilaga 4 för granskningsmall av kvantitativa artiklar 

samt bilaga 5 för granskningsmall av kombinerade kvalitativa/kvantitativa artiklar. 
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Artiklar med hög kvalitet användes. 60-69% värderas till låg, 70-79 värderas till 

medel och 80-100% värderas till hög kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). 

 

Datainsamling 
 

Datainsamling skedde genom litteratursökning. Sökning av artiklar skedde i 

databaserna ”Cinahl”, ”PubMed” och ”Web of science”. Det gjordes även manuell 

sökning efter ytterligare artiklar utifrån referenslistorna på de artiklar som hittades 

genom sökning i databaserna. Sökningen genomfördes mellan 3/10 – 14/10 år 

2016. Sammanlagt tretton artiklar hittades och användes i denna litteraturöversikt. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Arbetet har skrivits gemensamt, under fysiska träffar fem dagar i veckan på 

Högskolan Dalarna i Falun. Detta för att underlätta diskussion och att hålla en röd 

tråd i arbetet. Båda författarna har varit delaktiga i alla moment. Microsoft Word 

samt Open Office har använts. 

 

Analys och tolkning av data 
 

Resultaten i studierna sammanställdes, jämfördes och delades därefter upp utifrån 

liknande upptäckter (Friberg, 2012). I samband med artikelgranskningen 

sammanställdes varje artikels huvudfynd utifrån deras resultat. Därefter gjordes en 

resultattabell för att få en tydligare översikt över resultaten, se bilaga 2. Utifrån 

resultattabellen kunde artiklarna delas in i olika underkategorier beroende på deras 

resultat. Underkategorierna skapades utifrån att resultaten hade gemensamma 

nämnare. Dessa underkategorier ligger till grund för presentationen av denna 

litteraturstudies resultat. 

Etiska överväganden 
 

Etiska riktlinjer inom forskning innefattar bl.a. forskarens ansvar för att bevara 

deltagarnas personliga integritet, detta blir extra viktigt när forskningen gäller 

sårbara personer. Forskaren ska värna om deltagarnas liv, värdighet, hälsa och 

privatliv. Dessa plikter ska gå före intresset för forskningen (Vård i norden, 2003).  
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Studien byggs på tidigare genomförd forskning, därför bör det inte finnas någon 

etisk risk med denna litteraturöversikt. Artiklarna granskades i möjligaste mån 

objektivt, förvrängdes eller tolkades inte utifrån egna åsikter eller värderingar.  

 

RESULTAT 
 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på tretton vetenskapliga artiklar, varav 

åtta kvantitativa, två kvalitativa och tre kombinerade kvantitativa/kvalitativa. 

Artiklarna som resultatet baseras på kommer från följande länder; USA (n=8), 

Canada (n=1), Sydkorea (n=1), Brasilien (n=1), Danmark (n=1) och Australien 

(n=1). En huvudkategori som täcker in de två frågeställningarna har identifierats: 

Vad föräldrarna upplevde som viktigt och vad som kunde förbättras när deras barn 

vårdades på akutmottagning. Följande sex underkategorier identifierades: 

kommunikation, information, delaktighet, väntetider, smärtbehandling hos barnet 

och föräldrars förväntningar.  

 

Vad föräldrarna upplevde som viktigt när deras barn vårdades på 

akutmottagning 

 

Kommunikation 

Många av studierna visade att kommunikationen var viktig för föräldrarnas 

upplevelse (Magaret, Clark, Warden, Magnusson & Hedges, 2002; Ammentorp, 

Mainz & Sabroe, 2005;  Enarson et al., 2012; Lowe, Monuteaux, Ziniel & Stack, 

2012;  Byczkowski et al., 2016).  

Föräldrarna i en studie ville att vårdpersonalen skulle kommunicera med barnet 

utifrån barnets ålder och behov. Det var viktigt för föräldrarna att de och barnen 

fick möjlighet att ställa frågor till vårdpersonalen, även om de inte fick ett svar 

omedelbart (Byczkowski et al., 2016). Av föräldrarna i en studie menade 93 % att 

de kunde prata om sin oro med vårdpersonalen, medan 89 % kände sig förstådda 

och hörda. 69 % av föräldrarna kände att de kunde berätta för vårdpersonalen när 

de inte var nöjda med vården av deras barn (Enarson et al., 2012). 
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Två studier visade att samarbetet mellan vårdpersonalen var något som påverkade 

föräldrarnas upplevelse (Byczkowski et al., 2013; Byczkowski et al., 2016). 

