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ABSTRACT: 

 

Background: Involving parents in the healthcare of their sick child has many 

advantages and is something to strive for. Parents may feel stressed and insecure 

and they often have a need to consult a nurse. 

 

Purpose: The aim of the study was to describe parents’ expectations and 

experiences of the nurse’s attitudes in the care of their sick child. 

 

Methods: The study was conducted as a literature review and article search was 

made in Cinahl 

 

Results: Three domains were formed for the results. Parents expectations, 

experiences and their views on good treatment. The results showed that parents 

have a great need for information and they desire a close relationship with the 

nurse. They are worried about being judged by the nurse and want to be 

empowered in their parental role. 

 

Conclusion: Good communication with a lot of information and a strong 

partnership is what is needed for parents to feel included in the care of their sick 

children. 

 

Keywords: Parent, child, nurse, communication, information, expectations, 

experiences, pediatrics, attitudes, treatment 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SAMMANFATTNING: 

 

Bakgrund: Att föräldrar är med i vården av sitt sjuka barn har många fördelar 

och är något att sträva efter. Samtidigt kan föräldrar känna sig stressade och osäkra 

och har ofta ett behov av att rådfråga en sjuksköterska. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars förväntningar på och upplevelse av 

sjuksköterskans bemötande i omvårdnad av barn med sjukdomar. 

 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie och artikelsökning gjordes i 

Cinahl. 

 

Resultat: Tre domäner utformades efter resultatet. Föräldrars förväntningar, 

upplevelser samt deras syn på gott bemötande. Resultatet visade att föräldrar har 

stort informationsbehov och önskar en nära relation med sjuksköterskan. De är 

oroliga över att bli dömda av sjuksköterskan och önskar att bli stärkta i sin 

föräldraroll.  

 

Slutsats: För att föräldrar skall känna sig inkluderade i vården av sitt barn krävs 

god kommunikation med mycket information samt ett starkt partnerskap.  

 

Nyckelord: Förälder, barn, sjuksköterska, kommunikation, information, 

förväntningar, erfarenheter, bemötande, pediatrik 
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Inledning 

Inom omvårdnad är bemötandet en avgörande del i hur patienter och anhöriga 

upplever vården. Som sjuksköterska kan det vara svårt att se vilka brister som 

finns och det är inte alltid patienter eller anhöriga talar om detta för sjuksköterskan 

i fråga. Genom att sätta sig in i föräldrarnas upplevelser och tankar kring 

bemötandet och kommunikationen kan styrkor och brister i sjuksköterskans arbete 

lättare upptäckas. Pediatrisk sjukvård är en speciellt svår situation då 

sjuksköterskan måste dels anpassa sig efter barnets ålder vid bemötande och 

kommunikation, men även se till att föräldrarna känner sig inkluderade i vården.  

 

Bakgrund 

Föräldrarnas ansvar 

Enligt Föräldrabalken (SFS 1949:381) kap 6 §2 ansvarar föräldrar för sitt barn tills 

att barnet har fyllt 18 år. Föräldern ansvarar då bland annat för att barnets behov 

blir tillgodosedda, att barnet får den tillsyn som behövs utifrån barnets ålder, 

utveckling och dylikt. Föräldrarna skall göra beslut utifrån vad som är barnets 

bästa och skydda dem från att fara illa. De skall försöka skapa en nära och god 

kontakt med sitt barn och ta hänsyn till barnets vilja.  I Patientlagen (2014:821) 

kapitel 3 §1 förklaras alla områden som patienten har rätt att få information om, 

dessa innefattar bland annat; sitt hälsotillstånd, undersökningar och behandlingar, 

förväntat vårdförlopp, risker och komplikationer samt metoder för att förebygga 

sjukdom (a.a.). Om patienten är ett barn ska även föräldrarna informeras angående 

barnets vård och behandlingar (Patientlagen, 2014:821 Kapitel 3, §3). Kapitel 5 §3 

säger även att patientens närstående skall ha möjlighet att medverka vid 

utformningen och genomförandet av patientens vård (Patientlagen, 2014:821). 

Detta är viktigt eftersom barnet som är i behov av hälso-och sjukvård behöver 

föräldrarnas trygghet och närhet i den främmande och otrygga miljö som 

sjukvården kan upplevas som av barn. För att föräldrarna ska kunna medverka och 

vara delaktiga i vården krävs att informationen är begriplig. När de inte förstår 

informationen ordentligt kan det skapas en otrygghet hos föräldrarna angående 

omvårdnaden av sitt barn (Enskär & Golsäter, 2014). 
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Kommunikation i relation till omvårdnad av barn 

En av grundpelarna för en bra kontakt med ett barn är att ha bra kontakt med dess 

föräldrar. Kommunikation mellan sjuksköterskan och patientens föräldrar är 

grundläggande för att skapa en god omvårdnad (Hallström & Lindberg, 2015). Att 

sträva efter en tillitsfull relation där föräldrarna är trygga och säkra på personalens 

kompetens kan hjälpa till och bidra till en bra vårdrelation (Moëll 2011). Att lita på 

barnets föräldrar och deras återgivelse av anamnesen är viktigt för att skapa en 

tillitsfull relation eftersom föräldrar är experter på sitt egna barn (Hallström & 

Lindberg, 2015).  

 

I en studie framkommer det att sjuksköterskan tyckte att den viktigaste delen i 

kommunikation var att aktivt lyssna på patienten och föräldrarna vilket innebar att 

ställa en öppen fråga för att låta dem uttrycka sina rädslor, känslor och funderingar 

(Denier, Gastmans, De Bal & Dierckx de Casterlé, 2010). Att delge information 

uttryckte sjuksköterskan var den näst viktigaste delen av kommunikation. Detta 

innebar att ge svar på frågor angående diagnoser och undersökningar samt att ta 

sig tid att förklara detta. Sjuksköterskan uttryckte även att det var viktigt att vara 

en sorts förmedlare mellan patient, föräldrar och andra vårdgivare till exempel 

läkare för att underlätta förståelsen mellan alla parter.  

 

Att vara förälder till ett barn med en sjukdom 

För föräldrar med ett barn som fått en sjukdomsdiagnos kan det kännas 

omtumlande och svårt. Studier har rapporterat att barn i hälso-och sjukvård kan 

känna sig utanför och annorlunda, därför är det viktigt att föräldrarna finns där 

som ett stöd och hjälp för barnet (Freeborn, Dyches, Roper & Mandleco, 2013). 

Enligt Hilliard, Monaghan, Cogen och Streisand (2010) upplevde föräldrar till 

svårt sjuka barn mycket mer stress än föräldrar med friska barn. Mycket av denna 

stress berodde på barnets risk för till exempel hypoglykemi vid diabetes. 

Lindström, Åman och Lindahl-Norberg (2010) visar i deras undersökning att 

föräldrar till kroniskt sjuka barn visade tecken och symtom på utbrändhet i större 
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utsträckning än föräldrar med friska barn. Detta kan bero på att föräldrar känner 

sig otillräckliga då de inte kan ge barnet den vård den behöver utan hjälp från 

vårdpersonal, de kan då känna sig otillräckliga och grubbla över om det var 

någonting de kunde ha gjort för att sjukdomen inte skulle ha utvecklats eller 

upptäckts tidigare. Detta stärks av Cushing (2005) som skriver att det är viktigt att 

föräldrar får fortsätta vara den primära vårdaren även i en sjukhusmiljö.  

 

Cushing (2005) menar vidare att sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av 

barnet, men måste samtidigt komma ihåg att när barnet är friskt och åker hem så är 

det återigen föräldrarna som har ansvaret. Därför är ett partnerskap mellan 

sjuksköterska och föräldrar viktig, så föräldrarna känner att de har kontroll under 

och efter vårdtiden på sjukhus.  

 

När ett barn blir diagnostiserat med en sjukdom innebär det ofta en stor förändring 

i vardagen för föräldrarna. Föräldrarna ska bland annat lära sig hur sjukdomen 

påverkar barnets vardag till exempel hur olika läkemedel fungerar samt hur livsstil 

och kost kan påverka sjukdomen (Freeborn et al., 2013). Freeborn et al. (2013) 

beskriver vidare hur föräldrar ofta kände oro över hur den nya livsstilen skulle 

tillämpas i deras vardag. Föräldrarna upplevde att det var en utmaning att få de nya 

rutinerna att fungera i bland annat hemmet och i skolan. En osäkerhet fanns hos 

föräldrarna där de upplevde ett stort behov av att rådfråga sjuksköterskan som de 

hade kontakt med. Samtidigt måste föräldrarna lära barnet leva och klara sin 

egenvård.  

