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ABSTRACT 
 
Within the last decade many changes have taken place within child health care or 
pediatrics. Parents have become more involved, but because of weaknesses within the 
medical health care system, parents still feel that they are not allowed to fully take part in 
meeting their child’s needs. 
The aim of this literary study was to describe parent’s experiences when their children are 
in need of emergency medical care, and their experiences of support and help from the 
nurse in these situations. Scientific articles have been used and were found by using 
“Cinahl” and “Science Direct” databases.  
The results show that parents to children who seek emergency medical care at either a local 
medical clinic or an emergency room at a hospital, experience insecurity and are in great 
need of being in close proximity to their children. In the very beginning of an emergency 
medical treatment, the parents experience both loneliness and alienation while the are 
sitting in the waiting room and are not allowed to take part in helping meeting their 
children’s needs. Parents also experience shock and despair and often feel that they have 
lost control of the situation when their children become sick and need emergency medical 
care. 
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INLEDNING 

Många barn vårdas varje år på sjukhus, på grund av svåra olyckor eller plötsliga 

livshotande sjukdomar. Den tid barnen vårdas på sjukhus kan vara dramatisk, utan 

förberedelser för barnen och deras föräldrar. Under de senaste 20 – 25 åren har det skett 

förändringar för barn som vårdas på sjukhus. Förr fick föräldrarna inte vara med sina barn 

på sjukhuset och detta upplevdes ofta som traumatiskt av både barnet och föräldrarna. Att 

vårdas på sjukhus innebär en förändring från det vardagliga livet och medför påfrestningar 

för både föräldrarna och barnet, i form av nya rutiner och möten med okända människor 

(Hordvik & Straume, 1999). 

 

Författarna till denna studie har båda erfarenhet av att arbeta med sjuka barn och har 

uppmärksammat att föräldrarna ofta känner sig utanför och är i behov av stöd och hjälp, då 

deras barn blir akut sjuka och omhändertas av hälso- och sjukvårdspersonal. Board och 

Ryan-Wenger (2003) skriver att föräldrars upplevelser är värdefull information för 

sjuksköterskan, om hon vill hjälpa och stödja föräldrarna till ett sjukt barn. Detta har väckt 

författarnas intresse att studera föräldrars upplevelser när deras barn blir akut sjuka. I 

föreliggande studie menar författarna att akut vård innefattar ambulansfärden och vården på 

en vårdcentral eller en akutvårdsmottagning.  

 

BAKGRUND 

Den första tiden barnet vårdas på sjukhus kan föräldrarna uppleva tvivel, förnekelse och 

ilska över barnets sjukdom. Det är vanligt att föräldrarna upplever skuldkänslor, hopplöshet 

och grubblerier. Många föräldrar upplever stark oro och ängslan och kan bli deprimerade 
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när deras barn blir sjuka. Under barnets första tid på sjukhuset fattar föräldrarna många 

beslut rörande barnets behandling och föräldrarna kan då hamna i en pressad situation då de 

samtidigt har det egna arbetet och vardagslivet att ta hand om (Enskär, 1999). 

 

När ett barn vårdas på sjukhus kan familjen drabbas av en så kallad akut kris, som enligt 

Hordvik och Straume (1999), kännetecknas av att både föräldrarna och barnet visar tecken 

på krisreaktioner. Barnets reaktioner kan bero på flera faktorer, en av dessa är den egna 

upplevelsen av allvaret i situationen och en annan är barnets upplevelse av föräldrarna. Om 

föräldrarna uppträder på ett lugnt och lugnande sätt överförs detta till barnet. Detsamma 

gäller om stämningen är uppjagad och ångestladdad. Vissa barn som blir akut sjuka kan 

uppvisa starka stress- och krissymtom. Små barn kan till exempel sluta prata tills 

situationen normaliserats igen och andra barn kan reagera med klängighet, gråt och 

protester. Då barnet drabbas av en akut sjukdom kan föräldrarna uppleva en känsla av 

overklighet, och en känsla av att stå vid sidan av sig själva är vanligt förekommande. 

Föräldrar berättar ofta att de handlat instinktivt eller att de tagit fram resurser de inte trodde 

de hade för att klara av situationen. Många föräldrar blir förvånade över att de inte blir 

överväldigade av sina känslor och att de istället känner sig alldeles ”tomma” eller 

”bedövade”. Ofta upplever de att tiden står stilla eller att den går sakta. När det mest 

dramatiska skedet är över, när hjälpen har kommit och andra har tagit över ansvaret, kan 

starkare reaktioner komma. Det kan handla om fysiska reaktioner som skakningar, frossa 

och illamående. Starka psykiska reaktioner som ångest, oro, gråt, rastlöshet eller nervositet 

kan också förekomma (a.a.).  
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Krav som föräldrar kan känna på sig själva 

När ett barn blir inlagt på sjukhus kan detta medföra krav på föräldrarna, både praktiskt och 

känslomässigt (Enskär, 1999; Hordvik & Straume, 1999). Upprätthållandet av arbete och 

skötsel av hemmets sysslor kan i denna situation kännas oviktig för föräldrarna. De kan 

känna sig tvingade att gå in i en vårdar- och övervakarroll på samma gång som de upplever 

att de hamnar utanför och känner sig onyttiga. Föräldrar kan påverkas känslomässigt av 

barnets situation och söker kraft för att trösta och vara barnets allra viktigaste stöd, 

samtidigt som de har allt det praktiska och sin egen oro att ta hand om. Detta kan leda till 

relationsproblem, framförallt mellan föräldrarna men även mellan föräldrar och 

sjuksköterska (a.a.).  