För att processen på akutmottagningen skulle bli så smidig och effektiv som 

möjligt upplevde föräldrarna till barnen i en studie att vårdpersonalens samarbete 

var viktigt. Föräldrarna till barnet tyckte att de fick olika budskap från 

vårdpersonalen vilket kunde tyda på att vårdpersonalen inte hade kommunicerat 

med varandra (Byczkowski et al., 2016). I en studie upplevde vissa föräldrar att 

bristen på kommunikation mellan vårdpersonalen kunde leda till att de fick 

upprepa samma information till olika sjuksköterskor eller läkare flera gånger under 

vistelsen på akutmottagningen (Byczkowski et al., 2013).  

 

Information 

Enligt flera studier var information viktigt för föräldrarna (Magaret et al., 2002; 

Byczkowski et al., 2016). Föräldrarna var mest nöjda med informationen som de 

fick av sjuksköterskorna, att de var omtänksamma och visade förståelse för 

föräldrarnas situation (Ammentorp et al., 2005).  Att föräldrarna fick adekvat 

information gällande barnets vård hade en tydlig koppling till hur nöjda de var 

överlag med besöket på akutmottagningen (Magaret et al., 2002). Föräldrarna i en 

studie uttryckte en gemensam önskan om att bli informerade gällande alla delar av 

vården av barnet på akutmottagningen, så som barnets kliniska status, diagnos, 

vårdplan och processen på akutmottagningen (Byczkowski et al., 2016). 

 

 

Delaktighet 

Flera av föräldrarna i studierna tyckte att det var viktigt att de fick känna sig 

delaktiga i barnets vård (Meyers, Eichhorn, Guzzetta, Clark, Klein, Taliaferro & 

Calvin, 2004; McGahey-Oakland, Lieder, Young & Jefferson, 2007; Ribeiro dos 

Santos et al., 2011; Byczkowski et al., 2016). En studie visade att föräldrarna 

värdesatte att få vara delaktiga i beslut kring sitt barns vård och att vårdpersonalen 

talade direkt till barnet när det var möjligt. Föräldrarna tyckte även att det var 

viktigt att vårdpersonalen lyssnade till dem (Byczkowski et al., 2016). 

Mödrar ansåg att deras delaktighet var viktig eftersom de såg sig själva som 

oersättliga i omvårdnaden av deras barn. Barnen valde även att ha sina mödrar hos 
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sig under vårdtiden, framför andra familjemedlemmar (Ribeiro dos Santos et al., 

2011). Oavsett om föräldrarna valde att vara närvarande vid återupplivning av 

deras barn eller inte så var det viktigt för dem att bli erbjudna att närvara. Alla 

föräldrarna i studien såg det som en rättighet och som en del av deras 

föräldraansvar att få närvara (McGahey-Oakland et al., 2007).  

 

Föräldrarna i denna studie trodde att deras närvaro kunde påverka vården som 

deras barn fick, bl.a. genom att barnet sågs som en del av en familj inte enbart en 

patient. De upplevde också att vårdpersonalen ”försökte lite extra” samt var mer 

försiktiga med barnet (Meyers et al., 2004). 

 

Väntetider  

Väntetider påverkade hur nöjda föräldrarna blev med besöket på akutmottagningen 

(Magaret et al., 2002; Ammentorp et al., 2005; Byczkowski et al., 2013). Flera 

studier visade att föräldrarna ansåg att väntetiderna inte var rimliga i förhållande 

till barnets behov/tillstånd samt visade att föräldrarna tyckte att väntetiderna 

behövde förbättras (Ammentorp et al., 2005; Fitzpatrick et al., 2014; Jang, Kwak, 

Park, Kim & Lee, 2015). Två studier visade att den totala tiden på 

akutmottagningen inte påverkade hur pass nöjda föräldrarna blev, men att 

väntetiden från ankomst till att de fick träffa en läkare var viktigt för hur nöjda de 

blev med vården av deras barn på akutmottagningen (Magaret et al., 2002; 

Ammentorp et al., 2005). En studie visade att föräldrarna till barn som i triagen 

bedömdes behöva träffa en läkare inom 30 minuter var mer nöjda med väntetiden 

än de föräldrar till barn som bedömdes kunna vänta en timme med att få träffa en 

läkare. Men de föräldrar till barn som skulle behöva vänta i två timmar var mindre 

missnöjda med väntetiden än de som skulle vänta i en timme (Fitzpatrick et al., 

2014). 

