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Abstract

The aim of this literary study was to focus on the nurse’s treatment- and caringabilities to

create security for parents whose children turned seriously ill and became hospitalized. Both

scientific and non-scientific literature was used and most of the articles were selected from

Cinahl. The results showed that parents went through a crisis and were in great need of

support from the nurse. Common reactions among the parents were feelings of guilt,

helplessness and shock. Due to parents’ variety of reactions it was important that the nurse

had knowledge and understanding about familie’s different ways of  expressing feelings, in

order to care for the individual in a good way. The nurse created security for the parents

through e g information, communication and a kind attitude. When parents had no faith in the

child’s recovery, it was significant that the nurse was encouraging and radiated hope. Parental

participation was found to be a good strategy to help the family cope with the stressful

situation they were in. To a certain extent, some parents experienced parental participation as

control over the ill child’s care and by that security was created.
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INLEDNING

Föräldrar som har ett svårt sjukt barn hamnar vanligen i någon form av kris. Att ha sitt

barn inlagt på sjukhus medför att föräldrarna i någon mån själva blir medpatienter med

ett stort behov av stöd. Tryggheten i familjen rasar samman och sjuksköterskan har en

uppgift i att återskapa tryggheten bl a genom sitt professionella bemötande.

Vi, två blivande sjuksköterskor, har valt att skriva om föräldrar till svårt sjuka barn

eftersom det intresserar oss och vi har mött dessa föräldrar ute i vården. Där har vi

förstått att dessa föräldrar är upprörda och känsliga och visar ett lika stort behov av stöd

som barnen, men på en annan nivå. Tyvärr kommer ofta föräldrarna i kläm då det

självklart är barnen som är i fokus. Därför har vi med detta arbete valt att även lyfta

fram föräldrarnas behov av sjuksköterskans uppmärksamhet och belysa begreppet

trygghet, vilket är en viktig del av omvårdnad och något vi har erfarenhet av.

BAKGRUND

Trygghet

Enligt lexikon betyder begreppet trygghet lugn och säkerhet (Svensk ordlista, 1989).

Trygghet innebär olika för nästan alla människor, beroende på var de befinner sig i

livet:

Jenny, 5 år: ”att ha sin nalle i sängen”

Sara, 13 år: ”att vara bästisar och tycka om varandra”

Åsa, 15 år: ”att veta att ens föräldrar alltid ställer upp för en, vad som än händer”

Nils, 30 år: ”att kunna lita på någon”

Olle, 61 år: ”att ha ett fast arbete”.                               (Segesten, 1994, före förordet)

Segesten (1994) menar att grundtrygghet byggs upp tidigt under de första levnadsåren

och innebär en inre tillfredsställelse och en yttre välbekant och förutsägbar värld.
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Omgivningen för ett barn bör vara konsekvent och kontinuerligt. Grundtryggheten har

troligen en avgörande betydelse för förmågan att hantera sitt vuxna liv. Den kan senare

stärkas och byggas på hos den vuxna människan. En konstruktiv erfarenhet i livet, något

man stärks och lär sig av kan förstärka grundtryggheten, medan upprepade negativa

erfarenheter har motsatt effekt (Segesten, 1994).

Trygghet i omvårdnad

Segesten (1994) har i sin studie visat att det är vanligt att en människa känner trygghet

när hon vet att familj och närstående har det bra och det föreligger ett gott förhållande

till dessa människor. Trygghet kan således ses som ett mått på livskvalitet. Att vara frisk

ses som en trygghetsfaktor, även att kunna klara sig själv, att kunna gå vart man vill och

att få behålla sin mentala hälsa. Segestens studie visar vidare att otrygghet delvis är

förknippat med sjukdomen i sig och delvis med sjukhusvistelsen. Ovissheten om att inte

veta vilken sjukdom det är frågan om och om den är av allvarlig karaktär ökar

otryggheten. Även rädsla leder till otrygghet. Människorna i Segestens studie var rädda

för att inte få adekvat vård, för att inte få någon vård alls, för att vården skulle vara

felaktig eller för att det skulle uppstå fel vid provtagning och undersökning. En patient

uttrycker sig så här: ”… för mycket slarv mellan personalen, tycker jag… det har varit

mycket slarv med prover. Det har blivit fel…” (Segesten, 1994, s 43). En del patienter

upplevde att de förlorade sin identitet, sin självkänsla och sitt inflytande över sin nya

situation när de var inlagda på sjukhus och därmed var deras trygghet hotad.

Kris

Den traumatiska krisen

Enligt psykiatrikern Cullberg (1992) innebär en psykisk kris att människan befinner sig

i en sådan situation som hon inte själv kan hantera t ex för att tidigare erfarenheter och

inlärda reaktioner inte är tillräckliga, vilket kan innebära känslor av övergivenhet och

kaos. Upplevelsen av kaos kan innehålla ångestkänslor och ett sökande efter meningen

med det som hänt. Cullberg (1992) delar in krisreaktionen i fyra faser:
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Chockfasen varar från ett kort ögonblick till några dygn. Individen har svårt att ta in det

som hänt, under ytan är allt kaos. Under chockfasen har den drabbade svårt att komma

ihåg det som sagts eller skett och därför får sjuksköterskan tänka på att upprepa

väsentlig information senare när individen kommit ur chockfasen. Symtom under

chockfasen kan vara t ex att skrika, säga samma sak om och om igen eller att vara tyst

eller helt orörlig.

Reaktionsfasen pågår upp till 6 veckor. Den drabbade tvingas öppna ögonen för det som

hänt och söker en mening i kaoset. En fråga som uppkommer under denna tid är

”varför?”  En del upplever det som orättvist att det skulle hända just dem och börjar

fundera på om det är ett straff för något de gjort. Skuldkänslor och aggressivitet är inte

ovanligt under denna fas. Försvarsmekanismer är vanligt förekommande i den akuta

krisen som innefattar såväl chockfas som reaktionsfas. Förnekelse innebär att personen

inte accepterar det allvarliga i det inträffade och att eventuellt läkarbesök kan fördröjas

eller utebli. Projektion är en annan vanlig försvarsmekanism då den drabbade lägger

ansvaret för det inträffade, som hon själv känner skuldkänslor för, på någon annan.

Isolering av känslor är en omedveten handling där den drabbade inte visar symtom på

kris p g a att hon inte själv vet om några känslor. Omgivningen beundrar denna person

för att vara fantastisk och ta det så bra.

Bearbetningsfasen pågår ungefär upp till ett år efter traumat. Den drabbade börjar vända

sig mot framtiden igen och/eller att acceptera att leva med handikapp. Tidigare intressen

återupptas och nya erfarenheter tas emot. Skuldkänslorna är något lättare att leva med

och ansvaret känns inte lika tungt.