 

Hordvik och Straume (1999) skriver att om barnet drabbats av en livshotande sjukdom och 

föräldrarna prioriterar hur den dyrbara tiden bör fördelas, kommer de själva långt ner på 

listan. Det finns saker som föräldrarna vet är viktiga, men som de inte har någon kraft att 

göra något åt.  

 

Krisreaktioner  

En krisupplevelse kan enligt Cullberg (1992) vara mer eller mindre stark och störande för 

den personliga funktionen. Han menar att den traumatiska krisen kan delas upp i fyra faser: 

Chockfasen som varar från ett ögonblick till några dygn. Under denna fas håller individen 

verkligheten på avstånd. Individen kan vara ytligt välordnad medan det under ytan råder 

kaos. I detta kaos kan individen ha svårt att minnas vad som sagts eller skett.  
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Reaktionsfasen kan sägas börja då den drabbade tvingas att öppna ögonen för det som 

skett/sker och börjar nu söka en mening i kaoset. Reaktionsfasen kan pågå i upp till 6 

veckor. En vanlig fråga som ofta uppkommer under denna tid är ”varför”? De drabbade kan 

uppleva det som orättvist att det skulle hända just dem och börjar fundera på om det är ett 

straff för något de gjort. I den akuta krisen som innefattar chockfasen och reaktionsfasen 

kan försvarsmekanismer som skuldkänslor, förnekande, aggression och projektion 

förekomma (Cullberg, 1992).  

 

Bearbetningsfasen innebär att det akuta skedet har lämnats. Denna fas pågår ungefär ett 

halvt eller ett år efter traumat. Under denna fas börjar individen att se framåt igen istället 

för att vara helt ockuperad av traumat och det förgångna. För den som drabbats av en 

kronisk sjukdom innebär denna fas ett accepterande av att leva med sjukdomen. Förnekelse 

som försvar minskar i och med bearbetningen (Cullberg, 1992). 

 

Nyorienteringsfasen är den sista fasen och har inte något slut. Den skakade självkänslan 

har nu återupprättats, de svikna förhoppningarna har bearbetats. Detta sker under 

förutsättningen att den drabbade individen arbetat sig igenom krisen. Ibland kan individen 

dock uppleva korta stunder av känslomässig smärta. En kris bör inte glömmas utan bli en 

del av livet, många upplever efteråt att händelsen får ny betydelse under kommande 

livsperioder (Cullberg, 1992). 

 

Föräldrars behov av stöd och hjälp 

Det innebär vanligtvis inget fysiskt tungt arbete att vara förälder till ett barn som vårdas på 

sjukhus, men det kan vara energikrävande och föräldrarna kan bli uttröttade av de 
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bekymmer de brottas med. Det kan vara en lättnad för föräldrarna att barnet får en diagnos, 

då det innebär att behandlingsåtgärder kan sättas in och att ovissheten är över. Föräldrar kan 

också uppleva diagnosen som en chock och kan uttrycka misstro mot beskedet och 

protestera mot att det är riktigt (Hordvik & Straume, 1999).  

 

Om sjukdomen inte innebär en fara för barnets liv kan den mest framträdande reaktionen 

vara oro över hur familjen kommer att klara av alla krav som sjukdom och behandling 

medför. Föräldrar kan också känna oro för hur situationen kommer att påverka familjens 

fortsatta liv. Om barnet drabbas av en sjukdom som kan vara livshotande kan föräldrar 

reagera med att i förväg börja sörja barnets bortgång. Denna reaktion kan uppträda direkt 

efter beskedet av diagnosen och kallas föregripande sorg. Föräldrarna föreställer sig 

begravningen och formulerar dödsannonsen. I efterhand kan de känna skuld över att de haft 

sådana tankar. Denna reaktion speglar en stark rädsla för att de kan uppleva det de fruktar 

allra mest, att deras barn dör. De smärtsamma och skrämmande föreställningarna 

föräldrarna kan ha är ett försök att förbereda sig på det värsta (a.a.). Det kan vara viktigt för 

föräldrarna att få uttrycka sina tankar och känslor och att de har någon att dela sin sorg, 

ångest, förtvivlan och oro med (Hordvik & Straume, 1999; Andersson-Höglund & 

Hedman-Ahlström, 1996). 

 

Sjuksköterskans stödjande funktion 

Idag lever familjerna alltmer isolerat, enligt Wistrand och Zetterström (1979), och vid ett 

barns plötsliga insjuknande kan familjen stå helt ensam. Familjens behov av stöd och hjälp 

från hälso- och sjukvårdspersonal har på grund av detta ökat.  
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Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en bra relation till familjen och låta föräldrarna 

vara delaktiga i barnets vård så mycket de kan, vill och orkar (Hordvik & Straume, 1999). 

Det första mötet kan vara helt avgörande för hur kontakten mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna blir i fortsättningen. Ett respektfullt bemötande gör att människor mår bättre. I 

mötet med människor i vård och omsorg bör sjuksköterskan bemöta människor med respekt 

för deras integritet. Att ha ett professionellt förhållningssätt innebär att sjuksköterskan alltid 

har som mål att tillfredställa vårdtagarens behov. Det är också vikigt att hålla distans till 

vårdtagaren och inse sina begränsningar (Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström, 1996). 

Föräldrar har ett behov av att få information om barnets sjukdom och behandling samt att få 

vara delaktig i besluten och kunna lita på att sjuksköterskan har kunskap om det hon utför 

(Enskär, 1999). 

 

Andersson-Höglund & Hedman-Ahlström (1996) skriver att en del människor har 

oarbetade känslor inom sig som ofta är betungande att bära på och det kan vara en lättnad 

att få ventilera dessa känslor med någon. När föräldrar delger sjuksköterskan deras innersta 

känslor bör sjuksköterskan inta en lyssnarroll, vilket innebär att det är viktigt att bara lyssna 

och inte komma med några goda råd. Att acceptera föräldrars känslor och låta dem få 

utlopp under samtalet är en av de förtjänster som ett gott samtal för med sig. 