 

Smärtbehandling 

Hur barnens smärta hanterades var viktigt för föräldrarna (Byczkowski et al., 

2013; Byczkowski et al., 2016). I en av studierna beskrevs det att föräldrarna 

uppskattade när vårdpersonalen frågade barnet om hens smärta och därmed visade 
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att barnets bekvämlighet prioriterades (Byczkowski et al., 2013). I den andra 

studien beskrevs det att en av föräldrarnas högsta prioritering var att barnet blev 

smärtbehandlad så fort som möjligt. Det var viktigt för föräldrarna att 

behandlingar och undersökningar av barnet skulle vara så lite smärtsamma som 

möjligt (Byczkowski et al., 2016). 

 

Föräldrars förväntningar 

I två studier fick föräldrarna skriva ner sina förväntningar på besöket på 

akutmottagningen för att vårdpersonalen skulle få ta del av dem (Spahr, Flugstad 

& Brousseau, 2006; Zoltowski, Mistry, Brousseau, Whitfill & Aronson, 2016). 

I en av studierna visade resultatet att föräldrarna överlag var mer nöjda och skulle 

rekommendera den specifika akutmottagningen i högre grad när deras läkare hade 

tagit del av deras nedskrivna förväntningar (Spahr et al., 2006). 

I den andra studien visade resultatet ingen utmärkande skillnad på hur nöjda 

föräldrarna blev med besöket på akutmottagningen oavsett om vårdpersonalen 

hade tagit del av föräldrarnas nedskrivna förväntningar eller inte (Zoltowski et al., 

2016).  

 

DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion  

 

Sammanfattning 

Båda frågeställningarna besvarades genom en huvudkategori: Vad föräldrarna 

upplevde som viktigt och vad som kunde förbättras när deras barn vårdades på 

akutmottagning. Sex faktorer identifierades som hade betydelse för föräldrars 

upplevelse vid vården av deras barn på akutmottagning, dessa var följande: 

kommunikation, information, delaktighet, väntetider samt smärtbehandling. 

Resultatet visade bland annat att kommunikation mellan föräldrar, barn och 

vårdpersonal samt vårdpersonalen sinsemellan påverkade upplevelsen.  Detta 

bekräftas i calgarymodellen där fokus läggs på både verbal och ickeverbal 

kommunikation (Wright & Leahey, 1998).  

 Resultaten från artiklarna diskuteras vidare här. 
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Kommunikation, information och delaktighet 

Vårdpersonal ska ha kunskap och en vilja att kommunicera med barnen 

(Byczkowski et al., 2016). Enligt Calgary-modellen behöver inte all 

kommunikation vara verbal. Icke verbal kommunikation kan vara värdefull 

beroende på sammanhanget (Wright & Leahey, 1998). Icke verbal kommunikation 

kan bland annat innefatta beröring (McCabe & Timmins, 2015). 

 

Kommunikation, delaktighet och information är faktorer som kan vara 

sammankopplade, påverkas och vara beroende av varandra. Kommunikation är 

ofta en förutsättning för både delaktighet och information, medan varken 

delaktighet eller information är obligatoriskt för en god kommunikation.  

En av de viktigaste faktorerna enligt två studier för att föräldrarna skulle känna sig 

nöjda med besöket när deras barn vårdades på akutmottagning var hur personalen 

samarbetade och kommunicerade med varandra (Byczkowski et al., 2013; 

Byczkowski et al., 2016). I dessa två studier är samma person huvudförfattare 

vilket kan tyda på att dessa studier har haft liknande frågor eller svarsalternativ. 

Ingen av de övriga studierna i denna litteraturstudie tar upp denna faktor. Att 

föräldrarna inte har haft denna faktor som en fråga eller ett svarsalternativ kan ha 

påverkat deras resultat. 

 

Information till patient och anhöriga är en viktig grund i omvårdnaden. 

Information kan bidra till att patienten och anhöriga kan känna sig lugnare och 

tryggare, men kan också orsaka oro och stress. Därför behöver vårdpersonal 

reflektera och göra överväganden över hur detaljerad information som ska ges till 

patienten och anhöriga. Vikten av att föräldrarna får information under besöket på 

akutmottagningen med deras barn påverkar hur nöjda de blev bekräftades i flera av 

studierna (Magaret et al., 2002; Byczkowski et al., 2016). 

 

Det skulle kunna antas att en god kommunikation mellan föräldrar och 

vårdpersonal underlättar både mottagande och givande av information. 

Att föräldrar i studierna ser delaktighet som en viktig del av vården kan kopplas 

till Calgary-modellen som beskriver att alla medlemmarna i en familj blir 

påverkade av förändring hos en familjemedlem. När barnet i en familj drabbas av 
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sjukdom eller skada kan det påverka familjens livssituation, struktur och funktion 

(Wright & Leahey, 1998). Även inom familjefokuserad omvårdnad beskrivs hur 

familjen utgör ett system av individer som samspelar med varandra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015).  