 

Föräldrar i vården av deras sjuka barn 

Föräldrar uppmuntras att vara delaktiga i barnets sjukvård redan från födseln. Att 

föräldrarna har hudkontakt med ett för tidigt fött barn har bevisats främja barnets 

psykologiska stabilitet, sömnkvalitet, tillväxt och utveckling. Detta kallas 

kängurumetoden och innebär att föräldern är hud mot hud med sitt barn (Mörelius 

& Cranston Anderson, 2015). Att barnets föräldrar aktivt deltar i vården av barnet 

har visats ha fler positiva effekter. Bland annat kan barnets smärtupplevelse 

minskas och sömnkvalitén bli bättre (Kristensson-Hallström, 2000). Det har även 

visats att det kan lindra ångest hos både förälder och barn, öka barnets 
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aktivitetsnivå på sjukhuset, öka barnets samarbete i olika undersökningar och 

minska vårdtiden (Cushing, 2005).  

 

Teoretiskt ramverk 

Dorothea Orem grundade egenvårdsteorin som går ut på att hjälpa patienter att 

själva kunna utföra sin egenvård. Detta genom att sjuksköterskan stödjer och 

motiverar patienten till att själv klara av mer och mer genom vårdtiden. Friska 

vuxna individer klarar av sin egenvård själv medan äldre, sjuka och barn ofta 

behöver assistans för att klara av det. I de fall när en individ inte klarar av sin 

egenvård är det viktigt att det finns en person i omgivningen som ser till att 

individen får den hjälp som krävs. Hos barn är detta oftast föräldrarna. I situationer 

då personen är sjuk så kan till exempel en sjuksköterska på avdelningen vara 

denna stödjande person. Då är det viktigt att sjuksköterskan främjar och se till att 

en fungerande kommunikation finns, inte bara till patienten utan även anhöriga 

(Orem, 2001).  

 

För att patienten ska få så bra förutsättningar till att sköta sin egenvård, eller att 

föräldrar ska återfå möjligheten att sköta sitt barns egenvård, så är miljön viktig. 

Miljön innebär den fysiska miljön runt omkring patienten där avvikelser kan skapa 

obalans och påverka hälsan. Om miljön kring patienten upprätthålls och främjas så 

blir förutsättningarna för utveckling optimala. Orem beskriver även människan 

som kapabel och kunnig med förmåga att utvecklas och lära sig nya saker. Vid 

sjukdom kan det ibland behövas hjälp utifrån för att åter utveckla egenvården. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar att patienten och dess anhöriga 

har en integritet, egna upplevelser och erfarenheter som direkt påverkar deras 

reaktioner till nya situationer. Patienten och dess anhöriga måste få utrymme att få 

reflektera och vara delaktig i beslut i samarbete med sjuksköterskan (Orem, 2001).  

 

Vidare så är Virginia Hendersons definition av vårdens grundprinciper att 

tillfredsställa behov. De grundläggande behoven tillfredsställs på olika sätt 

beroende på patientens kultur och individuella situation. Därför är det viktigt att se 

patienten som en person det vill säga ha ett patientfokus, ha medkänsla och 

förståelse för patienten. Enligt Henderson är familjen och patienten en enhet och 
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därför bör inte föräldrarna exkluderas från vården. Föräldrar ska också ingå i 

kommunikationen då de kan redogöra för patientens livssituation och informera 

om saker som hjälper sjuksköterskan att förstå patienten och på bästa sätt kunna 

hjälpa denne  (Henderson, 1982). Ett nära samarbete med föräldrar och 

sjuksköterskan är givande för vården.  

 

Definition av begrepp 

Med barn avses i denna litteraturstudie alla människor under 18 år (Unicef 

Sverige, 2009).  

Med förälder avses vårdnadshavare av barnet.  

Med sjukt barn avses barn som är sjuka på så vis att de under perioder kan vara 

inneliggande på sjukhus eller har en kronisk sjukdom till exempel diabetes, 

epilepsi och njursjukdom.  

 

Problemformulering 

Omställningarna för föräldrar med sjuka barn är stora och många visar symtom på 

utbrändhet. Föräldrarna har en viktig roll gällande omvårdnaden av sina barn, både 

friska och sjuka och det finns många fördelar med att föräldrar samverkar i vården 

av sitt barn. Därför är det viktigt att inkludera dem i omvårdnaden och informera 

dem om sitt barns sjukdom. Men för att veta på vilket sätt föräldrar bemöts bäst 

måste deras tankar och upplevelser belysas. Denna litteraturstudie vill lyfta fram 

föräldrarnas upplevelser av bemötandet i vården av deras barn för att påvisa vikten 

av att skapa en tilltro och relation till föräldrarna.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att sammanställa forskning om föräldrars förväntningar på 

och upplevelse av sjuksköterskans bemötande i omvårdnad av barn med kroniska 

sjukdomar samt barn som vårdas på sjukhus. 

 

Frågeställningar 

 Vilka förväntningar har föräldrar på sjuksköterskan?  

 Hur upplever föräldrar sjuksköterskans bemötande?  
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 Vad i sjuksköterskans bemötande är viktigast för föräldrarna? 

 

Metod  

Design 

Studien utfördes som en litteraturstudie. Friberg (2012) lyfter fram att syftet med 

att göra en litteraturstudie är för att få en översikt över aktuell forskning och 

kunskap inom det önskade omvårdnadsområdet. I en litteraturstudie kan både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användas. 

 

Urval av litteratur    

Inklusionskriterier: Artiklar publicerade online i fulltext, publicerade mellan år 

2005 och 2017. Artiklar som fokuserar på föräldrarnas upplevelser och tankar 

kring bemötande, kommunikation. Artiklar som fokuserar på barn som lider av 

kronisk sjukdom eller av annat skäl är inlagda på sjukhus. Artiklarna ska vara 

godkända av en etisk kommitté. 

 

Exklusionskriterier: Artiklar som är skrivna på annat språk än svenska, engelska 

och norska. Artiklar som belyser patientens eller sjuksköterskans upplevelser. 

Artiklar som handlar om föräldrar till övrigt friska prematura barn. Artiklar som 

belyser föräldrars upplevelser när deras barn är inlagda på sjukhus av olika 

olyckor. 

 

Sökmatriser i Bilaga 1 

 

Datainsamling  

Artikelsökning har skett mellan 200217-200317. Litteratursökning i databasen 

Cinahl användes som sökmotor för vetenskapliga artiklar. Sökord har lagts till 

under sökperioden. Termer som användes var: pediatric, diabetes, parents, 

communication, adolescents, treatment, attitudes, experience, patient-nurse, 

relationship, expectations, chronic illness, chronic disease, preferences, needs, 

support, hospitalized. Artiklar har även hittats i referenslistor och sökts fram 

manuellt. Det svenska ordet “bemötande” har översatts till “treatment” och 
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“attitudes” då ingen direktöversättning av ordet finns. “Adolescents” som betyder 

“tonåringar” eller “ungdomar” användes som sökord då uppsatsen innefattar alla 

barn under 18 år och detta utvidgade vår sökning. 

 

Booleska operatorer, med andra ord sökningar med AND, OR och NOT har 

använts i sökningen av artiklar för att säkerställa att resultaten motsvarar studiens 

syfte. Detta system utvidgar eller avgränsar sökningen genom att kombinera olika 

sökord för att få så relevanta artiklar som möjligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011).  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Artiklarna har lästs och granskats systematiskt av båda författarna och sedan 

poängsätts för att säkerställa att samtliga artiklar håller hög kvalitet. 

Poängsättningen skedde enligt  en modifierad version av Willman et al. (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008) granskningsmall se Bilaga 2 och Bilaga 3. I 

litteraturstudien har endast artiklar som erhåller hög kvalité enligt denna 

granskningsmall använts, med hög kvalité räknas de artiklar som fått >80% på 

kvalitetsbedömningen. 