 

Om föräldrarna visar ilska och aggression mot sjuksköterskan, bör sjuksköterskan fundera 

över vad denna ilska står för. Sjuksköterskan bör låta föräldrarna lufta sina känslor, men 

det är också viktigt att personalen har en gemensam strategi för hur denna ilska bör 

bemötas (Enskär, 1999). 
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Persson (1995) skriver att en chockad människa använder alla sina psykiska energiresurser 

för att distrahera sig från den verklighet hon inte vill ha kontakt med. Det är då omöjligt att 

som sjuksköterska etablera en fungerande samtalsrelation med den drabbade. Det 

viktigaste i denna situation är att sjuksköterskan tydligt visar sin vilja att vara nära. Detta 

kan leda till att chocktillståndet hävs tidigare, och det innebär också att den chokade har 

någon att vända sig till när tillståndet släpper. 

 

Vidare skriver Persson (1995) att det är viktigt att tänka på att det inte finns någon skarp 

gräns mellan chockfasen och reaktionsfasen. I denna situation kan den drabbade ha behov 

av att berätta vad som har hänt – om och om igen.  Sjuksköterskan bör låta detta ta den tid 

det behöver och ha en kontinuerlig kontakt med den drabbade. I reaktionsfasen, då den 

drabbade försöker att få ordning på sitt inre kaos, är det viktigt att som sjuksköterska inte 

bringa reda i samtalen då den drabbade talar med otydliga meningar. Sjuksköterskan bör 

inte begära förtydliganden eller återuppta tidigare samtalsteman. Istället bör sjuksköterskan 

helt och hållet inrikta sig på att sörja för det som kallas containerfunktionen, vilket innebär 

att sjuksköterskan inriktar sig på att aktivt och engagerat lyssna av vad den andra 

människan har att berätta och försöka minnas så mycket som möjligt av det som sägs. 

Skälet till att sjuksköterskan bör förhålla sig på detta sätt är att de kan utgå ifrån att det som 

sägs har betydelse för den som säger det, även om det är svårtolkat för den som lyssnar 

(a.a.). 

 

Under bearbetningsfasen har den drabbade människan oftast inget behov av att tala med 

någon sjuksköterska ansikte mot ansikte. Det kan också vara viktigt att tro på den 

drabbades möjligheter att på egen hand fortsätta bearbetningen av det inträffade. Under 
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nyorienteringsfasen klarar sig den drabbade oftast helt på egen hand och det räcker att 

sjuksköterskan finns tillgänglig om den drabbade behöver tala (Persson, 1995). 

 

Problemområde 

Författarna till föreliggande studie har uppmärksammat att föräldrarna ofta känner sig 

utanför och är i behov av stöd och hjälp, då deras barn blir akut sjuka och barnet 

omhändertas av hälso- och sjukvårdspersonal. Under sökningen av litteratur kring 

föräldrars upplevelser i samband med att deras barn vårdas på sjukhus, har författarna 

funnit att det är lite forskat inom detta område. Därför har författarna valt att studera 

föräldrars upplevelser då barnen blir akut sjuka, så författarna i sin kommande 

yrkesprofession bättre kan stödja föräldrar då deras barn blir akut sjuka.  

 

 

SYFTE 

Studiens syften var att beskriva föräldrars upplevelser då deras barn blir akut sjuka och 

deras upplevelse av stöd och hjälp från sjuksköterskan i denna situation. 

 

 

METOD 

Metoden som använts i detta arbete har varit litteraturstudier. Detta innebär enligt Polit och 

Hungler (1999) att författarna söker kunskap inom det problemområde de valt för att 

bekanta sig med den kunskap som finns inom ämnet och skapa en förståelse för problemet. 
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Litteratursökning 

Som underlag till resultatet har vetenskapliga artiklar använts, som enligt Backman (1998) 

är den vanligaste och mest användbara källan vid litteraturstudier. Vidare menar Backman 

att andra källor som kan användas i litteraturstudier, förutom vetenskapliga artiklar, kan 

vara rapporter, böcker, bokkapitel, monografiserier, offentliga utredningar och 

avhandlingar. 

 

Litteraturen som använts till bakgrunden söktes i högskolan Trollhättan/Uddevallas (HTU) 

bibliotekskatalog SOFIA och artiklarna till resultatet söktes i databaserna Cinahl och 

Science Direct. De flesta artiklarna hittades i databasen Cinahl som Polit och Hungler 

(1999) menar är en av de mest relevanta databaserna vid omvårdnadsforskning. Sökning av 

litteratur har även gjorts manuellt via referenslistor i olika examensarbeten och artiklar samt 

på HTU:s bibliotek i Vänersborg. Enligt Backman (1998) kan manuell sökning genomföras 

när problem- och frågeställningen formulerats och sökningen blir mer målinriktad. 

 

De sökord som användes var: parents, experience, view, care, emergency, ill, children, 

welfare. Sökorden användes i olika kombinationer. Resultaten av sökningarna i databasen 

Cinahl är sammanställda i bilaga 1, tabell 1:1 och 1:2, och resultaten av sökningarna i 

databasen Science Direct är sammanställda i bilaga 1, tabell 1:3. 

 

Urval 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, engelsk- eller 

svenskspråkiga, relevanta till studiens syfte och att undersökningsgruppen i artiklarna 
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skulle vara föräldrar till barn i åldrarna 0-18 år. Exklusionskriterier i sökningen av artiklar 

var tidsavgränsningen att artiklarna fick vara högst tio år gamla.  