 

Vissa föräldrar valde att inte närvara vid återupplivningen av deras barn, men de 

värdesatte ändå att bli tillfrågade om de ville vara delaktiga (McGahey-Oakland et 

al., 2007). Detta tyder på att det inte enbart är själva delaktigheten som är viktig 

utan även att vårdpersonalen gav föräldrarna möjlighet att ta beslut kring 

situationen. Detta pekar även på att kommunikationen mellan föräldrar och 

vårdpersonal är en förutsättning för att föräldrarna ska känna sig delaktiga i vården 

av deras barn. 

 

Väntetider 

Rimliga väntetider till att barnet fick träffa läkare på akutmottagningen var en 

viktig del som bidrog till hur nöjda föräldrarna blev med besöket (Magaret et al., 

2002; Ammentorp et al., 2005; Byczkowski et al., 2013). Beroende på barnets 

tillstånd varierade väntetiderna för att träffa läkare. De föräldrar till barn vars 

tillstånd bedömdes som akut, och därmed hade kortast väntetid, ansåg i störst 

utsträckning att väntetiden var rimlig. De föräldrar till barn vars tillstånd 

bedömdes som halvakut, och därmed hade medellång väntetid, var i högre 

utsträckning missnöjda med väntetiden än de föräldrar till barn vars tillstånd 

bedömdes som icke akuta och hade längst väntetid (Fitzpatrick et al., 2014). 

Medicinsk kunskap behövs för att avgöra hur akut patientens behov av vård är, 

vilket föräldrar kan sakna. Att det finns en emotionell relation mellan föräldern 

och patienten, i detta fall barnet, kan också påverka bedömningen. Föräldrar kan i 

högre grad anse att deras barn är i behov av akut vård än vad de nödvändigtvis är 

utefter vårdpersonalens bedömning. När vårdpersonalens bedömning inte stämmer 

överens med föräldrarnas bedömning kan det påverka hur nöjda föräldrarna blir 

med väntetiden. 
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Smärtbehandling 

Två studier visade att det var viktigt för föräldrarna att vårdpersonalen 

uppmärksammade barnets smärta och att deras barn fick en god smärtlindring så 

snabbt som möjligt (Byczkowski et al., 2013; Byczkowski et al., 2016). Nämnvärt 

är att denna faktor inte har tagits upp i flera av studierna, då det borde vara en 

central fråga. Eventuellt skulle denna faktor kunna ses som självklar och att det 

förklarar varför den inte diskuteras i högre utsträckning. 

 

Föräldrars förväntningar 

Två studier fokuserade på att utforska om föräldrarnas tillfredsställelse med 

besöket med sina barn på akutmottagningen påverkades när de fick skriva ned vad 

de förväntade sig av besöket och vårdpersonal fick läsa förväntningarna innan 

läkarbedömning (Spahr et al., 2006; Zoltowski et al., 2016). Den ena studien 

visade att föräldrarna var mer nöjda med besöket på akutmottagningen (Spahr et 

al., 2006), medan den andra studien visade att det inte gjorde någon skillnad 

(Zoltowski et al., 2016). En skillnad mellan studierna var att läkare tagit del av de 

skriftliga förväntningarna i den ena studien (Spahr et al., 2006) och vårdpersonal 

från olika kategorier fått ta del av de skriftliga förväntningarna i den andra 

(Zoltowski et al., 2016). Då läkaren gör den slutgiltiga medicinska bedömningen 

kan det ha större påverkan på beslutet som tas om läkaren får de skriftliga 

förväntningarna direkt till sig från föräldrarna. Dock ska läkarens bedömning 

baseras på hens medicinska kunskap och inte på vad föräldrarna vill ha eller 

förväntar sig att få.  

 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen gjordes i PubMed, Cinahl och Web of science. Tretton 

vetenskapliga artiklar användes, varav kvantitativa (n=8), kvalitativa (n=2) och 

kombinerade kvantitativa/kvalitativa (n=3). Artiklarna som valdes ut är gjorda från 

olika delar av världen för att få ett bredare perspektiv och för att kunna se 

eventuella likheter och skillnader mellan föräldrars upplevelser när deras barn 

vårdas på akutmottagning. Majoriteten av artiklarna i denna litteraturstudie är 

kvantitativa vilket kan ses som en styrka då de inkluderar många deltagare, att det 

kan styrka tillförlitligheten bekräftas i Friberg (2012). 
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Vissa sökkombinationer gav inga träffar och de valda sökorden gav sammanlagt 

endast sex relevanta träffar. Genom manuell sökning i referenslistorna på de sex 

utvalda artiklarna hittades ytterligare sju artiklar som motsvarade syftet. Det tyder 

på att andra sökord hade kunnat passa syftet bättre och resultatet kunde därmed 

eventuellt blivit annorlunda. I de flesta artiklarna som denna studie baseras på 

framgår det att detta område är relativt outforskat vilket påverkar utgångsläget.  