 

Tillvägagångssätt 

Artiklar har sökts individuellt och sedans lästs av båda författarna. Om artikeln har 

motsvarat syftet för denna litteraturöversikt, har blivit godkänd av en etisk 

kommitté samt granskats och fått hög kvalitet har det relevanta resultatet av 

studien sammanställts. När en litteraturöversikt hittades eller någon annan artikel 

som av någon anledning inte levde upp till inklusions- och exklusionskriterierna 

granskades referenslistan från dessa artiklar för att finna fler artiklar som 

motsvarar uppsatsens syfte. Sju artiklar hittades med manuell sökning. Dessa 

artiklar bedömdes på samma sätt som de artiklar som hittats via sökord.  

 

Analys och tolkning av data  

Utifrån sammanställningen av artiklarnas resultat har resultaten analyserades enligt 

taxonomisk analys för att strukturera upp fynden i artiklarna. Taxonomisk analys 
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är en typ av analys som sorterar innehåll i domäner och kodar avsnitt (Polit & 

Beck, 2012). Sedan strukturerade vi domänerna efter en kronologisk ordning där 

föräldrarnas förväntningar kom först för att sedan gå in på vad de faktiskt upplever 

i relation till deras förväntningar. Slutligen avslutades resultatet med att 

sammanfatta vad föräldrarna upplevde som det viktigaste för att skapa ett bra 

bemötande. 

 

Etiska överväganden 

Omvårdnadsforskning ska enligt Sykepleiernes samarbeid i Norden, SSN. (2003) 

vägledas av fyra etiska principer. Principen om autonomi handlar om integritet, 

sårbarhet och värdighet. Principen om att göra gott betyder att det ska finnas ett 

syfte och användning av forskningen. Principen om att inte skada syftar till att 

personerna som deltar i studien ska inte på något sätt komma till skada av 

forskningen. Den fjärde principen är  principen om rättvisa. Den säger att 

forskningen inte får behandla personer olika baserat på till exempel kön och 

etnicitet. Detta stärks av Polit & Beck (2012) som beskriver de tre principerna från 

The Belmont Report, välgörenhet, respekt för mänsklig värdighet samt rättvisa 

gällande etiska riktlinjer vid forskning. Artiklarna som inkluderades i studien 

skulle ha granskats och godkänts av en etisk kommitté. Eftersom denna 

litteraturstudie baserar sig på etiskt godkända artiklar säkerställs att de etiska 

principerna är godkända. 

 

Resultat 

Till resultatet användes 16 artiklar. Dessa var från Danmark (n=1), Nederländerna 

(n=1), Storbritannien (n=3), USA (n=3), Finland  (n=2), Kanada (n=1), Sverige 

(n=1), Austrailen (n=2), Portugal (n=1) och Sydafrika (n=1), av dessa var fem 

stycken kvantitativa och 11 stycken kvalitativa (Bilaga 4). Analysen ledde till tre 

domäner som strukturerades i ett tidsperspektiv; förväntningar, upplevelser och 

sedan föräldrars syn på vad som var viktigast. Utifrån dessa domäner har flera 

kategorier skapats. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. Tabell över resultatets domäner och kategorier. 
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Domäner Förväntningar 

på 

sjuksköterskan 

Upplevelser av 

sjuksköterskans 

bemötande 

Föräldrars syn på 

gott bemötande 

Kategorier Önskan att få 

information 

 

Önskan om en 

relation till 

sjuksköterskan 

 

Att sjuksköterskans 

egenskaper färgar 

bemötandet 

 

Att få ömsesidig 

kommunikation 

 

Att bli informerad 

om barnets 

sjukvård 

 

Att känna sig dömd 

 

Att bli stärkt 

föräldrarollen 

 

Att 

informationsöverföringen 

fungerar 

 

Förväntningar på sjuksköterskan 

Föräldrar verkar enade om att vilja ha en god kommunikation och relation till 

sjuksköterskan samt att bli bekräftade.  

 

Önskan att få information 

Föräldrarna uttryckte att de ville ha så mycket information som möjligt om barnets 

sjukdom, mediciner, biverkningar och förväntade framtida behandlingar och 

symtom. I början ville föräldrarna ha tät kontakt, men de uppgav att det var viktigt 

att den möjligheten kvarstod även när de lärt sig mer om sjukdomen och skötte den 

självständigt (Howe, Ayala, Dumser, Buzby & Murphy, 2012). De uttalade en 

önskan om att sjuksköterskan skulle kommunicera med dem om svårigheter och 

eventuella hjälpbehov de hade även om de inte själva tog upp det. Detta då de 

ibland inte vågade fråga för att de inte ville vara till besvär (Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). En artikel kom även de fram till att föräldrarna 

värdesatte att sjuksköterskan fanns där och informerade så att de kunde uttrycka 
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frågor kring hur de skulle applicera sin nya kunskap kring sjukdomen i sitt 

vardagliga liv (Howe et al., 2012). För att föräldrarna ska kunna lära sina barn att 

själva sköta sin sjukdom så uppskattas det om sjuksköterskan också finns som ett 

stöd för barnet i den processen samt att de kan be om råd angående detta (Ayala, 

Howe, Dumser, Buzby & Murphy, 2014). Detta stärks av Boogerd, Maas-van 

Schaaijk och Noordam (2015) som fann att föräldrarna ville att sjuksköterskan 

skulle uppdatera dem med aktuell information kring sjukdomen, behandling och 

hjälpa dem applicera detta till det dagliga livet. De uttryckte även att 

informationen skulle anpassas efter de behov som de som familj hade eftersom 

detta skulle hjälpa dem att hantera behandlingen bättre. Föräldrarna önskade att 

sjuksköterskan skulle ta upp detta oftare under samtalen.  

 

Både skriftlig och muntlig information var något som föräldrarna uppskattade, då 

de vid hemgång kunde känna sig osäkra på vad som sagts under tiden på sjukhuset 

(Kästel, Enskär & Björk, 2011). Det var dock viktigt att sjuksköterskan gått 

igenom informationen med föräldrarna under vistelsen på sjukhuset så att den 

skriftliga informationen de fick med sig hem var något nytt (Kelo, Eriksson & 

Eriksson, 2013). Detta stärks också av Kerr, Harrison, Medves, Tranmer och Fitch 

(2007) som skriver att föräldrarna ville ha både skriftlig och verbal information, 

gärna få lite labbresultat förklarat och vad det tyder på. De ville öka sin förståelse 

för sjukdomen. De uttryckte behov av att få information upprepat flera gånger. . I 

en studie av Hopia et al. (2005) visades att en viktig del i vården var att 

sjuksköterskan skulle vara ärlig och informera föräldrar om deras barns 

sjukdomsförlopp så fort sjuksköterskan fick reda på ny information, detta stärkte 

relationen mellan förälder och sjuksköterska genom att öka föräldrarnas tillit till 

sjuksköterskan. 

 

Önskan om en relation till sjuksköterskan 

Föräldrar önskade att sjuksköterskan hade tålamod, var uppmuntrande, hade 

humor och var lugna och trevliga. När sjuksköterskan respekterade familjens 

behov för egentid och planerade tiden då de var inne hos familjen upplevde 

föräldrarna att det var lättare att ha en bra kommunikation med sjuksköterskan 

(Kelo et al., 2013). Föräldrarna ville att sjuksköterskan skulle visa intresse för 
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deras barn och satte sig in i deras familjesituation och inte endast själva sjukdomen 

(Howe et al., 2012). En artikel kom fram till att det är viktigt att sjuksköterskan ser 

de behov och svårigheter som föräldrar till nydiagnostiserade barn kan ha och hur 

de kan komma att förändras under tidens gång. På så sätt kunde de erbjuda 

emotionellt stöd och hjälpa föräldrarna med medicinska frågor genom att lära dem 

sätt att hantera svåra situationer i vardagen relaterat till sjukdomen (Ayala et al., 

2014). Det var viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan skapar en emotionell och 

djupare relation till både föräldrar och barn. Föräldrar ansåg det viktigt att få träffa 

samma personal i så stor utsträckning som möjligt, att förtroendet de hade för en 

viss sjuksköterska var betydelsefull för hela upplevelsen (Howe et al., 2012; 

Boogerd et al., 2015). Det var viktigt att hela teamet hade en sammanhållning och 

gav dem samma råd (Boogerd et al., 2015). Vidare ansåg föräldrar att det var 

viktigt att ha en stödjande sjuksköterska som försökte förstå sig på familjens 

livssituation (Erickson, Freeborn, Olsen Roper, Mandleco, Anderson, & Dyches, 

2015). En viktigt del i att skapa ett förtroende var att sjuksköterskan bekräftade för 

föräldrarna att de hade kunskap kring sitt barns sjukdom, att inte ständigt bli 

ifrågasatta (Howe et al., 2012).  