 

Under artikelsökningen i databasen Cinahl ändrades sökinställningarna till att visa endast 

vetenskapliga artiklar, som i Cinahl heter ”peer-reviewed”. Trots att sökorden kombinerats 

med varandra var antalet träffar för stort för att hanteras av författarna, så sökningen 

begränsades ytterligare till att endast visa de artiklar som fanns tillgängliga på HTU:s 

bibliotek i Vänersborg. Detta heter i Cinahl ”Available from Library”. Artiklarna som 

söktes i databasen Science Direct söktes under följande inställningar; Subjects: Nursing and 

Health professions, Dates: 1994 – present. 

 

Efter att ha läst titeln och i vissa fall abstrakten på de artiklar som författarna fann under 

sökkombinationerna som använts, valdes 23 artiklar ut. Fjorton av dessa uppfyllde inte 

studiens syfte och valdes därmed bort. Det material som ansågs vara relevant till arbetet 

utgjordes av nio artiklar, varav en av dessa nio inte uppfyllde ett av inklusionskriterierna då 

den riktade sig mot familjemedlemmar i allmänhet och inte enbart föräldrar. Barnens ålder 

varierade i artiklarna och i några artiklar var åldern ej angiven. Artiklarna presenteras i 

bilaga 2, tabell 2:1. 

 

Analys 

Analysen av de utvalda artiklarna är gjord med studiens syfte som utgångspunkt. Hartman 

(1998) skriver att analysen kan delas upp i två moment, det första är att reducera materialet 

genom att kategorisera det, det andra är att tolka materialet vilket är slutpunkten för 



  11

undersökningen och det är i tolkningen som den slutgiltiga förståelsen i en kvalitativ studie 

framträder.  

 

Artiklarna lästes av båda författarna och svar på studiens syfte söktes. Författarna läste och 

diskuterade sedan artiklarna gemensamt och då framkom kategorier. Innehållet i de lästa 

artiklarna kategoriserades utifrån studiens syfte, och utifrån en tidsmässig ordningsföljd 

med hjälp av färgpennor. Varje kategori fick en specifik färg och kategorierna blev 

huvudrubriker i resultatet. Rubrikerna i resultatet är: Upplevelser i samband med 

ambulansfärden, Upplevelser vid ankomsten till mottagningen, Upplevelser vid mötet med 

barnet på mottagningen, Upplevelser av stöd och hjälp från sjuksköterskans, Upplevelser av 

bristande stöd och hjälp från sjuksköterskan. 

Patel och Davidson (2003) säger att med en analys avser författarna att finna mönster och 

kategorier, som sedan ligger till grund för resultatet. Indelningen i kategorier sker efter vad 

som valts att studera.  

 

RESULTAT 

Resultatet presenterar föräldrars upplevelser av olika händelser i ett tidsperspektiv, från det 

att föräldrarna söker akut vård för barnet tills barnets tillstånd stabiliserats. Resultatet är 

presenterat i löpande text med utvalda citat för att ytterligare förtydliga föräldrars 

upplevelser, med kategorierna som framkom vid analysen av artiklarna som huvudrubriker.  

 

Upplevelser i samband med ambulansfärd 

Föräldrarna upplever otrygghet och känner att de blir utelämnade då de separeras från sina 

sjuka barn. Majoriteten av föräldrarna upplever färden till akutvårdsmottagningen som den 
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mest skrämmande delen av hela upplevelsen när de inte får åka med i ambulansen. 

Föräldrarna känner ett starkt behov av att vara närvarande för att skydda och trösta sina 

barn (Colville, Orr & Gracey, 2003). Colville et al. skriver vidare att föräldrarna i deras 

studie upplever hjälplöshet och ovisshet då de inte tillåts åka med i ambulansen och inte vet 

om deras barn lever då de kommer fram till akutvårdsmottagningen.  

 

Noyes (1999) skriver att föräldrarna tar sig till sjukhuset på olika sätt. Några åker med sitt 

barn i ambulansen, andra får skjuts av familjemedlemmar, grannar eller vänner och det 

finns föräldrar som själva kör i bil till sjukhuset. 

 

Det är svårt för föräldrarna att hitta till sjukhuset då de befinner sig i en chockfas. På grund 

av chocken upplever föräldrarna att det är svårt att koncentrera sig på bilkörningen. De 

känner sig så åsidosatta av hela händelsen att de kör vilse. Andra problem är att föräldrarna 

inte har en tillräckligt bra karta eller att sjukhusets bilparkering inte är tydligt utmärkt 

(Colville et al., 2003; Noyes, 1999). 

 

Upplevelser vid ankomsten till mottagning 

När föräldrarna anländer till akutvårdsmottagningen behöver de få en bekräftelse på att 

deras barn fortfarande lever. Föräldrarna är tacksamma när personalen tar dem med till 

deras barn så fort som möjligt (Colville et al., 2003). 

 

Då föräldrarna anländer till akutvårdsmottagningen ombeds de att vänta i ett familjerum 

oberoende av varför deras barn sökt akut vård. Här kan de bli sittande i flera timmar utan 

någon kontakt med sitt barn och endast begränsad kommunikation förekommer med 
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sjuksköterskan om vad som hänt deras barn (Dampier, Campbell & Watson, 2002; Noyes, 

1999).  

 

Noyes (1999) skriver att föräldrarna till ett sjukt barn inte alltid kommer till sjukhuset 

samtidigt. De mammor som får vänta på att deras partner skall komma till sjukhuset 

beskriver spänningen de upplevt i väntan på deras partner.  