Nyorienteringsfasen har ingen avslutning. Den drabbade lever med ett ärr som alltid

kommer vara där, men som inte hindrar ett fortsatt liv. Denna fas kommer bara om

individen kunnat bearbeta krisen (Cullberg, 1992).
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Att möta en krisdrabbad människa

För att på ett bra sätt kunna möta människor i kris krävs kunskap, självkännedom, ett

empatiskt förhållningssätt och en trygg identitet. Dessa fyra egenskaper hos

sjuksköterskan underlättar krisbearbetningen för den drabbade (Persson, 1995). Av

värde i mötet med den krisdrabbade är bl a kunskap om hur kriser uppstår och uttrycker

sig, samt vilka försvarsmekanismer som är vanliga. Dessa kunskaper bidrar till att

sjuksköterskan lättare känner igen en människa i kris. Persson menar att med kunskap

kan krisen förklaras och beskrivas, men en människa i kris har inte behov av att

förklaras och beskrivas, utan att bli förstådd. Självkännedom kan beskrivas som ”Vi

kommer inte närmre andra människor än den egna rädslan medger” (Persson, 1995, s

55). När sjuksköterskan möter en människa i kris blir hon utsatt för människans känslor

som kan smitta av sig. Genom självkännedom kan hon identifiera sina känslor och

reaktioner och inte ta på sig den krisdrabbades känslor. Empati innebär en förmåga till

inlevelse i en annan människas situation. Det är sjuksköterskans empatiska förmåga

som gör att den krisdrabbade känner sig förstådd, vilket  är en grundläggande

förutsättning för att individen ska finna sin identitet igen. Den fjärde egenskapen som

underlättar krisbearbetning är att sjuksköterskan är säker i sin identitet eftersom hon kan

få ta emot den krisdrabbades känslor. Detta krävs för att en relation ska kunna etableras

till en människa vars identitet är vacklande.

Styrdokument

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 § är målet för hälso- och sjukvården

en god hälsa och vård på lika villkor för alla människor. Vården ska tillgodose

patientens behov av trygghet och vara av god kvalitet, den ska också vara lättillgänglig

och bygga på respekt för patientens integritet och självbestämmande. Lagen beskriver

att det är viktigt med en bra kontakt och relation mellan patient och vårdpersonal och att

vården ska utformas i samråd med patienten.
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Liksom (SFS 1982:763), lyfter socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom

hälso- och sjukvården fram vikten av att patientens självständighet och integritet

respekteras och att behovet av trygghet tillgodoses. Ett respektfullt bemötande av

patienten är en grundläggande faktor. Syftet med omvårdnad är att stärka och bevara

hälsa utifrån patientens individuella behov, förebygga sjukdom och ohälsa samt minska

lidande och ge möjlighet till en värdig död (SOSFS 1993:17).

Omvårdnadsteori

Omvårdnadsforskaren Travelbees (1971) människosyn är existentialistisk, hon ser

lidande och förlust som en oundviklig del i en människas liv. Hur lidande uttrycks är

individuellt beroende på vilken inställning man har till livet. Frågan ”varför just jag?” är

vanlig, men en del ser det annorlunda och frågar sig ”varför inte jag?”. Något

gemensamt för lidande individer är att de söker orsaker och mening till det inträffade.

Omvårdnaden består enligt Travelbee i att hjälpa den sjuke att finna en mening med

lidandet. Detta sker genom att sjuksköterskan skapar en relation till en individ eller en

familj, och hjälper dem att hantera deras upplevelser av sjukdom och lidande samt att

finna en mening med det inträffade. Enligt Travelbee ska denna relation mellan

sjuksköterska och individ skapas genom att hon använder sig själv som redskap och det

krävs att hon har självkännedom, självinsikt och kan tolka sina egna och den andre

individens beteenden. En annan viktig del av Travelbees (1971) omvårdnadsmodell är

hopp och att det finns olika vägar att ta sig ur en svår situation. Sjuksköterskan har till

uppgift att hjälpa individen att se de olika möjligheterna, även om de är små. Travelbee

menar att en person som har hopp, ser en förbättring av sjukdomen och lidandet i

framtiden. Även om nuet kännetecknas av förtvivlan kan hoppet se till att nuet blir mer

uthärdligt. För att hoppas krävs uthållighet – förmågan att försöka om och om igen för

att nå det vi hoppas på, och mod – för att erkänna förluster i samband med lidande samt

för att bemästra ångest och otrygghet i syfte att bevara hoppet.
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Behovsteori

Maslow (1987) utgår från att människan har ett antal behov som behöver tillfredsställas

för utveckling och välbefinnande. Det är dessa behov som styr hur vi beter oss.

Maslows behovstrappa består av fem steg, där det tidigare behovet måste vara uppfyllt

för att nästa ska kunna tillgodoses. Först kommer de fysiologiska behoven som

innefattar primära behov som mat, törst och sömn. Nästa behov är trygghetsbehovet,

vilket är ett mycket grundläggande behov hos människan. Trygghetsbegreppet innefattar

en känsla av säkerhet och skydd, stabilitet, tillit, befrielse från rädsla, ångest och kaos,

behov av struktur, lagar och gränser. För att behovet av trygghet ska vara synligt och

identifierbart krävs enligt Maslow att människan hamnar i någon form av kris, t ex ett

socialt eller psykologiskt kaos. Om människan lever i en ordnad och lugn tillvaro och

känner sig skyddad från yttre påfrestningar t ex våldsmän och väderförhållanden, är det

inte trygghetsbehovet som motiverar och styr. Om människan befinner sig på en högre

nivå i Maslows behovstrappa, kan hon regrediera vid någon form av kaos som krig,

naturkatastrofer, brottsvågor, sjukdomar eller kroniskt dåliga tillstånd och därmed få ett

ökat trygghetsbehov.

SYFTE

Syftet med detta arbete var att tydliggöra sjuksköterskans bemötande och

omhändertagande för att skapa trygghet för föräldrar vars barn blivit svårt sjukt och

inlagt på sjukhus.

Vi söker svar utifrån dessa frågeställningar:

� Vilka reaktioner är vanliga hos föräldrar i kris?

� På vilka sätt möter och omhändertar sjuksköterskan föräldrar i kris?

� Vilka olika faktorer skapar trygghet?
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METOD

Litteraturstudie

Metoden för detta arbete har varit litteraturstudier. Sökningar efter artiklar har skett på

högskolebiblioteket i Vänersborg i databaserna Cinahl och Artikelsök. I Cinahl har

”support parents”, ”parents support + ill children” och ” hospitalized children + parents”

använts som sökord.  I Artikelsök användes sökorden ”stöd och föräldrar”, ”trygghet”,

”otrygghet” och kombinationer mellan dessa. 15 artiklar valdes ut som förväntades

passa syftet med arbetet. Två referenser från två av dessa artiklar har använts, Coyne

(1997) och Callery (1997). Även en referens från ett tidigare enskilt arbete användes.

Syfte och metod för den vetenskapliga litteratur som använts i resultatdelen har

sammanställts i en översiktstabell (bilaga). Böcker söktes i HTUs bibliotekskatalog.

Sökorden ”trygghet”, ”otrygghet”, ”kris” och ”barn” har använts.

Urval

Urvalet av artiklarna bestod av så nya artiklar som möjligt, 1990-tal. Sökningen

avgränsades till engelsk- och svenskspråkig litteratur och då ur perspektivet

sjuksköterskans förhållande gentemot föräldrar till svårt långtidssjuka barn. Böckerna är

huvudsakligen koncentrerade till 1990-tal och 2000-talet. Sökningen av litteratur

gjordes utifrån arbetets tre frågeställningar. Utbudet av material var begränsat, men

tillräckligt för att gå vidare med. Sex artiklar och två böcker beställdes som inte fanns

att tillgå på Högskolan Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg.

Detta arbete har enbart inriktats på föräldrars känslor och upplevelser i samband med

barnets sjukdom. Syskon till det sjuka barnet påverkas naturligtvis också av situationen

men begränsningen har gjorts till föräldrarnas upplevelser beroende på att arbetets

omfattning annars hade blivit för stor.
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Analys

Den funna litteraturen lästes av båda författarna till detta arbete och svar på

frågeställningarna söktes. Därefter diskuterades artiklarnas innehåll och de artiklar som

inte ansågs relevanta för syftet med detta arbete gallrades bort. Totalt användes 15

artiklar varav fyra ickevetenskapliga. Sju böcker, två avhandlingar och en FoU-rapport

har även använts.