Dubbletter av artiklar identifierades i valda databaser. 

 

Ett kriterium för att artiklarna skulle inkluderas var att de skulle ha medel till hög 

kvalité. Efter granskning visade samtliga artiklar sig ha hög kvalité. Artiklarna 

som hittades var skrivna på engelska, ingen svensk artikel hittades. Dessa språk 

valdes som inklusionskriterier på grund av bristande tid och möjlighet att översätta 

artiklar skrivna på andra språk. Under litteratursökningen hittades artiklar med 

enbart titeln skrivna på engelska där titeln kunde tyda på ett relevant innehåll, 

dessa artiklar samt artiklar på övriga språk som motsvarar syftet kunde ha lett till 

ett annat resultat.  

 

Etikdiskussion 

Artiklarna som ligger till grund för denna litteraturstudie baserades på frivilligt 

deltagande och deltagarna var anonyma.  

 

Varje enskild forskare för respektive artikel har ett etiskt ansvar för sin studie 

(Vård i Norden, 2003). När barnet vårdas på akutmottagning hamnar den 

medföljande föräldern i ett utsatt läge. Fokus läggs av naturliga skäl på barnet, 

men även förälderns upplevelse är viktig och påverkar även barnet. Vårdpersonal 

bör sträva efter att se familjen som en helhet och låta dem vara delaktiga i vården i 

största möjliga mån. Även om det är barnet som är patient kan föräldrarna 

påverkas på olika sätt, bland annat genom att känna obehag, maktlöshet eller 

rädsla. 

 

SLUTSATS 

För att föräldrar ska känna sig nöjda med vården av deras barn på akutmottagning 

behövs en god kommunikation. Något som föräldrar ansåg kunde förbättras var 
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väntetiderna, men många föräldrar även att väntetiderna var rimliga utifrån barnets 

vårdbehov. Det var viktigt att föräldrarna fick adekvat information av 

vårdpersonalen gällande barnets vård för att de skulle känna sig nöjda besöket på 

akutmottagningen. Oavsett om föräldrarna ville vara närvarande vid vissa 

undersökningar och behandlingar av barnet var det viktigt att de blev erbjudna att 

närvara. Därför är det viktigt att involvera föräldrarna i vården av deras barn och 

främja familjefokuserad omvårdnad. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Faktorer som var av betydelse för föräldrars upplevelse av vården på 

akutmottagning med deras barn var följande; kommunikation, information, 

delaktighet, väntetider samt smärtbehandling. Med hjälp av denna litteraturstudies 

resultat kan vårdpersonal öka sin förståelse för föräldrars upplevelse i samband 

med att deras barn vårdas på akutmottagning. Genom ökad förståelse har 

vårdpersonalen bättre förutsättningar att ge patienter och anhöriga en god 

omvårdnad. Denna litteraturstudie kan vara till nytta i kliniska verksamheter då 

flera av artiklarna som studien baseras på haft liknade resultat.  

 

Förslag till vidare forskning 

I flera av artiklarna framgick det att det finns ett behov av ytterligare forskning 

inom detta område. I denna litteraturstudie har det framkommit olika faktorer som 

påverkar föräldrars upplevelse när deras barn vårdas på akutmottagning. Det kan 

vara av värde att studera vidare dessa faktorer för att öka förutsättningarna för en 

god vård. Familjefokuserad omvårdnad kan användas inom flera olika kliniska 

verksamheter, därför skulle vidare forskning inom detta område vara relevant. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

CINAHL Emergency department 
AND Parent*  
AND Child* 

2944 
114 
85 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

 
 
0 

CINAHL Emergency AND 
 Parent* AND 
Experience 

5220 
191 
36 

 
 
3 

0 
0 
2 (artikel 1+2) 

0 
0 
1 
 

CINAHL Emergency AND 
Parent* AND 
Satisfaction 
 

5220 
191 
23 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

CINAHL Family centered AND 
Parent* AND 
Experience  

1197 
392 
117 

0 
0 
3 

0 
0 
1 (artikel 3) 