 

Föräldrar som väntar i familjerummet uttrycker att de känner sig ensamma och utanför. De 

upplever att de blivit lämnade utan stöd och känner då att de inte kan bearbeta händelsen 

(Dampier et al., 2002). Enligt Noyes (1999) blir föräldrarna chockade och upplever 

förtvivlan och osäkerhet över hur det går för deras barn då de kommer till 

akutvårdsmottagningen, samtidigt som de känner sig lättade över att deras barn äntligen får 

optimal vård. 

 

Redley, Beanland och Botti (2003) skriver att anhörigas behov av att vara med patienten är 

som störst under de inledande faserna av den svåra sjukdomen och varar till dess att 

patienten visar tecken på förbättring, återhämtning eller att tillståndet blivit stabilare. Ett 

annat behov de anhöriga uttrycker är att skydda och se till att patientens värdighet bibehålls. 

 

Mammor som följer med sina sjuka barn till akutmottagningen blir stressade och uppvisar 

symtom som oro samt att de har lätt för att börja gråta, skriver Board och Ryan-Wenger 

(2003). Mammorna befinner sig i en främmande miljö där de lätt blir stressade av allt okänt 

i omgivningen. Att titta på monitorer som visar hjärtfrekvens eller blodets syresättning och 

ljudet av sjukvårdsutrustningen är enligt mammorna stressande (a.a.).  
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Redley et al. (2003) skriver att familjemedlemmar som följer med en svårt sjuk anhörig till 

akutvårdsmottagningen upplever att de förlorar kontrollen över vad som händer i deras 

omgivning. Att förlora kontrollen leder till att de upplever en rädsla för det som sker och de 

beskriver i efterhand att situationen uppfattats som overklig. 

 

Upplevelser vid mötet med barnet på mottagning 

Föräldrar är inte och kan aldrig vara förberedda för den kris som drabbar dem då deras barn 

blir svårt sjukt. Föräldrars värsta mardrömmar blir nu verklighet och de kommer att uppleva 

en tid av chock, ovisshet och tvivel när de följer med deras barn till akutvårdsmottagningen 

(Dampier et al., 2002). 

 

Föräldrarna i Dampiers et al. (2002) studie är inte förberedda på den syn som väntar dem 

när de får komma in till sitt barn efter en tid av spänd väntan i familjerummet. Den miljö 

som deras barn befinner sig i chockar dem, trots att de har en föraning om hur det kommer 

att vara:   

 

Jag var inte förberedd på att se det jag såg när jag kom in. 

Det var fruktansvärt. Han var blå-grå och han hade en syrgasmask över sitt huvud, 

och de pratade om ventilation – jag förstod inget alls. (s. 182) (fritt översatt) 

 

När jag väl gick in, fick jag en stor chock när jag såg honom 

– slangar kom ut överallt. Han var kopplad till en ventilator, 

det chockade oss verkligen. (s. 182) (fritt översatt) 
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Enligt Noyes (1999) upplever mammorna att de genomgår personliga kriser då deras barn 

blir intagna på akutvårdsmottagningen. De känner sig utmattade, chockade, upplever 

misstro, får sömnsvårigheter och några börjar reflektera över huruvida de är lämpliga som 

föräldrar. Det är först när barnens tillstånd stabiliseras som mammorna börjar känna sig mer 

som sig själva igen.  

 

Noyes (1999) och Callery (1997) menar att föräldrar förklarar hur de förbrukar en 

omfattande summa av känslomässig energi när de följer med sina barn till 

akutvårdsmottagningen, och att de där efter känner sig helt utmattade. Föräldrarna själva 

känner sig i behov av vård, som en konsekvens av deras inblandning i omvårdnaden av 

deras barn. 

 

Noyes (1999) skriver att föräldrar klart har olika behov beroende på vad som har hänt med 

deras barn och Callery och Luker (1996) skriver att alla föräldrar har ett starkt behov av att 

vara med sina barn då barnen blir sjuka. 

 

Föräldrarna sätter sina egna behov i andra hand då deras barn blir sjukt. Föräldrarna 

upplever att det blir svårt att få ihop vardagslivet då det finns andra barn att ta hand om, 

husdjur, arbete och räkningar som behöver betalas. I det akuta skedet säger föräldrarna att 

det känns som om inget betyder något förutom att deras barn blir bra igen (Dampier et al., 

2002; Callery & Luker, 1996; Hallström & Runeson, 2001). 

 



  16

Upplevelser av stöd och hjälp från sjuksköterskan 

När ett barn drabbas av en sjukdom kommer barnets familj att genomgå en tid av chock, 

förtvivlan, osäkerhet, oro, lidande med mera. Här kan sjuksköterskan finnas till hands för 

att bistå och vägleda familjen, så att de kan klara av den svåra tiden, menar Dampier et al. 

(2002). 

 

Föräldrar som följer med sina barn till akutvårdsmottagningen, då barnet blivit akut sjukt, 

är chockade av situationen och enligt Colville et al. (2003) finns forskning som tyder på att 

oro reducerar människans förmåga att ta in information. 

 

Dampier et al. (2002) skriver att föräldrar kan bli överväldigade av upplevelsen att deras 

barn blir sjukt. I denna stund kan föräldrar också behöva förmedla och ta emot information 

angående deras barn. Föräldrar upplever, i denna situation, svårigheter att förmedla 

information till sjuksköterskan angående deras barn eftersom de känner att de inte kan 

samla sina tankar. 

 

Espezel och Canam (2003) skriver att föräldrar uppskattar när sjuksköterskan antar en 

medlarroll mellan föräldrar och läkare. Föräldrar delger sjuksköterskan mer information på 

grund av att de uppfattar sjuksköterskan som en ”informationscentral”. Callery (1997) 

skriver att mammor uppfattar mötet med sjuksköterskan som positivt när sjuksköterskan tar 

sig tid för dem, är sympatisk och lyssnar samt att de visar medkänsla och omtänksamhet. 