Under arbetets gång lästes litteraturen på nytt för att jämföra likheter och olikheter

artiklarna emellan. Frågorna i syftet ställdes till litteraturen och svaren redovisades i

resultatet under olika rubriker. Materialet som användes till resultatet har analyserats i

relation till syftet och väsentlig fakta har lyfts fram. Under arbetets gång har frågor och

synpunkter uppkommit vilka behandlats i diskussionen.

RESULTAT

Sjuksköterskans funktion i att skapa trygghet

Föräldrars reaktioner

När barn blir sjuka och hamnar på sjukhus är det en påfrestande och stressande situation

för föräldrarna. Tveiten (2000) menar att föräldrar reagerar på olika sätt, några blir

aggressiva och gör utfall mot personalen, en del gråter och visar otrygghet medan andra

blir helt apatiska. En del föräldrar uppträder skenbart lugnt och förnuftigt men i själva

verket kanske det råder kaos på insidan. En del visar sin osäkerhet genom att ställa

massor av frågor med risk att framstå som tjatiga. Sjuksköterskan har här till uppgift att

aktivt lyssna på föräldrarnas tankar och känslor och sträva efter att skapa en lugn och

trygg miljö. Om föräldrarna är oroliga och ängsliga kan känslorna lätt överföras till

barnet.
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Haines, Perger och Nagy (1995) visar i en studie att föräldrar upplever sitt barns

sjukdom som en emotionell stress. De känner sig hjälplösa eftersom de inte tycker sig

kunna påverka sitt barns sjukdomsförlopp och som förälder är det vanligt att de lägger

skulden över det inträffade på sig själva.

Bakken (1997) nämner att förhållandet mellan föräldrarna sätts på prov under barnets

sjukdomstid eftersom båda parter behöver större stöd nu än i vanliga situationer. Några

förhållanden stärks under den svåra tiden medan andra känner att avståndet mellan

parterna ökar. Förhållandet utsätts för påfrestningar p g a att både mamma och pappa är

rädda och i känslomässig obalans och kräver stöd av varandra.

Canam (1993) säger att föräldrar som har ett svårt sjukt barn blir så involverade i

dennes behov så att de försummar övriga familjens behov inklusive sina egna. Detta kan

resultera i ett spänt förhållande mellan mamma och pappa som kan leda till

relationsproblem. Eftersom föräldrar kan reagera på olika sätt vid en sjukdom kan det

enligt Canam föra med sig att paret stöter bort varandra då de egentligen skulle behöva

varandras stöd. Genom att tillgodose varandras behov och ha en öppen och ärlig

kommunikation mellan föräldrarna kan förhållandet hålla sig starkt.

Amico och Davidhizar (1994) beskriver liksom Haines m fl (1995) att upplevelser av

hjälplöshet, skuld och stress är vanligt hos föräldrar med svårt sjukt barn.

Skuldkänslorna är förknippade med traumat barnet varit med om och föräldrarna tror sig

ha varit antingen för överbeskyddande, för släpphänta eller att de givit efter för sitt

barns alla önskningar. Enligt Cullberg (1992) är skuldkänslor vanligt under

reaktionsfasen hos en krisdrabbad människa. Föräldrarna funderar över varför just deras

barn är drabbat av sjukdom och de undrar om det inträffade är ett straff för något de

gjort.

Amico m fl (1994) beskriver vidare att familjen hamnar i kris när ett barn blir kritiskt

sjukt och tiden som följer är fylld av chock och psykisk smärta med ångest som inslag

för föräldrarna. De behov föräldrarna här uttryckte var av känslomässig karaktär. De

behövde känna att det var tillåtet att få vara rädda, upprörda och att få sörja om de hade



10

behov av det. Som tidigare beskrivits i bakgrunden enligt Maslow (1987) är det när en

människa hamnar i kris som behovet av trygghet synliggörs t ex vid psykologiskt kaos.

Fisher (1994) menar att de viktigaste behoven föräldrarna hade i hennes studie var att få

känna hopp, få veta att barnet får den bästa möjliga vård och att få reda på prognosen

om sitt barns sjukdom. För föräldrar som har ett kritiskt sjukt barn är hoppet av största

vikt oberoende av hur dålig prognosen än må vara. Detta säger även Travelbee (1971)

som beskrivits tidigare. Bakken (1997) visar i sin studie att föräldrar till sjuka barn

pendlar mellan att känna hopp och en rädsla för att barnet ska dö. Hoppet är knutet till

en önskan om att barnet ska bli friskt igen och få komma hem. Om föräldrarna har lite

eller inget hopp alls kan sjuksköterskan hjälpa dem att finna det genom att uppmuntra

föräldrarna och själv utstråla hopp. Även familj och vänner har en uppgift i att främja

hopp för föräldrarna, men för att lyckas med det måste de närstående själva kunna

bemästra situationen.

Cullberg (1992) beskriver vikarierande hopp. Det innebär att sjuksköterskan p g a sin

kunskap om krisers natur och förlopp har en hoppfull attityd gentemot den

krisdrabbade. På så sätt visar sjuksköterskan att krisen kommer att gå över även om den

drabbade inte vill eller kan tro det just då. Sjuksköterskan fungerar som en stabil punkt i

tillvaron och den krisdrabbade kan känna uthållighet under krisperioden.

Lillrank (1999) säger att för att klara av den kris föräldrarna hamnar i när deras barn blir

sjukt, så försöker de hitta orsaksförklaringar eller en mening med oväntade händelser i

deras liv. Detta sker p g a att människan har ett behov av att kontrollera, planera och

förutse vad som händer oss. Mammorna började söka orsaker till varför barnet blev

sjukt hos sig själva. De undrade om de gjort något fel under graviditeten och under

barnets uppväxt. De ifrågasatte sin duglighet som förälder och upplevde insjuknandet

som en personlig tragedi. Papporna sökte mest orsaker från yttre påverkningar såsom

miljöföroreningar som t ex Tjernobyl.

Hall (1996) skriver också att mammor och pappor hanterar krisen olika om deras barn

blir sjukt. Pappor tenderar att hålla sina känslor för sig själva och isolera sig för att inte
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belasta sin familj med tankar och problem. De pratar inte gärna med andra om sina

tankar utan grubblar på det själva och försöker på så sätt bearbeta det, vilket kan öka

deras stress. I motsats till papporna, försöker mammorna hantera krisen genom att prata

av sig t ex i samtalsgrupper eller med vänner. Studien beskriver också att många av

dessa föräldrar inte har blivit erbjudna något stöd efter diagnosbeskedet och de både

hade behövt och uppskattat en stödperson att tala med under denna svåra tid (Hall,

1996).

Att vara i kris innebär både en psykisk och fysisk stress. En del föräldrar visar med

kroppsliga symtom på hur det är att leva i kris. Martinson, Chong-Yeu och Liang (1997)

beskriver hur kinesiska föräldrar reagerar på stressen då deras barn blir sjukt.

Författarna säger att det är ovanligt att det kinesiska folket visar känslor öppet i

samband med deras barns sjukdom som inre stress, ångest och depressiva symtom, utan

de återger sina känslor genom psykosomatiska åkommor. De åkommor som förekom i

denna studie var huvudvärk, minskad aptit och därmed viktnedgång, yrsel,

sömnsvårigheter och förkylningssymtom. Allmänt var att mammorna upplevde fler

symtom än papporna.