0 
0 
0 

PubMed Emergency department 
AND Parent*  
AND Child* 
AND Experience 

41657 
946 
671 
48 

0 
0 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

PubMed Emergency department 
AND Parent*  
AND Satisfaction 

41657 
946 
66 

0 
0 
9 

0 
0 
4 (artikel 4-7) 

0 
0 
4 

PubMed parent perspective or 
experience or 
perception or view 
AND 
Emergency AND 
Pediatric AND 
Satisfaction 

 
 
203760 
4537 
370 
17 

 
 
0 
0 
0 
1 

 
 
0 
0 
0 
0 

 
 
0 
0 
0 
0 

PubMed Emergency department 
AND parent* 
AND child* 
AND satisfaction 

41657 
946 
671 
60 

0 
0 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
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Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

Web Of 
Science 

Emergency department 
AND Pediatric  
AND Parent* 

56878 
6378 
881 

0 
0 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Web of 
science 

Emergency department  
AND Pediatric  
AND parents 
perspective 

56878 
6378 
38 

0 
0 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Web Of 
Science 

Emergency 
Department AND 
Parent*  
AND Satisfaction 

56878 
1967 
184  

0 
0 
9 

0 
0 
1 (artikel 9) 

0 
0 
1 

Web Of 
Science 

Emergency department 
AND Family centered 
AND Experience 

56878 
424 
111 

0 
0 
3 
 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
 

Web Of 
Science 

Emergency department 
AND family centered 
AND pediatric 
 

56878 
424 
145 

0 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

 
Manuell sökning: Via de artiklar vi hade letade vi i referenslistorna. Artikel nr 8. 
Artikel nr 10 samt artikel nr 11, 12, 13, 14, 15 
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Bilaga 2 
 

Författare 
År 
Land 

Titel syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitéts-
grad 

Ammentorp, 
J., Mainz, J. 
& Sabroe, S. 
2005 
Danmark 

Parents’ 
priorities and 
satisfaction 
with acute 
pediatric care. 

To identify 
parents’ 
priorities and 
satisfaction in 
relation to 
pediatric care 
to assess 
nurses and 
psysicians’ 
ability to 
provide care 
and treatment 
that fulfill 
parents needs. 

Kvantitativ Del 1 
(n=253) 
varav 
kvinnor 
(n=201) 
samt män 
(n=52) 
del 2 
(n=170) 

God 
kommunikation 
mellan föräldrar 
och läkare var 
viktigt för att 
föräldrarna skulle 
känna sig nöjda. 
Väntetiderna var 
något som enligt 
föräldrarna 
behövde 
förbättras. 

86,2% 

Byczkowski, 
T L., 
Fitzgerald, 
M., 
Kennebeck, 
S., Vaughn, 
L., Myers, 
K., 
Kachelmyer, 
A. & Timm, 
N. 
2013 
USA 

A 
comprehensive 
view of 
parental 
satisfaction 
with pediatric 
emergency 
department 
visits. 

To develop a 
comprehensive 
view of 
aspects of care 
associated 
with parental 
satisfaction 
with pediatric 
emergency 
department 
visits, using 
bort 
quantitative 
and qualitative 
data. 

Kombinerad 
kvalitativ & 
kvantitativ 

Föräldrar 
(n=2442) 
Varav 
kvinnor 
(n=1148) 
samt män 
(n=1294) 

Överlag var 
sjuksköterskornas 
och läkarnas 
samarbete en 
viktig del för att 
föräldrarna skulle 
känna sig nöjda. 
Väntetider och 
hantering av 
barnens smärta 
spelade också 
stor roll. 

87,5% 

Byczkowski, 
T L., 
Gillespie, G 
L., 
Kennebeck, 
S S., 
Fitzgerald, 
M R., 
Downing, K 
A., & 
Allesandrini, 
E A. 
2016 
USA 

Family-
centered 
pediatric 
emergency 
care: A 
framework for 
measuring 
what parents 
want and 
value. 

To identify 
and descrive 
dimensions of 
familycentered 
care important 
to parents in 
pediatric 
emergency 
care and 
compare them 
to those 
currently 
defined in the 
literature. 

kvalitativ Föräldrar 
(n=68) 
varav 
kvinnor 
(n=62) 
samt män 
(n=16) 

Det föräldrarna 
tyckte var viktigt 
var: 
känslomässigt 
stöd, samordning, 
delaktighet, att de 
fick rätt vård vid 
rätt tillfälle, 
information, 
kommunikation, 
utbildning, 
smärthantering, 
säker och 
barnanpassad 
miljö, kontinuitet. 