 

Föräldrar anser att det är viktigt att lära känna sjuksköterskan på ett personligt plan för att 

etablera en god kontakt (Espezel & Canam, 2003; Redley et al., 2003). De upplever att en 
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nyckelaspekt är att sjuksköterskan visar intresse för barnets tillstånd och barnet som person. 

När sjuksköterskan visar att hon har kunskap om barnet känner sig föräldrarna mer 

tillfredställda med den vård deras barn får (Espezel & Canam, 2003). 

 

Noyes (1999) skriver att föräldrar uppskattar när sjuksköterskan tar väl hand om deras barn 

och att sjuksköterskan gör så att deras barn ser så normala ut som möjligt, trots alla slangar 

och apparater som är kopplade till barnet. Colville et al. (2003) skriver att föräldrar värderar 

kvaliteten av den akuta vården på ett överväldigande positivt sätt och att föräldrarna också 

upplever att sjuksköterskan gör en traumatisk tid uthärdlig och de är tacksamma för att 

sjuksköterskan aldrig ger upp hoppet. 

 

Hallström och Runeson (2001) tar upp att atmosfären har betydelse, så att föräldrarna 

känner sig trygga och kan vara ett stöd för deras barn: 

 

Atmosfären är viktig, det är viktigt att det är lugnt och tryggt…att jag känner mig säker. 

Det är viktigt, min pojke blir påverkad av mig. (s. 23) (fritt översatt) 

 

Enligt Redley et al. (2003) är det viktigt för familjemedlemmar att få fortlöpande 

information angående den anhöriges behandling och tillstånd, samt vad de själva kan 

förvänta sig av vården med mera. Anhöriga till en person som vårdas på en 

akutvårdsmottagning har behov av att få prata med sjuksköterskan för att få råd om hur de 

själva kan agera. Om sjuksköterskan vill bemöta de anhörigas behov, menar Redley et al. 

(2003) att hon bör etablera en tidig kontakt med de anhöriga för att ge information, använda 

öppna frågor, lyssna aktivt, reflektera och klargöra samt att bekräfta de anhörigas förståelse. 
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Andra viktiga faktorer för att relationen mellan de anhöriga och sjuksköterskan blir så bra 

som möjlig är: att ha ögonkontakt, att ge frivillig information, att involvera familjen i 

beslutstaganden som rör patienten samt ärlighet, noggrannhet och att finnas tillgänglig för 

att erbjuda de anhöriga stöd (a.a.). 

 

Upplevelser av bristande stöd och hjälp från sjuksköterskan 

Föräldrar önskar att informationen som tilldelas dem angående deras barn är tydlig och rak, 

men de upplever att informationen de får är tvetydig då personalen ger dem olika besked 

(Dampier et al., 2002).  

 

Hallström och Runeson (2001) skriver att föräldrar är rädda för att vara till besvär för 

sjuksköterskan. Föräldrarna är passiva, tysta, väntar och förlitar sig på att sjuksköterskan 

utför de omvårdnadsåtgärder som föräldrarna själva förväntas utföra gällande barnet:  

 

Du står ut med ganska mycket för du är osäker på dig själv. 

De använder så svåra ord. De tror att du förstår mer än vad du gör. 

Du känner dig fullständigt ignorerad när du kommer till ett sjukhus. (s. 22) (fritt översatt) 

 

Espezel och Canam (2003) skriver att föräldrarna upplever en förändring av atmosfären då 

deras barn förflyttats till en mindre akut avdelning. Då barnets tillstånd är mer kritiskt 

uppträder sjuksköterskan mer neutralt och konverserar helst inte med föräldrarna. När 

kommunikation väl förekommer är den mer kortfattad, faktafylld och faktatermsfokuserad. 

Då barnets tillstånd sedan stabiliseras uppträder sjuksköterskan mer personligt och är nu 

mer villig att kommunicera med föräldrarna. 
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DISKUSSION  

Metod 

Denna studies syften var att belysa föräldrars upplevelser då deras barn blev akut sjuka och 

deras upplevelse av stöd och hjälp från sjuksköterskan i denna situation. Författarna har 

använt vetenskapliga artiklar som underlag för resultatet och detta menar Backman (1998) 

är den vanligaste källan vid litteraturstudier. Författarna till föreliggande studie har funnit få 

artiklar som beskriver föräldrars perspektiv på vården eftersom flertalet studier är gjorda 

utifrån barnen. Det är möjligt att sökningarna givit fler artiklar som varit relevanta till 

studien om andra sökord använts. Patel och Davidson (2003) skriver att forskaren bör ha i 

åtanke att det kan finnas andra sökord som bättre fokuserar på det område som eftersöks, 

men forskaren får själv göra en bedömning av den funna litteraturen. Författarna till 

föreliggande studie anser att studiens syften uppnåtts genom det material som använts. I 

resultatet har enbart engelskspråkiga artiklar använts som översatts till svenska. Vid 

översättningen till svenska kan det vara möjligt att ord, uttryck och nyanser i språket inte 

tolkats korrekt. 

 

Vid analysen av artiklarna har författarna haft studiens syfte som utgångspunkt. När 

författarna diskuterade artiklarna framkom fem kategorier utifrån en tidsmässig 

ordningsföljd. Författarna till föreliggande studie anser att den tidsmässiga ordningsföljden 

ger en bättre och klarare överblick av föräldrarnas upplevelser då deras barn blir akut sjukt. 

Patel och Davidson (2003) menar att indelningen i kategorier sker efter vad som valts att 

studera. Författarna till denna studie har upplevt att det varit positivt och betydelsefullt att 

vara två författare, då artiklarnas innehåll kunnat diskuteras. Artiklarnas innehåll har setts 
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ur olika perspektiv, beroende på författarns olika erfarenheter, och detta har upplevts som 

viktigt eftersom ämnet handlar om upplevelser. 