Att bedöma föräldrarnas behov av stöd

Amico m fl (1994) betonar föräldrars behov av akut stöd av sjuksköterskan i samband

med att deras barn blir kritiskt sjukt. Familjen befinner sig nu i kris och sjuksköterskan

måste hjälpa familjen att finna nya vägar för att kunna bearbeta den plågsamma

situationen.

Haines m fl (1995) menar också att det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa familjen

hantera krisen. Föräldrarna behöver få en förklaring till varför de reagerar som de gör

och sjuksköterskan bör vara lyhörd för föräldrarnas uttryck och hjälpa dem finna

strategier för att komma igenom krisen. Sjuksköterskan har enligt Haines m fl studie

blivit mer uppmärksam på föräldrars behov av att kommunicera om sitt sjuka barn och

få vara delaktiga i vården av barnet. Detta har visat sig reducera föräldrars ångest och

stress (Haines m fl, 1995).
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Amico m fl (1994) visar i sin studie att det finns brister i kommunikationen mellan

föräldrar vars barn är inlagt på sjukhus och sjuksköterskan. Föräldrarnas krisrelaterade

känslor förstärks av den dåliga kommunikationen och deras oro ökar. Ett skäl som

föräldrarna anger som orsak till att de inte vågar fråga om barnets tillstånd är att de är

rädda för att få ett negativt besked. Detta står i strid med vad Fisher (1994) kom fram

till i sin studie där hon visar att föräldrar vill ha information om sitt barns tillstånd

oavsett om det är positivt eller negativt innehåll.

Kristensson-Hallström och Elander (1997) belyser att sjuksköterskan behöver en djup

förståelse för föräldrars reaktioner i samband med kris för att kunna bemöta dem på rätt

sätt. Författarna anser att detta är svårare än vad som tidigare ansetts. Från föräldrarna

krävs en stor anpassning för att hantera den nya situationen och de nya rutinerna som en

sjukhusmiljö innebär. Detta är både fysiskt och psykiskt påfrestande. Föräldrar som har

sjuka barn använder sig av olika strategier för att bemästra det inträffade. Kristensson-

Hallström m fl beskriver tre olika strategier i sin studie och vilka följder de får.

De föräldrar som använder sig av strategi ett anser att det är bäst för barnet om

sjuksköterskan sköter barnets vård helt och hållet. De litar fullt på henne och ifrågasätter

aldrig några beslut. En anledning till att föräldrarna inte medverkar i barnets vård är att

de har dåliga erfarenheter från tidigare sjukhusvistelser och var rädda för att inte klara

av det. En mamma uttrycker sig som att: ”…it will hurt less if staff do it” (Kristensson-

Hallström m fl, 1997, s 363).

Strategi två innebär att föräldrarna vill ha full kontroll över sitt barns vård eftersom det

ger dem trygghet. De medverkar så mycket de kan i sitt barns vård och skulle gärna

medverka mer om de fick instruktioner från sjuksköterskan. Dessa föräldrar ifrågasätter

och kritiserar hennes arbete i syfte att försäkra sig om att barnet får den vård som

behövs. ”You have more control when you are here. I feel secure when I know all the

time what is happening to him” (Kristensson-Hallström m fl, 1997, s 364).
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Strategi tre yttrar sig i form av att föräldrarna anser sig vara experter på sitt barn och

medverkar i vården eftersom det för dem känns helt naturligt. De är lugna och oroar sig

inte. Om ett problem uppstår kallar dessa föräldrar inte på sjuksköterskan i första hand

p g a att de inte vill störa, utan de försöker åtgärda det själva. ” I want to take care of

him myself; I know best how to take care of him” (Kristensson-Hallström m fl, 1997, s

365).

Gemensamt för alla föräldrar var att de ville skapa trygghet för sina sjuka barn och för

sig själva. Kristensson-Hallström m fl (1997) betonar att det är viktigt att sjuksköterskan

har förståelse och kunskap om föräldrars olika reaktioner för att kunna bygga upp en

relation till varje individ. Det är av stor betydelse att föräldrar deltar i sitt barns vård,

eftersom föräldrars medverkan är lika viktig som sjuksköterskans.

Bakken (1997) menar att föräldrar med sjukt barn är i behov av emotionellt stöd i form

av tillit och bekräftelse, någon att prata med samt information om eventuella föräldra-

grupper. Små detaljer som att bli erbjuden en kopp kaffe, en hand att hålla i eller känna

att sjuksköterskan tar sig tid för en pratstund när hon egentligen har det stressigt

upplevdes av föräldrarna som positivt.

Att bemöta

Segesten (1994) skriver om vilka förväntningar som ställs på sjuksköterskan för att

skapa trygghet. Föräldrar vill få ett bemötande som är vänligt, tålmodigt, intresserat,

hjälpsamt och tillmötesgående. Det är angeläget att föräldrarna tas på allvar och att

sjuksköterskan tar sig tid att lyssna när de vill lätta sitt hjärta.

Den första kontakten ses som betydelsefull. Andersson m fl (1984) menar att om den

första kontakten upplevs som positiv genomsyrar det hela vårdvistelsen. Det som

föräldrar upplever som ett positivt bemötande är att de känner sig uppmärksammade och

välkomna på avdelningen. Författarna beskriver, liksom Segesten (1994), hur viktigt det

är att sjuksköterskan lyssnar på föräldrarna och tar dem på allvar. Bemötandet behöver



14

inte alltid upplevas som positivt utan tvärtom. Andersson m fl (1984) tar upp att

familjerna upplever bemötandet som negativt när ingen väntade dem på avdelningen

och alla var upptagna av andra uppgifter. De fick stå i korridoren och upplevde en

känsla av övergivenhet. Något som också kunde påverka en negativ upplevelse av

bemötandet, var när de hade en dålig erfarenhet med sig från tidigare sjukhusvistelse.

Haines m fl (1995) säger att föräldrar som har sitt barn på en intensivvårdsavdelning

uppskattar vänlighet hos sjuksköterskan. Föräldrarna kände sig välkomna på

avdelningen om hon öppet visade intresse för och uppmärksammade hela familjens

behov. Informationen om den tekniska utrustningen som var kopplad till barnet var

också uppskattad, att få veta varför den användes och vilken funktion den hade.

Berglöf (1999) anser att självkännedom är viktigt när det gäller bemötande. Det ger en

medvetenhet om hur sjuksköterskan själv reagerar i mötet med föräldrar.

Sjuksköterskan måste tänka på kroppsspråket, ögonkontakten, det känslomässiga

klimatet, känna av stämningen i rummet samt den verbala kommunikationen,

finkänslighet i vad man uttrycker. Det är viktigt att tänka på att relationen mellan patient

och sjuksköterska inte är jämlik. Patientens behov, känslor och tankar måste få

företräde. Sjuksköterskan kan ha svårt att ge rätt bemötande och stöd till föräldrar som

hon kan identifiera sig med t ex om hon har ett eget barn i samma ålder som det sjuka

barnet eller går igenom något liknande själv. Risken med detta är att sjuksköterskan blir

känslomässigt distanserad från familjen. Hon drar sig tillbaka för att inte visa sin rädsla

och ångest. Detta kan yttra sig i form av att sjuksköterskan byter samtalsämne eller

skämtar bort vad som sagts.

Att informera

Hall (1996) visar i sin studie hur viktigt det är att lyssna på föräldrar och gemensamt

planera omvårdnaden av barnet för de känner sitt barn bäst. De största behoven bland

föräldrarna är att få information för att planera deras barns framtid, få kunskap om
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barnets tillstånd och utvecklingen av sjukdomen och att finna sätt att tillgodose barnets

emotionella, sociala och intellektuella behov (Hall, 1996).