 

Upplevelser av sjuksköterskans bemötande 

Denna domän belyser föräldrarnas upplevelser av sjuksköterskans egenskaper, 

kommunikation och information samt deras upplevelse av att bli dömd av 

sjuksköterskan.. 

 

Att sjuksköterskans egenskaper färgar bemötandet 

Föräldrarna upplevde sjuksköterskan som tillgängliga, förberedda och framför allt 

kunniga (Erickson et al., 2015; Sousa, Antunes, Carvalho och Casey, 2013). 

Sjuksköterskan upplevdes även som pålitliga vilket stärkte föräldrarnas förtroende 

för dem (Verwey, Jooste & Arries, 2008). Hopia et al. (2005) beskrev även att 

sjuksköterskan upplevdes som hårt arbetande och optimistiska av föräldrarna. 

Sousa et al. (2013) kom fram till att 96 % (n=426) av föräldrarna upplevde att 

sjuksköterskan var uppmärksam på deras behov som föräldrar. 
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Att få ömsesidig kommunikation 

En artikel beskriver att föräldrarna ansåg att första bemötandet av sjuksköterskan 

var avgörande för hur resterande samtal skulle utvecklas. De upplevde bemötandet 

som negativt när sjuksköterskan utstrålade stress när de kom in till patienten 

(Howe et al., 2012). Föräldrarna kände sig trygga när de visste att sjuksköterskan 

fanns tillgängliga om de hade frågor angående sitt barn eller något som läkaren 

sagt tidigare (Kästel et al., 2011). Dock upplevdes kommunikationen mellan 

sjuksköterska och läkare som bristfällande enligt föräldrarna då sjuksköterskan 

inte alltid kunde besvara de frågor de hade. Trots detta uppskattade föräldrarna att 

sjuksköterskan fanns tillgängliga för dem när de behövde fråga något (Verwey et 

al., 2008). Kommunikationen med sjuksköterskan var viktig. Möjligheten att 

kontakta sjuksköterskan dagligen var något som många såg som positivt, även om 

de inte utnyttjade det (Howe et al., 2012). Boogerd et al. (2015) fann att 

föräldrarna uppskattade att sjuksköterskan fanns tillgängliga dygnet runt för akuta 

frågor. Detta fick dem att känna att de inte var ensamma i detta och de kände sig 

trygga. Föräldrarna upplevde att det var svårt att veta om en situation var akut eller 

inte vilket fick dem att tveka på att kontakta sjuksköterskan. De tyckte att det var 

viktigt att kunna kontakta sjuksköterskan även när det inte var akuta situationer 

eftersom de då kunde diskutera barnets behandling med experter.  

 

I Hong, Murphy och Connolly (2008)s studie upplevde cirka 50% (n=25) av 

föräldrarna sjuksköterskans kommunikation som exemplarisk . Boogerd et al. 

(2015) kom fram till att föräldrarna uppskattade att sjuksköterskan var involverad i 

barnets behandling och uppmärksamheten de visade för familjens förändrade 

livssituation. Dock uttryckte föräldrarna att de ofta fick lov att ta initiativ själv till 

att prata om sin ändrade livssituation. Att få olika råd från olika personer 

förvirrade föräldrarna. De uppskattade när sjuksköterskan var bestämda och tog 

initiativ när det var nödvändigt. Vidare beskriver Verwey et al. (2008) att genom 

att sjuksköterskan visade att de försökte förstå föräldrarnas oro kände de att deras 

relation till sjuksköterskan stärktes. När sjuksköterskan visade känslor som 

omtanke samt involverade sig med föräldrarna på ett personlig stadium stärktes 

deras relation. Howe et al. (2012) skriver att de sjuksköterskor som förstod sig på 

familjerna gjorde att föräldrarna ansåg att de fick en bättre relation till den 
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sjuksköterskan och på så sätt förbättrades bemötandet.  En förälder berättade att de 

bytt besöksdag för att få behålla samma sjuksköterska. När föräldrarna upplevde 

att ett partnerskap skapats mellan sjuksköterskan och dem så blev det lättare för 

dem att ta till sig råd och tips från sjuksköterskan då de upplevde att 

sjuksköterskan hade familjen och patientens bästa i åtanke och de litade mer på 

sjuksköterskan. Ammentorp, Koefod och Lalund (2011) kom fram till att 

majoriteten av föräldrarna tyckte det var väldigt lätt att berätta sina problem för 

sjuksköterskan.  

 

Ammentorp et al. (2011) visade i deras studie god effekt av en 

kommunikationskurs som gavs till personalen. Föräldrar upplevde bättre 

kontinuitet både i information från läkare och sjuksköterska och i behandlingen av 

deras barn. Liknande resultat visade Hong et al. (2008) där föräldrarna upplevde 

en förbättring i sjuksköterskans kommunikation samt förklaring av undersökningar 

och behandlingar efter en kommunikationskurs. 

 

Att bli informerad om barnets sjukvård 

Föräldrar uppgav att bli informerad direkt var mestadels positivt, men om det blev 

för mycket information så kände de sig förvirrade och rädda. De uttryckte att 

sjuksköterskan sällan hade tillräckligt med tid för att förklara och informera dem 

vilket gjorde föräldrarna osäkra på sitt barns sjukdom (Kästel et al., 2011). I 

motsats fann Young et al. (2006) att majoriteten av föräldrarna var nöjda med 

informationen som de fick och att sjuksköterskan tog sin tid till att besvara deras 

frågor. Även Sousa et al. (2013) fann att 97% (n=430) av föräldrarna ansåg att 

sjuksköterskan var beredda att svara på föräldrarnas frågor angående barnets 

hälsostatus och behandlingar. Endast några av föräldrarna upplevde att 

sjuksköterskan inte upplevdes ha tid till att svara på föräldrarnas frågor (Young et 

al., 2006).  

 

En artikel kom fram till att när föräldrarna fick information både muntligt och 

skriftligt eller via bilder så kände sig både barn och föräldrar trygga med 

behandlingen. Informationen blev bristfällig de gånger då sjuksköterskan inte 

förklarat tillräckligt väl, inte använt sig av demonstrationer eller inte gett ut 
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kompletterande skriftligt material (Swallow, Clarke, Campbell och Lambert, 

2009). Föräldrarna uppgav även att det var viktigt att sjuksköterskan bemötte 

barnet också och lade informationen på deras nivå så att även de fick inkluderas i 

informationen och behandlingen (Kelo et al., 2013). Majoriteten av föräldrarna 

upplevde att de blev hörda och att sjuksköterskan inkluderade dem i besluten 

gällande deras barns vård (Young et al. 2006). 

 

Att känna sig dömd 

Föräldrarna var ofta oroliga över att bli dömda under sina besök hos 

sjuksköterskan vilket bidrog till att de hade svårt att ta upp problem som de 

upplevt hemma eller inte vågade vara helt ärliga gällande till exempel 

glukosvärden som barnet haft sedan förra besöket. Det förekom till och med att 

föräldrarna avbokade sina besök i rädsla för att bli avvisade och negativt bedömda. 

Föräldrarna beskrev även att det var svårt att få ett förtroende och skapa en relation 

till sjuksköterskan när de kände sig ifrågasatta och misstrodda (Lawton el al., 

2015). Lam, Spence och Halliday (2007) kom däremot fram till att föräldrarna 

upplevde att sjuksköterskan involverade dem i vården genom att uppmuntra till att 

ställa frågor och uppmuntra dem i vården av sina barn. Detta stärks av Erickson et 

al. (2015) som beskriver att föräldrarna ansåg att sjuksköterskan inte var dömande 

eller fick dem att känna sig skyldig. 