 

Resultat 

När ett barn plötsligt drabbas av sjukdom, har föräldrarna troligen svårt att se någon 

mening med barnets insjuknande. Barnet är precis i början av sitt liv och föräldrarna kan 

uppleva en akut sjukdom som orättvis. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att ha 

kunskap om att föräldrar kan reagera olika vid en kris och att de har olika behov av hjälp 

och stöd. Enligt Enskär (1999) och Cullberg (1992) kan vanliga reaktioner över barnets 

sjukdom vara tvivel, förnekelse, oro, ängslan, ilska med mera. 

 

I denna studie har det framkommit att föräldrar till akut sjuka barn ofta känner sig 

utlämnade och ensamma, då endast begränsad kommunikation med sjuksköterskan 

förekommer i det akuta skedet. De anhörigas behov av att vara med patienten är enligt 

Redley et al. (2003) som störst under de inledande faserna av en svår sjukdom och under 

denna tid får föräldrarna enligt Dampier et al. (2002) och Noyes (1999) vänta i ett 

familjerum. Författarna till föreliggande studie menar att föräldrarna borde få mer stöd och 

hjälp från sjuksköterskan i denna situation, eftersom föräldrarnas behov av stöd och hjälp är 

som störst i de inledande faserna av en akut sjukdom. Föräldrar har ett starkt behov av att 

vara med sitt barn då barnet är sjukt och sätter ofta sina egna behov i andra hand. Dampier 

et al. (2002), Callery och Luker (1996), Hallström och Runeson (2001) skriver att 

föräldrarna säger att det känns som om inget betyder något förutom att deras barn kommer 

att bli bra igen.  

 



  21

Enskär (1999) och Hordvik och Straume (1999) skriver att föräldrarna påverkas 

känslomässigt av barnets situation och söker kraft för att trösta och vara barnets allra 

viktigaste stöd. Samtidigt som föräldrarna är ett stöd för barnet har de allt det praktiska och 

sin egen oro att ta hand om. Detta kan leda till relationsproblem mellan föräldrarna, men 

även mellan föräldrarna och sjuksköterskan. Om föräldrarna uppvisar ilska och 

aggressioner mot varandra eller mot sjuksköterskan menar författarna till denna studie, 

precis som Enskär (1999), att det är viktigt att sjuksköterskorna har en gemensam strategi 

för att hjälpa och stödja föräldrarna genom denna kris. 

 

I denna studie har det framkommit att föräldrarna upplever att det är viktigt att bli delaktiga 

i barnets vård och få kontinuerlig information om barnets tillstånd. Föräldrarna framhåller 

också vikten av att sjuksköterskan ger rak och tydlig information och inte använder sig av 

facktermer. Dampier et al. (2002) och Hallström och Runeson (2001) skriver att föräldrarna 

upplever informationen som svårförståelig och tvetydig då personalen ger dem olika 

information och använder, för föräldrarna, okända och komplicerade ord. 

 

Det har i denna studie också framkommit att föräldrar genomgående är i behov av stöd och 

hjälp när deras barn blir akut sjuka. Behovet av stöd och hjälp varierar från förälder till 

förälder, och beror på i vilken fas i sjukdomsförloppet barnet befinner sig. Författarna till 

föreliggande studie menar att sjuksköterskan bör finnas till hands för att erbjuda föräldrarna 

det stöd och den hjälp de behöver.   

 

Det första mötet är oftast helt avgörande för hur kontakten blir i fortsättningen (Andersson-

Höglund & Hedman-Ahlström, 1996). Redley et al. (2003) menar att viktiga faktorer för att 
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skapa en god kontakt mellan föräldrar och sjuksköterska kan vara: att ha ögonkontakt, att 

ha frivillig information, att familjen involveras i beslutstaganden samt att sjuksköterskan 

finns tillgänglig och erbjuder de anhöriga det stöd och den hjälp de behöver. 

 

Då barnet är akut sjukt och föräldrarna befinner sig i kris, lever föräldrarna på hoppet att 

allt kommer att bli bra igen. Colville et al. (2003) skriver att föräldrarna upplever att 

personalen gör en traumatisk tid uthärdig och är tacksamma för att personalen aldrig ger 

upp hoppet. Cullberg (1992) menar att om hoppet sviktar för föräldrarna kan 

sjuksköterskan bli ett vikarierande hopp, vilket innebär att sjuksköterskan har en hoppfull 

attityd gentemot föräldrarna för att visa att krisen kommer att gå över, även om föräldrarna 

inte upplever det så vid denna tidpunkt.  

 

I denna studie har det tydliggjorts att föräldrar är sårbara då deras barn blir akut sjukt och 

att de påverkas av andra människors attityder och känslor. Därför anser författarna till 

denna studie att det är viktigt att sjuksköterskan håller hoppet uppe när föräldrarnas hopp 

sviktar och på grund av detta vågar föräldrarna förhoppningsvis se en ljusare framtid igen. 

 

Konklusion  

Författarnas önskan är att sjuksköterskan blir mer medveten om hur föräldrar upplever 

situationen då deras barn vårdas på en vårdcentral eller akutvårdsmottagning. Resultatet i 

denna studie visar att föräldrar till barn som vårdas akut känner sig åsidosatta och 

ouppmärksammade av sjuksköterskan. Om föräldrarnas upplevelser lyfts fram kan 

sjuksköterskan bättre hjälpa och stödja de föräldrar som har ett barn som drabbats av en 

akut sjukdom. Föräldrar kan reagera olika i samband med en kris och det är därför viktigt 
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att sjuksköterskan har kunskap och förståelse för varje enskild förälder. Föräldrarnas 

medverkan i barnets omvårdnad är betydelsefull för föräldrarnas och barnets trygghet. 