När sjuksköterskan ger information till inneliggande på sjukhus ska hon lägga

informationen på rätt nivå, vilket gör att patienten – i vårt fall föräldrarna – kan förstå

och ta till sig det på rätt sätt och känna sig trygg. Patienterna har önskemål om att

sjuksköterskan ska tala högt och tydligt, vända sig direkt till patienten ifråga och att så

lite fackspråk som möjligt används. De vill ha ärliga besked och veta hur prognosen ser

ut. Därtill kommer också att få reda på eventuella komplikationer och biverkningar

(Segesten, 1994).

Hagberg och Danielsson (1996) anser att betydelsen av att få information om sitt barns

sjukdom är stor. Det är påfrestande och frustrerande för föräldrar att inte få en diagnos

på barnets sjukdom. En diagnos innebär att fakta klarläggs och föräldrar kan då lättare

söka information själva och få bättre information av sjuksköterskan. Hon har även en

viktig uppgift som kontaktperson. Föräldrar kan även få handledning, familjerådgivning

och kontakt med föräldrar i liknande situation i en föräldragrupp där de kan prata om

sina problem och få stöd av varandra. Det är viktigt att sjuksköterskan informerar om

vilket stöd som finns att tillgå som t ex föräldragrupper.

Hur barnets diagnos meddelas påverkar familjens fortsatta upplevelser av

sjukhusvistelsen. Andersson  m fl (1984) skriver om hur viktigt det är att kunna erbjuda

familjen att få information i lugn och ro och atmosfären bör inbjuda till att föräldrarna

vågar visa sina känslor öppet.  Sättet hur informationen meddelas visar vilken relation

sjuksköterskan har till familjen. Vid en bra relation visar hon att hon bryr sig om

familjen och är engagerad i vad som sker med barnet och föräldrarna. Fisher (1994)

säger att föräldrarna har önskemål om hur de vill ha information. Sjuksköterskan ska

vara ärlig, öppen och ge information kontinuerligt om barnets tillstånd.

Andersson m fl (1984) beskriver vidare att det vid informationsgivning ska vara få

personer inblandade för att informationen ska bli så heltäckande och begriplig som

möjligt. Genom detta känner sig familjen trygg och vågar ställa frågor. Författarna
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beskriver liksom Segesten (1994) att föräldrar bör delta i beslut om barnets vård, vilket

kräver att de är välinformerade om sitt barns situation. En del föräldrar upplever brister i

informationen, vilket kan bero på att när de får den första informationen t ex vid

diagnosbeskedet, befinner de sig i kris och är inte mottagliga. Beroende på

sjuksköterskans kunskaper om krisreaktioner kan det påverka förståelsen för

föräldrarnas oförmåga att ta till sig det som sägs. Ett annat hinder för tillfredsställande

information är att sjukhusmiljön upplevs som otrygg (Andersson m fl, 1984; Segesten,

1994).

Att samtala

Lindberg (1998) säger att genom samtal med en professionell utomstående minskar de

psykiska skadorna som t ex psykosomatiska sjukdomar och trygghet skapas för

föräldrar och familj efter kris och sorg. Samtalet är en bra metod för att ge uttryck för

tankar och reaktioner som annars stängs inne och kan yttra sig på ett sätt som blir

outhärdligt för omgivningen. Under samtalet är det viktigt att skapa en trygg miljö där

patienten kan prata om allt och öppet visa sina känslor. Sjuksköterskan bör som

professionell vårdare finnas till hands när föräldrarna behöver det. Hon bör också

anpassa samtalstillfället och samtalstakten efter dem.

Lindberg (1998) beskriver vidare samtalstekniken, de s k fyra H-na: hålla i, hålla om,

hålla tyst och hålla ut. Dessa begrepp är bra att hålla i minnet. Eftersom sjuksköterskan

delvis får fungera som avlastning för föräldrars tankar och känslor är det viktigt att ha

självkännedom. Kroppsspråk och ansiktsuttryck talar ett eget språk, ibland stämmer inte

dessa båda överens. Sjuksköterskan kommunicerar omedvetet genom sitt kroppsspråk i

samtal med föräldrar. Om sjuksköterskan är osäker och sitter och tänker på vad hon ska

säga och göra härnäst kan föräldrarna uppfatta sjuksköterskan som rädd och otrygg. Då

förlorar hon lätt kontakten med dem hon pratar med. Föräldrar upplever det inte

besvärande om sjuksköterskan sitter tyst och bara lyssnar, de får istället tid för

eftertanke. Sjuksköterskan bör vara medveten om sitt beteende. Det är ofta uppskattat
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att sjuksköterskan är ödmjuk, blir berörd och är ärlig. Det främjar en bättre kontakt och

skapar trygghet för föräldrar och familj (Lindberg, 1998).

Berglöf (1999) menar att i ett samtal måste relationen mellan sjuksköterska och patient

präglas av ömsesidig tillit och trovärdighet. Även förtroende är en förutsättning för att

uppnå ett bra samarbetsklimat. Det är betydelsefullt med ett professionellt

förhållningssätt. Patienten måste kunna lita på att informationen hon avslöjar inte

kommer ut och att sjuksköterskan väljer att ha samtalet på en sådan plats och vid en

sådan tidpunkt att de får vara ifred. Berglöf menar också att för att kunna uppnå en

relation bör sjuksköterskan kunna känna av närhet-distansbalansen utifrån varje

förälders behov. Hon ska vara både känslomässigt engagerad och kunna sätta sig in i

situationen samtidigt som hon bör kunna stå utanför. Känslor som väcks under ett

samtal ska inte förnekas eller förkastas utan erkännas från bådas sida vilket bara kan

bemötas på ett positivt sätt. Berglöf (1999) instämmer med Lindberg (1998) att det är

viktigt att sjuksköterskan ger tid till reflektion och eftertanke i ett samtal, att våga sitta

och lyssna utan att säga något. Andersson m fl (1984) belyser hur viktigt det är med en

bra kontakt mellan sjuksköterska och föräldrar för att en relation ska uppstå som är en

grund för omvårdnad. Detta ger trygghet för föräldrarna i en ovan och skrämmande

miljö.

Callery (1997) har i en studie beskrivit hur föräldrar blir medpatienter när deras barn

ligger på sjukhus och att de vänder sig till sjuksköterskan för att prata och få stöd. I

början kan det ta emot för föräldrar att be om samtal och stöd, beroende på att de är

oroliga för att detta skulle ta bort uppmärksamheten från deras sjuka barn. Föräldrarna,

mamma lika mycket som pappa, är ändå i stort behov av att få detta stöd och de flesta

sjusköterskor ser detta som en del av sitt arbete. Om barnets behandling tar en oväntad

negativ vändning eller om något oförutsägbart inträffar, kan föräldrarnas behov som en

naturlig följd bli större. Förutom samtal och stöd ser sjuksköterskorna även som sin

uppgift att förklara information given av läkaren, lära ut färdigheter som underlättar

vården av barnet samt uppmuntra föräldrarna till att lämna avdelningen emellanåt och

komma ifrån en stund. Samtliga sjuksköterskor i Callerys studie (1997) är överens om

att föräldrarna har behov av vård och stöd, men de är oense om hur detta behov ska
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bemötas. Sjuksköterskorna hävdar att det inte finns någon tid avsatt till föräldrarna, och

det leder till att föräldrarna ibland yttrar sina behov till sjuksköterskan vid en olämplig

tidpunkt då hon inte kan tillgodose dem (Callery, 1997).

Att skapa trygg miljö

Föräldrar uttrycker en önskan om att miljön ska vara lugn och trygg på sjukhuset. Den

fysiska miljön är viktig, anser dem. Det upplevs som påfrestande att behöva dela rum

med andra svårt sjuka barn, vilket ökar föräldrarnas oro (Segesten, 1994).