 

Föräldrars syn på gott bemötande 

Föräldrarna upplevde att det som var viktigast för dem var att bli stärkt i sin 

föräldraroll samt att hålla en god kvalitet på informationsöverföringen.  

 

Att bli stärkt föräldrarollen 

Det framkommer att föräldrar värderar information från sjuksköterskan högt och 

att informationen får dem att känna sig stärkta i sin föräldraroll och som att de har 

förmågan att förespråka sitt barns hälsa. Föräldrar som fått bra information om sitt 

barns hälsa samarbetade bättre och förstod sitt barns sjukdom bättre (Verwey et 

al., 2008). Detta belyser även en artikel som fann att föräldrar som var nöjda med 

sig själva hade lättare att hjälpa sitt barn då de inte visade ångestkänslor inför 
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familjen. För att uppnå detta är det viktigt att sjuksköterskan kommunicerar med 

föräldrarna om deras roll och preferenser. Genom att kommunicera med 

föräldrarna kring vad de behöver hjälp med och hur deras roll på sjukhuset 

förväntas se ut, så stärks även föräldrarnas egna roll. Sjuksköterskans coachande 

leder till att föräldrar får större självförtroende och blir bättre insatt i sitt barns 

sjukdom. Föräldrarna kände sig självständiga nog att ta egna beslut om sitt barns 

medicinering utan att hela tiden vänta till nästa besök och rådfråga 

sjukvårdspersonal (Hopia et al., 2005). Föräldrar som inte kände att de blev 

inkluderade i vården av sitt barn lyssnade i mindre utsträckning på sjuksköterskan 

(Ayala et al., 2014). De upplevde att det var viktigt att de fick vara delaktiga i 

beslut som gjordes, i de fall då detta inte blev uppfyllt kände föräldrarna att deras 

autonomi var fråntagen (Kelo et al., 2013). Det var viktigt att sjuksköterskan 

visade omtanke, värme och framför allt tog sig tid hos familjen (Howe et al., 

2012). Detta stärks av Kästel et al. (2011) som kom fram till att det viktigaste var 

att föräldrarna kände sig lyssnade på och bekräftade av sjuksköterskan. 

 

Föräldrar vill ha emotionellt stöd då de lätt känner sig ensamma. I studien berättar 

föräldrar att de ofta känner att de inte hanterar sitt barns sjukdom lika bra som 

andra föräldrar med sjuka barn. De behöver därför få uppmuntran och förståelse 

och försäkran om att de inte är ensamma och att deras reaktioner inte är någonting 

ovanligt eller att skämmas för (Kerr et al., 2007). 

 

Att informationsöverföringen fungerar 

Föräldrar uttryckte att sjukvårdspersonal använde medicinska termer och svåra 

begrepp vid besök, vilket försvårade föräldrarnas förståelse och 

koncentrationsförmåga. Föräldrarna upplevde det som att sjukvårdspersonalen inte 

anpassade informationen efter deras nivå och detta gjorde att föräldrarna ofta 

kände sig osäkra på vad som bestämts efter att besöket var över. Föräldrarna 

saknade även att under besöken få en stund ensamma med sjuksköterskan då de 

kunde ställa frågor och uttrycka sin oro utan att barnen var med. De upplevde att 

de inte kunde ta upp alla saker de ville när barnen var närvarande på grund av att 

de inte ville skrämma upp barnen eller få dem att tro att föräldrarna inte hade 

kontroll (Lawton et al., 2015; Kerr et al., 2007). Något som de flesta föräldrarna 
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ansåg som viktigt var att få information kring deras barns sjukdom samt att 

sjuksköterskan frågade dem om information kring deras barn (Young et al., 2006). 

Föräldrar kände sig stressade av ovissheten ifall sjuksköterskan skulle informera 

dem om det skedde några ändringar i barnets hälsotillstånd. Även att inte få 

tillräckligt mycket om vilka utredningar och tester som planeras för barnet 

orsakade stress (Lam et al., 2007). Sousa et al. (2013) kom i sin studie fram till att 

99% (n=439) av föräldrarna tyckte att det var högt prioriterat att hållas uppdaterad 

om sitt barns hälsotillstånd. Även Kerr et al. (2007) fann att föräldrarna värdesatte 

att få korrekt information när barnet blivit diagnostiserade.  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Utifrån resultatet kan vi se att föräldrarna förväntade sig att få anpassad 

information efter deras egna behov. De förväntade sig även att sjuksköterskan 

skulle se deras behov och ville skapa en djupare relation till sjuksköterskan genom 

att få träffa samma personal kontinuerligt genom vårdtiden. Föräldrarna ville att 

sjuksköterskan skulle vara stödjande och inte ifrågasätta dem vilket ökade 

förtroendet. Föräldrarna upplevde sjuksköterskan som optimistiska, kunniga och 

att de uppmärksammade föräldrarnas behov. De upplevde att sjuksköterskan var 

tillgänglig för dem vilket skapade trygghet och stärkte relationen. Föräldrarna 

upplevde även att sjuksköterskan ibland inte hade tillräckligt med tid att förklara 

och de var ofta oroliga för att bli dömda, vilket ledde till att de hade svårt att skapa 

en relation. Det som var viktigt för föräldrarna gällande ett gott bemötande var att 

informationen skulle anpassas till deras nivå vilket medförde ett bättre samarbete. 

Det var även viktigt att sjuksköterskan stärkte föräldrarnas självförtroende och 

inkluderade föräldrarna, till exempel genom att fråga frågor om barnen eftersom 

detta gjorde att föräldrarna kände sig kunniga kring sitt barn. 

 

Resultatdiskussion 

Förväntningar 

Det allra mest framträdande i litteraturöversikten var att de flesta föräldrar hade ett 

stort informationsbehov och ville ha mycket information. Detta resultat stärks av 
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Hummelinck & Pollock (2006) som skriver att föräldrar har olika 

informationsbehov och att vissa vill ha mycket information för att kunna hantera 

situationen. Enskär & Golsäter (2014) har också påpekat att sjuksköterskan har ett 

viktigt ansvar gällande att informera, undervisa, stötta och handleda föräldrar och 

barn i vårdandet. För att detta ska ge familjen en positiv upplevelse och trygghet är 

det viktigt att sjuksköterskan anpassar sig efter varje familjs individuella behov. 

 

Flera författare beskriver att föräldrarna vill att sjuksköterskan skall engagera sig 

emotionellt i deras familjeliv då detta stärker relationen mellan sjuksköterska och 

förälder (Verwey et al., 2008; Howe et al., 2012; Kelo et al., 2013; Espezel & 

Canam, 2003). Sjuksköterskan verkar dock ha sina anledningar till att inte bli så 

djupt engagerad emotionellt med föräldrarna. De beskriver att en för personlig 

relation med föräldrar kan göra att de blir involverade i problem som är utanför 

deras profession. Sjuksköterskan anser att en gräns måste kunna dras mellan jobb 

och privatliv (Fegran & Helseth, 2009). Anledningen till att denna klyfta uppstår 

är för att föräldrar och sjuksköterskan har olika förväntningar på relationen. När 

föräldrarna eller sjuksköterskan hade orealistiska mål eller inte tillsammans 

kommit överens om vilka beslut som skulle tas så var det svårare att skapa en stark 

relation (Panicker, 2013). Benzein, Hagberg & Saveman (2014) skriver att 

missförstånd kan uppstå när föräldrarna upplevde att informationen inte var 

tillräcklig eller begriplig. Föräldrarna kunde känna sig kränkta, medan 

sjuksköterskorna upplevde att det var föräldrarna som var anklagande och 

ifrågasättande. När föräldrarna förstod informationen upplevde de ett bättre 

bemötande och acceptans från sjuksköterskan.  

 

Att föräldrar ville ha en relation på en mer personlig nivå med sjuksköterskan kan 

relateras till Orems (2001) omvårdnadsteori där hon beskriver att när en 

egenvårdsklyfta bildas behöver någon utomstående se detta och återställa 

egenvårdsbalansen. Denna egenvårdsklyfta kan uppstå när föräldrar inte har alla 

verktyg för att hjälpa sitt sjuka barn. Då krävs det att sjuksköterskan skall uppfatta 

detta och ge föräldrarna de verktygen de behöver för att klara barnets egenvård. 