92% 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitéts
grad 

Enarson, M 
C., Ali, S., 
Vandermee
r, B., 
Wright, R 
B., 
Klassen, T 
P. & 
Spiers, J A. 
2012 
Canada 

Beliefs and 
expectations 
of canadian 
parents who 
bring febrile 
children for 
medical 
care 

To study the 
beliefs, 
expectations, 
and satisfaction 
of Canadian 
parents 
regarding fever 
and treatment of 
their febrile 
children. 

Kvantitativ Pediatric 
emergency 
department 
( n=376), 
urban 
urgent care 
center (n= 
227), and a 
suburban 
urgent care 
clinic 
(n=173). 

För att få nöjda 
föräldrar är det 
viktigt med god 
kommunikation med 
sjukvårdspersonalen. 

93,1 % 

Fitzpatrick, 
N., Breen, 
D T., 
Taylor, J., 
Paul, E., 
Grosvenor, 
R., Heggie, 
K. & 
Mahar, P 
D. 
2014 
Australien. 

Parental 
satisfaction 
with 
pediatric 
care, triage 
and waiting 
times. 

Determine 
parental and 
guardians 
perceptions of 
pediatric 
emergency care 
and satisfaction 
with care, 
waiting time and 
triage category 
in a community 
emergency 
department. 

Kvantitativ Föräldrar 
(n=133)var
av mödrar 
(n=89) 
samt fader 
(n=44) 

Överlag ansåg 
föräldrarna att 
väntetiden var 
relevant. Föräldrar till 
patienter som blev 
triagerade som ”halv-
akuta” var mindre 
nöjda med 
väntetiden. 

96,6 % 

Jang, H Y., 
Kwak, Y 
H., Park, J 
O., Kim, D 
K. & Lee, J 
H. 
2015 
Korea 

Parental 
satisfaction 
with 
pediatric 
emergency 
care: a 
nationwide, 
cross-
sectional 
survey in 
Korea. 

Examine 
parental 
satisfaction with 
pediatric 
emergency care 
and to 
investigate the 
factors 
influencing the 
overall 
satisfaction of 
the guardians. 

Kvantiativ Föräldrar 
(n=1000), 
varav 
kvinnor 
(n=495) 
och män 
(n=505) 

Studien visar att 
tillfredställelsen hos 
föräldrarna överlag 
var relativt låg efter 
besöket på 
akutmottagningen. 
Det berodde främst 
på faktorer gällande 
personalen, bland 
annat deras 
professionalitet, 
attityder och 
förklaringar samt 
väntetider från 
ankomst till 
besluttagande.   

82,8 % 

Lowe, D 
A., 
Monteaux, 
M C., 
Ziniel, S. & 
Stack, A 
M. 
2012 
USA 

Predictors 
of parent 
satisfaction 
in pediatric 
laceration 
repair. 

Define the 
elements of care 
that are important 
to parents during a 
pediatric 
laceration repair 
and to determine 
the predictors of 
excellent parent 
satisfaction. 

Kvantitativ Föräldrar 
(n=408) 
varav 
mödrar 
(n=262) 
fäder 
(n=116) 
övriga 
(n=24) 

Faktorer som starkast 
bidrog till hur nöjda 
föräldrarna blev med 
vården på 
akutmottagningen var 
följande; 
vårdpersonalens arbete, 
kommunikationen med 
läkare, förtroende till 
vårdpersonal samt god 
vårdhygien. 

100 % 
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Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitéts
-grad 

Magaret, N 
D., Clark, T 
A., Warden, 
C R., 
Magnusson, 
R. & 
Hedges, J R. 
2002 
Oregon, 
USA. 

Patient 
satisfaction 
in the 
emergency 
department – 
A survey of 
pediatric 
patients and 
their parents. 

To assess and compare 
overall satisfaction in 
pediatric emergency 
department patients and 
their accompanying 
parents. 

Kvantitativ Föräldrar 
eller 
vårdnads-
havare 
(n=101) 

Samspelet 
mellan 
patient och 
vård-
personal var 
viktigt för 
att 
föräldrarna 
skulle 
känna sig 
nöjda. 
Adekvat 
information 
och 
väntetiden 
till läkar-
bedömning 
var också 
viktig. 

93 % 

McGahey-
Oakland, P 
R., Leider, 
H S., 
Young, A. 
& Jefferson, 
L S. 
2007 
Texas, USA. 

Family 
experiencec 
during 
resuacitation 
at a 
children’s 
hospital 
emergency 
department. 