Bakken (1997) skriver att en främmande och okänd omgivning som t ex en

sjukhusmiljö bidrar till att föräldrar känner sig rädda och osäkra. Osäkerheten är inte

bara kopplad till den fysiska miljön på avdelningen och sjukhuset utan också till regler,

rutiner och personalhierarki. När barnet blir inlagt på sjukhus uppenbarar sig nya regler

och rutiner för föräldrarna och de befinner sig i ett för dem okänt system. Föräldrarna

blir tvungna att anpassa sig i den främmande miljön. Personalhierarkin är en

osäkerhetsfaktor, föräldrarna tycker det är svårt att veta vem av personalen som har

ansvar för vad och vem de ska fråga.

Haines m fl (1995) menar att om det sjuka barnet vistas på en intensivavdelning så ökar

föräldrars stress och oro. Dels oroar de sig för sitt barn som är mycket svårt sjukt, dels

befinner de sig i en omgivning som är full av skrämmande tekniska instrument. De

pipande och alarmerande ljuden är en störande och upprörande miljö, och åsynen av

andra sjuka barn upplevs som påfrestande. Bara att komma in på en

intensivvårdsavdelning tycker en del föräldrar är stressande och upprivande eftersom de

inte vet vad de kommer att se och höra. Fisher (1994) säger som ovanstående författare

att sjukhusmiljön på en intensivavdelning är skrämmande med alla syner och ljud. Det

är dubbelt påfrestande för föräldrar med barn på intensivavdelning. De ska dels ta hand

om sitt sjuka barn, dels handskas med sina egna känslor och reaktioner i en stressande

omgivning.



19

Föräldrars deltagande i vården

Kristensson-Hallström m fl (1994) säger att något som påverkar barnets sjukhusvistelse

är hur föräldrar agerar under den kritiska händelsen. När deras barn blir inlagt på

sjukhus är det lätt att föräldrarna känner beroende, brist på kontroll, frustration och de

ifrågasätter sin förmåga som förälder. Författarna menar att det är väl känt med

fördelarna i att föräldrar medverkar i sitt barns vård. Om barnet blir väl omhändertaget

på sjukhuset och känner trygghet så minskar även rädslan. En trygg förälder leder till ett

tryggt barn. Ett sätt att uppnå detta är att förse föräldrarna kontinuerligt med kunskap

och information om barnets tillstånd och behandling. Det leder till att föräldrarna känner

sig mer säkra och trygga och kan vara ett större stöd för sina barn. I studien

framkommer att föräldrarna tillgodoser barnets basala behov, tröstar dem, underhåller

och gör det så bekvämt som möjligt för dem. De följer med och stödjer sina barn under

diverse undersökningar och behandlingar och tillkallar personal vid förändringar i

barnets tillstånd.

Som Callery (1997) menar, är det en stressande och krävande upplevelse för föräldrar

när deras barn blir sjukt och hamnar på sjukhus. Det kan kännas upprörande att

medverka i sitt barns vård under smärtsamma procedurer och vid sövning inför

operation. Det är dock viktigt både för dem själva och för deras barn att föräldrarna

medverkar i vården, och Callery liksom Kristensson-Hallström m fl (1994) menar att

deltagande i sitt barns vård bidrar till mer trygghet och kontroll för föräldrarna och

därigenom ett lugnare barn.

Dearmun (1995) skriver att föräldrars medverkan inte ska ses som en avlastning för

vårdpersonalen eller som en tillgång för att det finns få sjuksköterskor, utan föräldrarna

ska fungera som en resurs till det sjuka barnet. Föräldrar har visat sig kunna bedöma

barnets tillstånd på olika sätt. På grund av att de känner sitt barn så väl är föräldrar en

viktig tillgång när det gäller att uppmärksamma och uppskatta barnets smärta tidigt, för

att minimera smärtan så mycket som möjligt. Föräldrar kan också hjälpa sitt barn

hantera sin sjukdom och det som händer under sjukhustiden genom att de medverkar i

barnets vård och kan ge ett nära stöd.
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Coyne (1997) beskriver i sin studie att många föräldrar upplever att deras behov av

emotionellt stöd underskattas av sjuksköterskan. En stor del av föräldrars stress beror på

att deras kunskap och kompetens angående barnets vård ifrågasätts av sjuksköterskorna

trots att barnet varit sjukt under lång tid och föräldrarna har skött om barnet under denna

tid. På grund av brister i informationen från sjuksköterskan begränsar hon föräldrarnas

medverkan i vården. Informationen kunde ibland vara svår att få och förstå och ofta

ofullständig. Detta gör att föräldrarna inte gavs möjlighet till att delta i vården på ett sätt

som de önskat. Sjuksköterskorna försvarar sig med att de hade inga klara riktlinjer för

hur föräldrar skulle bemötas och involveras.

DISKUSSION

Metod

Det har varit svårt att söka material via olika databaser eftersom en del sökord har givit

tusentals träffar och att begränsa sökorden hjälpte sällan. Referenser i artiklar och

tidigare enskilda arbeten har varit till nytta. Femton artiklar valdes ut som förväntades

stämma överens med vårt syfte och våra frågeställningar. Artiklarna är aktuella eftersom

samtliga är från 1993 och framåt. Litteraturen har studerats enskilt och gemensamt och

författarnas resultat i varje artikel har tolkats och analyserats.

Det har även varit svårt att hitta svensk vetenskaplig litteratur som svarade mot syftet,

varför utländsk litteratur, engelsk och norsk, användes. Efter att ha studerat resultaten i

de svenska såväl som de utländska studierna har det visat sig att de är jämförbara vilket

kan antas betyda att barn och föräldrar från olika kulturer reagerar på liknande sätt i

kris. För att kunna förstå och sätta sig in i hur föräldrar upplever en krisartad situation

har trygghet och kris beskrivits grundläggande i bakgrunden.

Både ickevetenskaplig litteratur och böcker har använts i resultatet dels eftersom det har

varit betydelsefull information vilken upplevts viktig att belysa, dels för att återkoppla

till vad som behandlats i bakgrunden.
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Att vara två författare har varit positivt och betydelsefullt, då artiklarna har kunnat

diskuterats ingående med varandra. Eftersom ämnet handlar om känslor och upplevelser

är det viktigt att se saker ur olika perspektiv för att uppnå bästa möjliga förståelse.

Syftet med arbetet har uppnåtts. Sjuksköterskans omhändertagande och funktion i att

skapa trygghet för föräldrar med sjukt barn har tydliggjorts.

Resultat

Begreppet trygghet har inte samma innebörd för alla människor utan kan variera

beroende på var i livet människan befinner sig. För barn kan trygghet vara att ha en

trygg punkt i föräldrar och syskon och kunna krama sin nalle på kvällarna medan vuxna

definierar trygghet som ett fast arbete eller att känna förtroende (Segesten, 1994).

Liksom Segesten menar Maslow (1987) att människan har behov som ska uppfyllas för

att uppnå välbefinnande, däribland trygghet genom en stabil och säker tillvaro. En kris

som ekonomiska eller sociala problem kan få människan att känna otrygghet.

En fråga som uppstått under arbetets gång är hur åldern påverkar behovet av trygghet.

Troligtvis påverkas behovet av en människas erfarenheter. Om två individer i samma

ålder har liknande erfarenheter av livet, upplever de troligen ett lika stort behov av

trygghet. Allt eftersom åldern stiger och nya erfarenheter tillkommer, uppstår andra

värderingar och en annan syn på trygghet. Maslow (1987) säger att om en person som

befinner sig på en högre nivå i behovshiearkin råkar ut för en kris eller ett kaos,

regredierar denna individ till det mer grundläggande trygghetsbehovet.