För att sjuksköterskan skall kunna uppfatta detta krävs nog en mer personlig 

relation.  
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Om det inte finns sedan innan på arbetsplatsen skulle etikmöten för personal på 

arbetsplatsen kunna införas. Under dessa möten kan deltagarna diskutera frågor 

och funderingar samt utveckla riktlinjer för möten av föräldrar. Riktlinjerna skulle 

sedan kunna användas som ett verktyg för personalen för att förbättra 

kommunikationen till föräldrarna. Om relation mellan föräldrar och sjuksköterskan 

diskuteras på mötena kan sjuksköterskor dela erfarenheter med varandra och få en 

förbättrad kunskap för hur en god relation skapas. Genom att lyfta fördelarna med 

en förbättrad relation och kommunikation samt hur föräldrar kan uppleva olika 

situationer så kan hela personalens bemötande gentemot föräldrarna förbättras. 

Detta i sin tur skulle kunna leda till ett starkare samarbete mellan föräldrar och 

personal och öka hela familjens trivsel och upplevelse av tiden på avdelningen. 

 

Upplevelser 

Vissa föräldrar upplevde att de blev dömda av sjuksköterskan vilket går emot 

Hendersons (1982) omvårdnadsteori som säger att sjuksköterskan skall ha 

medkänsla och förståelse och inte exkludera föräldrar ifrån vården. När föräldrar 

upplever att sjuksköterskan dömer dem blir de indirekt exkluderade. 

 

Flera av artiklarna i den här litteraturstudien kom fram till att föräldrar uttryckte 

olika behov av information; vissa ville ha mycket information direkt och vissa blev 

skrämda och förvirrade av för mycket information (Howe et al., 2012; Hopia et al., 

2005; Kästel et al., 2011). Detta beror sannolikt på föräldrars olika personligheter 

och förkunskaper. Om en förälder har andra problem utanför sjukhuset, till 

exempel med jobb och relationer kan ett besked om att deras barn har en sjukdom 

vara överväldigande. Det kan då krävas mycket energi till att försöka fokusera på 

allt samtidigt, då kan nog överflödig information bli för mycket och orsaka onödig 

stress på föräldern. Detta stärks av Panicker (2013) som skriver att sjuksköterskan 

måste vara uppmärksam på att föräldrar lär sig saker i olika takt, vilket medför att 

sjuksköterskan ska ha föräldrarnas olikheter i åtanke och anpassa informationen 

efter situationen. I en studie framkom att föräldrar uppskattar kontinuitet i 

bemanningen (Espezel & Canam, 2003). Detta är även vad som har framkommit i 

vår litteraturstudie samt vad som står i Patientlagen (2014:821) kapitel 6 §1 där det 

framkommer att patientens behov av trygghet och kontinuitet skall tillgodoses. 
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I litteraturöversikten framkom att föräldrar uttryckte en oro över att bli dömda. 

Enligt en studie visas att även sjuksköterskor är oroliga över att kunna stötta 

föräldrar utan att föräldrarna skall uppfatta det som att de blir dömda. Vidare 

skriver de också att sjuksköterskor tycker att det är smärtsamt de gånger de 

misslyckas med att bygga en bra relation med föräldrarna och många gånger visste 

de inte vad som gjorde att relationen misslyckades (Fegran & Helseth, 2009). 

Denier et al. (2010) beskriver att sjuksköterskans tankar på hur en god relation 

byggs är att lyssna, ge information och att vara förmedlare mellan föräldern och 

andra vårdprofessioner. Om sjuksköterskan gör allt i sin makt för att skapa en god 

relation men försöket ändå misslyckas kan det ses som ett stort nederlag och 

resultera i dåligt självförtroende. Om dessa misslyckanden upprepas kan det 

resultera i att sjuksköterskan slutar försöka bygga upp en relation för att inte 

riskera att misslyckas igen. Samma gäller för föräldrar, om de upplever att de blir 

dömda för många gånger kommer de tillslut att inte delge information som de kan 

bli dömda för. Relationen mellan sjuksköterska och förälder är då väldigt svår att 

skapa och utan den blir chansen för en god kommunikation och god vård minimal. 

 

Föräldrars syn 

Hallström, Runesson & Elander (2002) skriver att informationssökning är en av de 

viktigaste metoderna föräldrar använder för att hantera en stressig situation och 

känna att de har en viss kontroll över situationen. Detta stärker vårt resultat där det 

har framkommit att föräldrar vill ha mycket information och känner sig stressade 

om de inte vet om sjuksköterskan kommer framföra informationen till dem eller 

inte (Lam et al., 2007; Howe et al., 2012; Hopia et al., 2005; Kästel, Enskär & 

Björk, 2011).  

 

I litteraturöversikten kom vi även fram till att föräldrar ibland tyckte att 

sjuksköterskor förklarade med för svåra ord (Lawton et al., 2015; Kerr et al., 2007) 

och Patientlagen (2014:821) Kapitel 3 §6 säger att informationen som ges skall ges 

individanpassat utifrån personens mognad, erfarenhet, språkkunskaper och dylikt. 
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I en studie framkom det att sjuksköterskorna ansåg att det viktigaste för att hjälpa 

föräldrar att hantera situationen och stärka deras föräldraroll var att uppmuntra 

föräldrarna och stötta dem. Sjuksköterskorna upplevde även att när föräldrarna 

kände att de var närvarande och fanns där när föräldrarna behövde dem så 

minskade föräldrarnas oro (Panicker, 2013). Liknande resultat har framkommit i 

vår studie där föräldrar har betonat vikten av stöd från sjuksköterskan. 

 

Metoddiskussion 

Till litteraturöversikten valdes 16 artiklar ut, vilket är en mer jämfört med vad 

Högskolan Dalarna rekommenderar (n=15).  Vi valde att söka våra artiklar i 

Cinahl, det hade varit fördelaktigt att använda fler databaser för att få större utbud 

av artiklar. Att endast söka i en databas ger ett begränsat antal träffar och många 

intressanta och relevanta artiklar kan därför ha missats. De sökord vi använde 

utökades under sökningens gång, men dessa räckte inte riktig till för att hitta 

tillräckligt många artiklar som höll hög kvalitet. Däremot hittade vi många 

litteraturstudier på ämnet och valde därför att leta vidare i referenslistor efter fler 

artiklar så kallat manuell sökning. Under arbetets gång har inriktningen på denna 

litteraturöversikt utvidgats till att slutligen innefatta sjuka barn då många av de 

funna artiklarna handlade om detta. Detta beroende på att diabetessjuka barn och 

kroniskt sjuka barn gav för få träffar på artikelsökningen. 

 

Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var publicerade 2005 eller senare 

vilket upplevs som relativt nya då de är maximalt 13 år gamla. Troligtvis hade 

resultatet sett annorlunda ut om äldre artiklar hade inkluderats. Det hade säkert 

varit svårt att hitta tillräckligt många artiklar om endast ännu nyare artiklar hade 

inkluderats. Litteraturöversikten inkluderade endast artiklar som skrev om 

upplevelser av just sjuksköterskan och resultatet kunde blivit annat om andra 

professioner inkluderades. Detta då professionerna har olika utbildning och 

fokuserar på olika delar av vården. Om byte av fokus från föräldrars upplevelser 

gjordes till familjens upplevelser hade resultatet också kunna blivit annorlunda.  

 

Eftersom vi valt att granska artiklarna utifrån en modifierad version av Willman et 

al. (2006) och Forsberg och Wengström (2008) granskningsmall så säkerställs att 
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artiklarna erhåller god kvalité. Granskningsmallarna finns i bilaga 2 och 3, ett 

resultat på över 80% innebär enligt denna mall att artikeln håller hög kvalité. Detta 

gör att de artiklarna som vi valt ut till resultatet är tillförlitliga och trovärdiga. För 

att säkerställa tillförlitligheten i vårt resultat valde vi att strukturera upp fynden i 

artiklarna och sortera upp de enligt en taxonomisk analys. Genom att göra detta så 

var risken att förvränga och felaktigt presentera resultatet minskad, vilket ger vår 

studie en giltighet i relation till andra studier inom samma ämne.  