 

Författarna önskar att det i framtiden forskas vidare för att öka föräldrarnas delaktighet i 

omvårdnaden av deras barn. Ökad delaktighet i barnets omvårdnad kan leda till att 

föräldrarna känner sig mer uppmärksammade av hälso- och sjukvårdspersonalen och det 

leder förhoppningsvis till att föräldrarna och barnet känner sig tryggare i denna situation. 
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Bilaga 1 

Tabell 1:1. Sammanställning av artikelsökningen i databasen  
Cinahl med sökord och antal träffar.  

 

Sökord Träffar
Parents 15 902
Care 221 214
Emergency 34 624
Experience 46 185
View 13 680
Children 55 473
Ill 23 516
Parent 8 873
Welfare 10 947
Child 77 213  
 
 
Tabell 1:2. Sammanställning av de kombinerade sökorden  i databasen Cinahl med 

sökkombinationer, antal träffar och antal träffar i HTU:s bibliotek.  
 

Sökkombinationer Träffar HTU:s Bibliotek
Parent + Care 4 559 1 074
Parents view of care 13 7
Parents + Care + Emergency 770 169
Parents + View 1 015 211
Parent + Experience 2 124 463
Parent + Experience + Child 1 636 340
Parent + Experience + Emergency 148 24
Parent + Experience + Care 2 927 669
Parents + Experience + Ill 610 106
Welfare of children 357 85  
 
Tabell 1:3. Sammanställning av artiklesökningen i databasen 

Science Direct med sökord och antal träffar. 
 

Sökord Träffar
Parents and Experience 57
Parents and Emergency 10
Emergency and Experience 128
Parents and Children 181
Emergency and Child 60  



  

Bilaga 2 
 
Tabell 2:1 Sammanställning av artiklarna som använts till studien med författare, årtal, 
                  antal deltagare, ålder, metod och sammanfattning. 

Författare/Årtal: Antal/Ålder: Metod: Sammanfattning:
Board, R. & Ryan-
Wenger, N. (1999)

31 mammor till barn på 
PICU (pediatric 
intensive care unit) och 
32 mammor till barn på 
GCU (general care 
unit). Barnen var i 
åldrarna 5 år och yngre

Empirisk studie Studien beskriver olika 
källor som låg bakom att 
mammorna upplevde 
stress då deras barn sökte 
vård på en 
barnakutvårdsmottagning 
eller en vårdcentral

Callery, P. (1997) Föräldrarna till 24 barn. 
Barnens ålder ej 
angiven

En diskussion kring en 
kvalitativ empirisk 
studie

Studien undersöker 
föräldrars och 
sjuksköterskors 
uppfattning av deras 
medverkan i 
omvårdnaden kring barn 
på sjukhus

Callery, P. & Luker, K. 
(1996)

Föräldrarna till 24 barn. 
Barnens ålder ej 
angiven

En kvalitativ empirisk 
studie

Studien undersöker 
föräldrarnas 
tillfredställelse med 
vården som deras barn 
fick under en tid på en 
kirurgisk avdelning för 
barn

Colville, G., Orr, F. & 
Gracey, D. (2003)

233 föräldrar till barn. 
Barnens ålder ej 
angiven

Empirisk studie Studien undersöker 
föräldrarnas upplevelse 
då deras svårt sjuka barn 
transporteras till sjukhus 
med ambulans och 
föräldrarnas upplevelse 
under den första tiden på 
akutvårdsmottagningen

Dampier, S., Campbell, 
S. & Watson, D. (2002)

15 familjer till barn. 
Barnens ålder ej 
angiven

En empirisk studie Studien genomfördes för 
att bidraga till kunskap 
inom 
akutsjukvårdsomvårdnad 
genom att förstå olika 
vägar att bearbeta 
upplevelsen som barn 
och föräldrar upplever



  

 
Bilaga 2 

Tabell 2:1. Sammanställning av artiklarna som använts till studien med författare, årtal, 
                   antal deltagare, ålder, metod och sammanfattning. Forts…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare/Årtal: Antal/Ålder: M etod: Sammanfattning:
Espezel, H.J.E. & 
Canam, C.J. (2003)

8 föräldrar från 7 
familjer till barn i 
åldrarna 18 månader 
och uppåt

En kvalitativ 
empirisk studie

Studien undersöker 
föräldrarnas upplevelse 
av att interagera med 
sjuksköterskan 
angående omvårdnaden 
av deras barn

Hallström, I. & 
Runeson, I. (2001)

35 föräldrar till barn 
i åldrarna 5 månader -
18 år

Empirisk studie Studien undersöker hur 
föräldrarnas behov blev 
tillgodosedda då deras 
barn låg på sjukhus 

Noyes, J. (1999) 10 mammor till barn 
i åldrarna 3 månader -
15 år

En kvalitativ 
explorativ empirisk 
studie

Studien undersöker 
mammors upplevelser 
av kris och bearbetning 
samt deras upplevelser 
av sjuksköterskan då 
deras barn sökt akut 
vård på en 
akutvårdsmottagning

Redley, B., Beanland, 
C. & Botti, M . (2003)

Familjemedlemmar 
till anhöriga i 
åldrarna 18 år och 
uppåt 

En kvalitativ 
litteraturstudie

Studien värderar 
tidigare 
undersökningars 
relevans att identifiera 
och bemöta de behov 
som familjemedlemmar 
som följer med en svårt 
sjuk anhörig till 
akutvårdsmottagningen 
uttrycker
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