Travelbee (1971) menar att gemensamt för lidande individer är att de söker orsaker och

mening med sin situation. Det är sjuksköterskans omvårdnadsuppgift att hjälpa

patienten att finna en mening med det inträffade och att hantera upplevelsen av

sjukdom. Enligt Travelbee kan detta ske genom att sjuksköterskan skapar en relation till

den lidande individen. En tanke som uppkommit i samband med skrivandet av detta

arbete är hur sjuksköterskan kan skapa en mening med lidande för föräldrar vars barn är
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svårt sjukt. Föräldrar har troligen svårt att se någon mening överhuvudtaget med barnets

insjuknande. Barnets liv har precis börjat och en allvarlig sjukdom kan upplevas

orättvis. Så småningom blir föräldrar tvungna att acceptera faktum för att kunna hantera

krisen som en sjukdom kan föra med sig. Sjuksköterskan har här en viktig stödjande

funktion i att lyssna och vara förstående för föräldrars funderingar. Troligen söker inte

föräldrar svar på sina frågor om mening och liv utan vill bara ha någon som tar sig tid

för dem.

Föräldrarna reagerade olika på den kris som uppstod då deras barn blev sjukt.

Mammorna sökte orsaksförklaringar hos sig själva, något som de gjort fel, och ville

gärna prata om situationen medan papporna trodde att yttre påverkningar såsom

miljöföroreningar orsakat sjukdomen och höll sina tankar inom sig (Hall, 1996;

Lillrank, 1999).

Som sjuksköterska är det betydelsefullt att känna till att föräldrar kan reagera mycket

olika på en kris och att de har olika behov av stöd. Även människor från andra kulturer

kan reagera mycket annorlunda på en kris, jämfört med den svenska kulturen, vilket

också är viktigt att tänka på i arbetet och i mötet med dessa människor.  Som Martinson

m fl (1997) visar i sin studie är det ovanligt att det kinesiska folket visar sina känslor

öppet i samband med att deras barn blir sjukt. De har istället en tendens till att uttrycka

sina känslor och upplevelser i form av psykosomatiska åkommor. Andersson-Höglund

och Hedman-Ahlström (1996) skriver att gester, miner och kläder kan ha olika

betydelse för olika personer. Kulturkrockarna kan bli många om sjuksköterskan inte tar

hänsyn till olikheterna utan arbetar på rutin i tron att alla individer är lika.

Att känna hopp är av betydelse hos föräldrar med sjuka barn. Travelbee (1971) menar

att även om nutiden ser mörk ut för en individ, kan hon stå ut med nuet tack vare hopp.

Bakken (1997) skriver om föräldrarnas pendlande mellan hopp för att barnet ska bli

friskt och rädsla för att barnet ska dö. Om hoppet sviktar för föräldrarna kan

sjuksköterskan bli vad Cullberg (1992) beskriver, ett vikarierande hopp. Det innebär att

sjuksköterskan har en hoppfull attityd gentemot föräldrarna för att visa att krisen

kommer att gå över, även om det inte upplevs som det just nu. I detta arbete tydliggörs
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att föräldrar är sårbara då deras barn är sjukt och är påverkbara för andra människors

känslor och attityder. Därför är det värdefullt om sjuksköterskan kan hålla hoppet uppe

när föräldrarnas eget sviktar. På så sätt vågar de se en ljusare framtid igen.

Berglöf (1999) säger att sjuksköterskans och patientens relation inte är jämlik eftersom

den sistnämndes känslor och behov måste få företräde. Men det poängteras dock inte att

dessa två ska vara jämlika som individer. Föräldern bör bemötas som en människa på

samma nivå som sjuksköterskan själv och inte ses som mindre viktig. Dahlberg (1994)

menar att i mötet med patienten är helhetssynen meningsfull. Ett professionellt

förhållningssätt mellan vårdare och patient är också en relation mellan två människor

som kännetecknas av äkthet, öppenhet och dialog.

Berglöf (1999) och Dahlberg (1994) betonar att självkännedom är betydelsefullt. Det

innebär att sjuksköterskan är medveten om hur hon själv reagerar i mötet med en annan

människa. Hon ska känna sig själv och sina känslor för att kunna vara öppen och

ödmjuk mot andra. Om sjuksköterskan inte har självkännedom kan det leda till att hon

tar på sig en annan roll som hindrar att hon kommer den hjälpsökande nära. Detta kan

uppstå då sjuksköterskan upplever mötet som ett hot p g a icke bearbetade känslor kring

en för sjuksköterskan upplevd liknande situation. Det kan resultera i att hon blockerar

den hjälpsökandes behov.

Det är sannolikt nyttigt med handledning för sjuksköterskor på arbetsplatsen, både

enskilt och i grupp. Då ges tillfälle att diskutera situationer som uppstått under arbetet

och få nya infallsvinklar på ett problem. Genom att sjuksköterskekolleger kan ha

upplevt en liknande situation på arbetsplatsen kan förståelse för svårigheten lättare

uppstå.

Dearmun (1995) visar i sin studie att föräldrarna fungerar som en resurs i vården. De ses

som en tillgång vid bedömning av sitt barns smärta och tillstånd eftersom de känner sitt

barn väl. Coyne (1997) har däremot kommit fram till en annan slutsats. Föräldrarna i

denna studie upplevde en inre stress då deras barn var inlagt på sjukhus, som grundade

sig på att deras kunskap och kompetens blev ifrågasatt av vårdpersonalen, trots att

föräldrarna ansåg sig kunna bedöma sitt barns tillstånd väl efter en lång tids sjukdom.
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Föräldrarna bör ses som en extra resurs och inte som en avlastning för sjuksköterskan. I

detta arbete har det visat sig att de flesta sjuksköterskor tycker att det är viktigt att

föräldrar medverkar i vården både för deras egna och för barnets skull. Det ger en

trygghet. Föräldramedverkan är en viktig del för barnets tillfrisknande och kan

underlätta föräldrarnas bearbetning av känslor och upplevelser i samband med barnets

sjukdom.  Sjuksköterskan träffar på föräldrar till sjuka barn överallt inom vården och

därför är det betydelsefullt att få mer kunskap om hur trygghet kan skapas hos föräldrar

till sjuka barn, så föräldrarna kan omhändertagas på ett säkert och stödjande sätt.

Flera författare i arbetet har i sina resultat kommit fram till att sjuksköterskor var väl

medvetna om att föräldrarna hade ett behov av att få stöd och hur detta på bästa sätt

skulle tillgodoses. Callery (1997) däremot har motstridiga uppgifter. Sjuksköterskorna i

hans studie är ense om att föräldrarna har ett behov av stöd, men har olika åsikter om

hur behovet ska bemötas. Många sjuksköterskor anser sig inte ha någon tid avsatt för att

stödja föräldrar och upplever det som en belastning.

Föräldrarnas behov kommer naturligt i andra hand eftersom barnets hälsa prioriteras och

därför kan det vara svårt för sjuksköterskan att tillgodose behoven vid precis den

tidpunkt som de uppenbaras. Under arbetets gång har studier visat att sjuksköterskan

ibland menar det problematiskt att ge stöd till föräldrarna när detta efterfrågas, de får

ibland återkomma. Sjuksköterskorna i Callerys studie (1997) tycker då att samtalet inte

blir naturligt när föräldrarna får vänta.