 

Etikdiskussion 

Alla artiklar har godkänts av etisk kommitté, vilket styrker att forskningen varit 

etiskt korrekt.  Sykepleiernes samarbeid i Norden, SSN. (2003)’s etiska principer 

har uppnåtts genom att artiklarna som använts till resultatet har alla värnat om 

människans integritet genom att avidentifierat deltagarna samt att alla deltog 

frivilligt. Det har funnits syften med studierna och forskningen har inte 

diskriminerat deltagarna genom till exempel ras eller kön. Det är dock inte säkert 

att de sjuka barnen har velat att deras föräldrar skulle deltaga i studien då ingen av 

våra artiklar har tagit upp detta, vilket är värt att överväga.  

 

Klinisk betydelse för samhället 

Genom att undersöka vilka förväntningar och upplevelser föräldrar har till 

sjuksköterskans jobb i relation till vården av deras barn så uppmärksammas 

sjuksköterskans förbättringsområden. För att skapa ett gott bemötande och god 

omvårdnad krävs det att både patientens och anhörigas åsikter lyfts. Denna studie 

har visat att föräldrarna ibland har svårt att uttrycka dessa behov direkt till 

sjuksköterskan, och det kan därför vara svårt att som arbetande sjuksköterska veta 

vad som kan förbättras och vad som fungerar. Det är först när patienten och 

anhöriga är nöjda med bemötandet och fått sina förväntningar uppfyllda som god 

omvårdnad verkligen kan ske. Enligt patientlagen (2014:821 Kapitel 3) §3 och §5 

så är det viktigt att föräldrarna är delaktiga och informerade angående vården av 

sina barn. Om detta ämne inte uppmärksammas kan ingen förändring ske, men 

genom att belysa detta problemområde kan sjuksköterskans bemötande förbättras.  
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Slutsats 

Föräldrarna ansåg att kommunikation och information var de viktigaste delarna för 

att uppnå ett gott bemötande. De flesta föräldrarna upplevde att deras 

sjuksköterska bemött dem på ett vänligt sätt och förklarat information angående 

sjukdomen och behandlingar utifrån deras önskemål. Dock upplevde en del av 

föräldrarna att mer information var behövlig och att de ofta kände sig dömda eller 

var rädda för att bli det av sjuksköterskan.  

      

Förslag till vidare forskning  

Utifrån vår litteraturstudie upplever vi att vidare forskning behövs som belyser 

både sjuksköterskans och föräldrars upplevelser samt preferenser för gott 

bemötande. Många artiklar som vi funnit under litteratursökningen belyser 

föräldrarnas känslor mer allmänt när deras barn blev sjuka eller hur de hanterade 

vardagslivet. Därför anser vi att mer forskning kring föräldrarnas känslor gentemot 

sjukvårdspersonal är av stor betydelse och kan hjälpa till att utveckla vården 

ytterligare. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 
till 
resultat 

Cinahl parents AND 
information AND 
chronically ill child 
Limitations: publish 
date > 2005, Abstract 
available 

11 4 2 2 

Cinahl parents AND 
experience AND 
children AND 
diabetes, 
Limitations: publish 
date > 2005, 
Narrow by 
SubjectMajor: 
communication, 
parental attitudes, 
parents, diabetes 
mellitus type 1. 

71 7 4 3 

Cinahl Diabetes AND parents 
AND nurse 
Limitations: publish 
date > january 2005, 
PDF full-text available 

25 3 1 0 

Cinahl Chronic illness AND 
parents AND nurse 
AND child 

22 ?? 2 2  

Cinahl Parent AND 
expectation AND 
children AND care 
AND illness 
Limitations: 
Published 2005-2017 
 

26 4 3 2  

Cinahl Communication AND 
nurse AND parent 
publish date > 2005 

164 37 12 1   
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Academic journal, 
PDF full-text avalible 

Cinahl Parent AND needs 
AND nurse AND 
chronic 
publish date > 2005 
Academic journal, 
PDF full-text avalible 

27 8 3 1  

Cinahl Parent AND Nurse 
AND communication 
AND hospitalized 
publish date > 2005 
Academic journal, 
PDF full-text avalible 

21 9 6 2 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - kvalitativa 
studier. 

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? 
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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     >80% hög 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning - kvantitativa 
studier 

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? 
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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    >80% hög 
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Bilaga 4. Artikelmatris. 

Författar
e, år , 
land 

Titel Syfte Design, 
metod 

Deltagare Resultat Kvalitet
sgrad 

Amment
orp et 
al. 
 
( 2011) 
Danmar
k 

Impact of 
communi
cation 
skills 
training 
on 
parents 
perceptio
ns of 
care: 
interventi
on study 

Studera 
effekten av en 
kommunikati
onskurs för 
vårdpersonal 
och se 
föräldrars 
upplevelser 
av 
information, 
omvårdnad 
och 
kontinuitet. 

Kvantitativ, 
frågeformulä
r 

895 föräldrar 
innan 
kommunikat
ionskurs, 
1937 efter. 

Föräldrarna 
upplevde att 
kommunikati
onskursen 
förbättrade 
personalens 
förståelse för 
situationen 
och att 
kommunikati
onen blev 
lättare. 

26/29 

Ayala et 
al. 
 
(2014) 
USA 

Partnersh
ips With 
Providers
: 
Reflectio
ns From 
Parents 
of 
Children 
With 
Type 1 
Diabetes 

Att utforska 
vad föräldrar 
tyckte var 
hjälpfullt och 
inte hjälpfullt 
i att skapa ett 
stöttande 
partnerskap 
med 
vårdgivaren 
när de 
tillsammans 
arbetar mot 
att skapa en 
bra hantering 
och 
livssituation 
för deras barn 
med diabetes. 

Kvalitativ. 
intervjuer. 

63 intervjuer Sjuksköterska
n skall gå 
igenom 
information 
mycket och 
noggrant, ge 
tips och ideer, 
kontrollera 
familjens 
färdighet, 
guida 
föräldrar, 
positiv. Är 
sjuksköterska
n negativ 
lyssnar inte 
föräldrar lika 
mycket. 
Förmåga att 
planera och 
diskutera 
MED 
föräldrarna. 
Individanpass
a information. 

22/25 

Boogerd 
et al. 
 
(2015)  
Netherla
nds  
 

Parents’ 
experienc
es, needs, 
and 
preferenc
es in 
pediatric 
diabetes 
care: 
Suggestio
ns for 
improve
ment of 

Undersöka 
föräldrar till 
barn med 
diabetes 
behov och 
preferenser  p
å pediatrisk 
omvårdnad 
och 
användandet 
av internet i 
omvårdnaden 

Kvalitativ 
Grupp- 
intervjuer 

Föräldrar till 
34 barn 

Viktigt att 
kunna 
kontakta 
sjuksköterska
n vid frågor. 
Tryggt att 
veta att de 
finns där när 
föräldrarna 
behöver dem. 
Ville få 
aktuell 
information 
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care and 
the 
possible 
role of 
the 
internet. 
A 
qualitativ
e study 

kring 
sjukdomen. 

Erickso
n, et al.   
 
(2015) 
Storbrita
nnien  

Parent 
Experien
ces 
Raising 
Young 
People 
with 
Type 1 
Diabetes 
and 
Celiac 
Disease 

Att beskriva 
föräldrars 
upplevelse av 
att uppfostra 
barn som lider 
av två 
kroniska 
sjukdomar: 
diabetes typ 1 
och celiaki. 

Kvalitativ 
Intervju i 
hemmet. 

30 föräldrar Önskvärt av 
sjuksköterska
n: inte känna 
sig guilty. 
Finnas där för 
frågor och 
funderingar, 
se 
föräldrarnas 
svåra roll. 

21/25 

Hong et 
al. 
 
(2008) 
USA  

Parental 
Satisfacti
on With 
Nurses’ 
Commun
ication 
And Pain 
Manage
ment In a 
Pediatric 
Unit 

undersöka hur 
nöjda 
föräldrar var 
med 
sjukskötersko
rnas; 
kommunikati
on, förklaring 
av 
tester/behandl
ingar samt 
smärtbehandli
ng före och 
efter en 
kommunikati
onskurs 

Kvantitativ, 
frågeformulä
r 

50 föräldrar ca 50% av 
föräldrarna 
gav högsta 
betyg på 
kommunikati
on, 28% hösta 
betyg på hur 
bra de 
förklarade 
tester innan 
kursen och 
50% efter.  