Describe experiences of 
familymembers whose 
children underwent 
resuscitation in a 
childrens hospital 
emergency department 

Kombi-
nerad 
kvalitativ 
& 
kvantitativ 

Familje-
medlemmar 
(n=10) 
varav 
mödrar 
(n=7), 
fäder (n=2) 
samt 
mormor/ 
farmor 
(n=1)  

Föräldrar 
till barn 
som 
återupplivas 
vill bli 
erbjudna 
om att få 
vara 
närvarande. 

90,6 % 

Meyers, T 
A., 
Eichhorn, D 
J., Guzzella, 
C E., Clark, 
A P. & 
Taliaferro, 
E. 
2004 
(reprint, 
orginal print 
1998, 
reprint 1 
2000.) 
Dallas, USA 

Family 
presence 
during 
invasive 
procedures 
and 
resuscitation 
– The 
experience 
of family 
members, 
nurses, and 
psysicians. 

To exame the attitudes, 
benefits and problems 
expressed by families and 
healthcare providers 
involved in family 
precence during IPS or 
CPR and identifying 
demographic factors of 
the respondents that 
might explain differences 
in perceptions. 

Kombi-
nerad 
kvalitativ 
samt 
kvantitativ 

Familje-
medlemmar 
(n=39) 
varav 
kvinnor 
(n=28) 
samt män 
(n=11) 
Sjukvårds-
personal 
(n=96) 
varav 
läkare 
(n=36) 
samt sjuk-
sköterskor 
(n=60) 

Studien 
visade att 
familjens 
närvaro var 
till fördel 
för 
familjerna 
oavsett 
ålder, kön, 
utbildning, 
relation till 
patienten 
samt att 
familjens 
närvaro 
sågs som en 
rättighet, 
skyldighet 
och något 
naturligt. 

87,5 % 

  



 

26 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitéts
-grad 

Ribiero dos 
Santos, A 
M., 
Amorim, N 
M A., 
Braga, C 
H., Lima, F 
D M L., 
Antunes de 
Macedo, E 
M. & 
Fernanda 
de Lima, C. 
2011 
Brasilien 

The 
experiences 
of relatives 
of children 
hospitalized 
in an 
emergency 
care service. 

To describe the 
experiences of 
relatives of children 
hospitalized in an 
emergency care 
service, discuss on 
how those experiences 
affect the everyday 
life of the family and 
report the aspects that 
interfere in the 
nursing care. 

 

Kvalitativ Föräldrar 
(n=10) 
varav 
kvinnor 
(n=8) samt 
män (n=2) 

Det var viktigt för 
familjemedlemmarna 
att få vara delaktiga i 
barnets vård, samt att 
den var 
individanpassad. 

88% 

Sprahr, C 
D., 
Flugstad, N 
A. & 
Brousseau, 
D C. 
2006 
Wisconcin, 
USA. 
 

The impact 
of a brief 
expectation 
survey on 
parental 
satisfaction 
in the 
pediatric 
emergency 
department. 

To determine the 
effect of physician 
knowledge of parental 
expectations on 
satisfaction with 
emergency 
department care. 

Kvantitativ Föräldrar 
(n=614) 

Läkares vetskap om 
föräldrars nedskrivna 
förväntningar kan 
öka föräldrarnas 
tillfredsställelse 
under besöket på 
akutmottagningen. 

100 % 

Zoltowski.
K S W., 
Mistry, R 
D., 
Brousseau, 
D C., 
Whitfill, T. 
& Aronson, 
P L. 
2016 
Colorado, 
USA 

What 
parents 
want: Does 
provider 
knowledge 
of written 
parental 
expectations 
improve 
satisfaction 
in the 
emergency 
department? 

Determineof clician 
knowledge of written 
parental expectaions 
improves parental 
satisfaction for 
nonurgent emergency 
department visits. 

Kvantitativ Föräldrar 
(n=304)  

Att personalen fick ta 
del av föräldrarnas 
nedskrivna 
förväntningar av 
vården påverkade inte 
hur nöjda föräldrarna 
blev med vården. 

82 % 
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Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvalitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 4 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 5 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kombinerade kvantitativa & kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetiden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Finns populationen beskriven?   
15 Är populationen representativ för studiens syfte?   
16 Anges bortfallets storlek?   
17 Kan bortfallet accepteras?   
18 Anges var studien genomfördes?   
19 Anges när studien genomfördes?   
20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21 Anges vilka mätmetoder som användes?   
22 Beskrivs studiens huvudresultat?   
23 Presenteras hur data bearbetas statistiskt och analyserats?   
24 Besvaras studiens frågeställningar?   
25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
30 Är data systematiskt insamlade?   
31 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
32 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
    
 
Maxpoäng: 32 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 

Mallarna är modifierade versioner utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) 

och Forsberg & Wengström (2008). 