Segesten (1994) menar att den fysiska miljön är viktig på sjukhuset. Bakken (1997)

säger att en obekant omgivning som t ex sjukhus kan leda till osäkerhet hos föräldrarna.

Otryggheten kan kopplas till den fysiska miljön, nya regler och rutiner, det är en stor

omställning att anpassa sig till ett nytt system. Bakken (1997) och Segesten (1994)

nämner inte mycket om den mest fördelaktiga inredningen och de bästa färgerna för att

skapa trygghet på sjukhus.

En vit och steril miljö på sjukhusen kan bidra till att föräldrar känner obehag. En mer

hemlik miljö kan möjligen göra att både föräldrar och barn känner sig trygga och lugna.
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Salsstorleken  på avdelningarna kan vårdpersonalen troligtvis inte påverka, därför är det

viktigt att möjligheten till avskärmning finns för integritetens skull t ex genom draperier

eller skärmar.

Sammanfattning

När ett barn blir sjukt och hamnar på sjukhus medför det en känslomässig påfrestning

för föräldrarna som reagerar med bl a en känsla av skuld, hjälplöshet och chock. Vid

denna tidpunkt är föräldrarna i behov av trygghet och vänder sig till sjuksköterskan på

sjukhuset. Hon kan fungera som avlastning, vikarierande hopp och som ett stöd i en

svår situation t ex genom information, samtal och vänligt bemötande. Beroende på att

föräldrar kan reagera olika i samband med kris är det viktigt att sjuksköterskan har

kunskap och förståelse om individers olika uttryck för att kunna omhänderta föräldrarna

på ett bra sätt. Det är betydelsefullt att de medverkar i vården, både för deras egen och

för barnets trygghet. En del sjuksköterskor ifrågasatte föräldrarnas kunskap angående

barnets vård, men föräldrarna har visat sig vara en tillgång när det gäller att bedöma

barnets tillstånd. Det skulle vara intressant att komplettera detta arbete med en empirisk

studie för att se om resultaten skulle överensstämma.
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Översikt vetenskaplig litteratur
Bilaga

Författare År Titel Syfte Metod Urval
Andersson, M.,
Harwe, B-M.,
Hellberg, M., &
Syréhn, K.

1984 Långvarigt sjuka
barn.

Analysera de
problem en
sjukhusvistels
e innebär för
långvarigt
sjuka barn och
deras familjer.

Kvalitativ
studie. Fria
intervjuer
användes
som gav
möjligheten
att ställa
följdfrågor.

29 familjer
med barn i
åldrarna 0-15
år som var
långvarigt
sjuka och
inlagda på
sjukhus en till
fem månader.

Amico, J., &
Davidhizar, R.

1994 Supporting
families of
critically ill
children.

Undersöka hur
föräldrar kan
stödjas genom
en föräldra-
grupp.

Litteratur-
studie.

Bakkken, S. 1997 Barn på sykehus. Belysa vilka
faktorer som
ger trygghet
för föräldrar
till svårt sjukt
barn inlagt på
sjukhus.

Kvalitativ
intervju-
studie och
kvantitativ
enkätstudie.

Föräldrar till
20 allvarligt
sjuka barn i
åldrarna 0-14
år.

Callery, P. 1997 Caring for
parents of
hospitalized
children: A
hidden area of
nursing work.

Undersöka
sjuksköter-
skans och
föräldrarnas
syn på deras
deltagande i
det sjuka
barnets vård.

Kvalitativ
intervju-
studie som
genomfördes
efter hem-
gång från
sjukhuset.

Föräldrar till
24 barn som
vårdats mer
än 24 timmar
i samband
med opera-
tion, samt 12
personer av
personalen på
avdelningen.

Canam, C. 1993 Common
adaptive tasks
facing parents of
children with
chronic
conditions.

Beskriva på
vilka sätt
föräldrar an-
passar sig till
ett liv där
deras barn är
kroniskt sjuk.

Litteratur-
studie.
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Coyne, I. 1997 Chronic illness:
The importance
of support for
families caring
for a child with
cystic fibrosis.

Visa på hur
föräldrar till
sjuka barn
anpassar sig
till sjukdomen
för att sjuk-
sköterskor ska
kunna stödja
dessa
föräldrar.

Litteratur-
studie.

Dearmun, A. 1995 Why involve the
parents? A
partership
approach to pain
management.

Tydliggöra
vikten av
samarbete
mellan
föräldrar och
sjuk-
sköterskor för
att kunna
bedöma och
hantera sjuka
barns smärta.

Litteratur-
studie

Fischer, M. 1994 Identified needs
of parents in a
pediatric
intensive care
unit.

Beskriva
mödrars och
fäders
viktigaste
behov då
deras barn var
sjukt.

Kvantitativ
studie.
Fråge-
formulär
omfattande
60 frågor.

15 mammor
och 15 pappor
i åldrarna 15-
60 år.

Haines, C.,
Perger, C., &
Nagy, S.

1995 A comparison of
the stressors
experienced by
parents of
intubated and
non-intubated
children.

Identifiera de
största
källorna till
föräldrars
stress i en
intensivvårds
miljö.

Kvantitativ
studie med
fråge-
formulär.

50 mammor
och 21 pappor
vars barn
legat minst 24
timmar på
intensivvårdsa
vdelning.

Hall, S. 1996 An exploration
of parental
perception of the
nature and level
of support
needed to care
for their child
with special
needs.

Undersöka
vilket stöd
föräldrar till
barn med
särskilda
behov faktiskt
behöver.

Kvantitativ
och
kvalitativ
studie.
Fråge-
formulär och
intervjuer.

Föräldrar till
25 barn
valdes slump-
mässigt ut för
enkäten och
fyra föräldar
valdes
strategiskt ut
för intervju.
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Kristensson-
Hallström, I., &
Elander, G.

1994 Parental
participation in
the care of
hospitalized
children.

Belysa på
vilka sätt
föräldrar kan
medverka i
vården av sitt
sjuka barn.

Kvantitativ
studie.
Fråge-
formulär
omfattande
37 frågor.

46 sjuksköter-
skor och 42
föräldrar.

Kristensson-
Hallström, I., &
Elander, G.

1997 Parents’
experience of
hospitalization:
Different
strategies for
feeling secure.

Erhålla en
djupare
förståelse av
vad svenska
föräldrar
upplever när
deras barn blir
inlagt på
sjukhus.

Kvalitativ
studie.
Föräldrarna
intervjuades
vid barnets
inläggning
och vid
utskrivning.

12 mammor
och 8 pappor i
åldrarna 28-
50 år ur olika
samhälls-
klasser.

Martinson, I.,
Chong-Yeu, L.,
& Liang, Y-H.

1997 Distress
symtoms and
support systems
of chinese
parents of
children with
cancer.

Beskriva
kinesiska
föräldrars
psyko-
somatiska
reaktioner i
samband med
barnets
cancerbe-
handling och
död.

Kvantitativ
studie.
Fråge-
formulär
omfattande
familjernas
sociala
situation och
psykosoma-
tiska
symtom.

89 familjer
deltog vars
barn var
mellan 6 mån-
17 år. 53 av
barnen var
pojkar, 36
flickor.

Segesten, K. 1994 Patienters
upplevelser av
trygghet och
otrygghet.

Analysera de
komponenter
som påverkar
trygghet och
otrygghet
samt förstå
trygghetens
kärna.

Kvalitativ
intervju-
studie med
öppna frågor.
Intervjuerna
varade 30-40
minuter.

Elva kvinnor
och nio män i
åldrarna 25-
91 år vilka var
vårdade på en
medicin-
avdelning
högst en
vecka
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