24/29  
 

Hopia et 
al 
 
(2005) 
Finland  

Child in 
hospital: 
family 
experienc
es and 
expectati
ons of 
how 
nurses 
can 
promote 
family 
health 

att belysa, 
från familjens 
synpunkt, hur 
sjukskötersko
r kan främja 
familjens 
hälsa 
under  periode
n då barnet är 
inlagt på 
sjukhus. 

Kvalitativ, 
intervjuer 

43 föräldrar, 
39 barn 

De viktigaste 
sakerna var 
att stötta 
föräldraskapet
, dela den 
emotionella 
tyngden, 
skapa en 
konfidentiell 
vårdrelation. 

21/25 

Howe et 
al. 
(2012) 
 
USA  

Parental 
expectati
ons in the 
care of 
their 

Att få en 
överblick 
över hur 
föräldrar till 
barn med 

Kvalitativ, 
intervjuer 

63 föräldrar  Sjuksköterska
ns primära 
bemötande 
avgörande för 
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children 
and 
adolescen
ts with 
diabetes 

diabetes typ 1 
tyckte om 
deras relation 
med 
sjuksköterska
n. 

vårdrelatione
n.  
Förväntningar 
som 
föräldrarna 
hade på 
vården för 
sina barn. 
Skapa en 
relation som 
partners och 
samarbeta 
med 
sjukskötersko
rna för att 
skapa tillit. 

Kelo et 
al. 
 
(2013) 
Finland  

Perceptio
ns of 
patient 
education 
during 
hospital 
visit – 
described 
by 
school-
age 
children 
with a 
chronic 
illness 
and their 
parents 

Att undersöka 
vad föräldrar 
och deras 
kroniskt sjuka 
barn upplevde 
som de 
viktigaste 
elementen i 
undervisnings
tillfällena 
under deras 
sjukhusvistels
e 

Kvalitativ, 
intervjuer 

12 barn och 
19 föräldrar 

Bemötande: 5 
positiva och 3 
negativa 
upplevlser. 
Önskvärt hos 
sjuksköterska
n: 
empowering, 
stöttande, 
förstënde, 
kompetent, 
förmåga att 
hålla en 
dialog. 

21/25 

Kerr et 
al. 
 
(2007) 
Kanada  

Understa
nding the 
Supportiv
e Care 
Needs of 
Parents 
of 
Children 
With 
Cancer: 
An 
Approach 
to Local 
Needs 
Assessme
nt 

Att göra en 
bedömning av 
föräldrar till 
barn 
diagnostiserad 
med cancers 
behove av 
stöttning av 
barnets 
omvårdnadsb
ehov,  

Kvalitativ, 
intervjuer 

15 föräldrar Önskan om 
att få 
information 
flera gånger, 
vill att 
sjukskötersko
r skall vara 
lätttillgänglig
a, inte känna 
sig ensam. 

22/25 

Kästel 
et al. 
 
(2011) 
Sverige  

Parents’ 
views on 
informati
on in 
childhoo
d cancer 
care 

Att belysa 
föräldrarnas 
syn på 
information 
vid 
barncancervår
d  

Kvalitativ, 
Intervjuer 

15 föräldrar i 
8 familjer 

Föräldrarna 
kände mycket 
tillit till 
sjusköterskor
na. Svårt att 
ta in info, vill 
inte alltid ha 
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 så mycket 
info. 
Önskvärt att 
lyssna mycket 
och svara på 
frågor 
förklarande 

Lam et 
al. 
 
(2007) 
Austrail
en  

Parents’ 
perceptio
n of 
nursing 
support 
in the 
neonatal 
intensive 
care unit 
(NICU) 

Att utforska 
hur 
stressnivån 
uppfattas och 
upplevs av 
föräldrarna 
relaterat till 
sjuksköterska
ns beteende 
och 
kommunikati
on under 
sjukhusvistels
en med 
spädbarn samt 
att bedöma 
deras 
uppfattning 
av det stöd de 
fått av 
sjukskötersko
rna 

Kvantitativ 
Frågeformul
är 
Självskattnin
g på en skala 
från 1-5 om 
olika 
beteenden 
hos 
sjukskötersk
or och 
påverkan 
föräldrarna. 

62 föräldrar 84% tyckte 
att för lite 
information 
gav mest 
stress. 79% 
var osäkra på 
om 
sjuksköterska
n  skulle höra 
av sig om 
barnets 
tillstånd 
ändrades. 
sjuksköterska
n upplevdes 
som stöttande 
(4 mellan 1-5) 
Lite dåliga på 
att uppmuntra 
föräldrarna, 
men bra på att 
involvera 
föräldrar. Mer 
stöd från 
sjuksköterska
n gav mindre 
stress. 

24/29 

Lawton 
et al. 
 
(2015) 
Storbrita
nnien  

Improvin
g 
communi
cation 
and recall 
of 
informati
on in 
paediatric 
diabetes 
consultati
ons: a 
qualitativ
e study of 
parents’ 
experienc
es and 
views 

Att identifiera 
på vilka sätt 
pediatriska 
diabeteskonsu
ltationer kan 
förbättras till 
att värna om 
kommunikati
on, förståelse 
och kunskap, 
från 
föräldrarnas 
perspektiv, 
för att 
effektivisera 
dessa 
konsultationer
. 

Kvalitativ, 
intervjuer 

54 parents, 
38 mothers 
and 16 
fathers 

Föräldrar 
upplevde oro, 
svårt att 
koncentrera 
sig på 
informationen 
upplevde att 
de blev 
förhörda och 
dömda. 
Behov av 
egentid med 
personalen 
utan barnen.  

22/25 

Sousa et 
al. 
 
(2013) 

Parental 
perspecti
ves on 
negotiati

Att öka 
förståelsen av 
föräldrarnas 
perspektiv av 

Kvantitativ, 
Frågeformul
är. 

444 föräldrar Föräldrarna 
tyckte att det 
var viktigt 
med 
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Portugal  on of 
their 
child’s 
care in 
hospital 

förhandling 
av vården. 

information 
om deras 
barns 
hälsotillstånd, 
de kände att 
sjuksköterska
n var 
förberedd för 
att svara på 
frågor. 

Swallow 
et al. 
 
(2008) 
Storbrita
nnien  

Nurses as 
family 
learning 
brokers: 
shared 
managem
ent in 
childhoo
d chronic 
kidney 
disease 

Att utforska 
sjuksköterska
ns bidrag till 
föräldrarnas 
inlärning när 
de 
sammarbetar i 
vården av det 
kronisk 
njursjuka 
barnet. 
 

Kvalitativ,  i
ntervjuer 

7 föräldrar Viktigt att 
sjuksköterska
n är 
förtroendeingi
vande, 
förklarar 
vanliga 
problem  och 
risker, vara 
tydliga. 
involvera 
barnet så 
föräldrar inte 
behöver 
förklara allt. 

23/25 

Verwey 
et al. 
 
(2008) 
Sydafrik
a,  
 

Experien
ces of 
parents 
during 
the 
hospitalis
ation of 
their 
child in a 
private 
paediatric 
unit 

Att beskriva 
rekommendati
oner för att 
stötta 
föräldrar vid 
inläggningen 
av deras barn 
på en privat 
barnavdelning 

Kvalitativ, 
intervjuer 

7 föräldrar föräldrar hade 
olika 
upplevelser 
av 
kommunikati
onen, både 
positiva och 
negativa 
upplevelser 
av nurse- 
parent 
relationen. 

21/25 

Young, 
et al. 
 
(2006) 
Australi
en 

Negotiati
on of 
care for a 
hospitalis
ed child: 
parental 
perspecti
ves 

Att beskriva 
föräldrarnas 
perspektiv av 
deras 
engagemang i 
sitt barns 
vård, särskilt i 
relation till 
när det gäller 
förhandlingar
na kring 
vården 

Kvantitativ, 
frågeformulä
r 

225 föräldrar viktigt att få 
info om sitt 
barns hälsa, 
sjuksköterska
n lyssnar på 
föräldrarnas 
behov 
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