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ABSTRACT 
 
Background: Parents attitudes about illness and health reflects on their children. 
When the child has acute pain the parents often reacts with fear and confusion. 
The demands on the parenting role increase and therefore it´s important that the 
nurse show consideration for the parents experience and practise family nursing.    
 
Aim: The aim of this study was to illuminate parents experiences in connection 
with their child´s acute pain in a caregiving situation. 
 
Method: This literature study is based on ten scientific articles. 
 
Results: The results showed that parents to a child in acute pain experience 
difficulties in maintaining their parenting role. They also experience feelings such 
as worries and distress. The results reveals differences in parents attitudes towards 
childrens pain. The parents experience that the environment and the hospital staff 
are sources of increased feelings of distress. The results also showed that parents 
experience lack of information and involvment in their child´s care as a problem. 
  
Keywords: family nursing, infant pain, parenting, procedural pain 
 
Nyckelord: familjeinriktad omvårdnad, föräldraskap, procedur smärta, spädbarn 
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INLEDNING 
Föräldrar är ofta de som förmedlar attityder kring sjukdom, hälsa och medicinska 

procedurer till sina barn. Hur de tänker om medicinska undersökningar, vårdens olika 

miljöer eller om sjukdomar i stort, påverkar barnen i familjen. Vid en hastigt påkommen 

olycka eller sjukdom är föräldrarna ofta mycket skärrade och skrämda.  För att 

föräldrarna ska kunna fungera som stödpersoner bör de själva vara trygga och lugna i 

vårdsituationen (Tamm, 2003).  

  

Allmänsjuksköterskan möter och vårdar barn till exempel på vårdcentral, 

akutmottagning eller i hemsjukvården. Allmänsjuksköterskan är inte specialiserad på 

barn därför utgör föräldrarna och deras kännedom om sitt barn en särskilt viktig del i 

omvårdnaden. 

 

BAKGRUND 

Föräldrarollen  
Föräldraskap kan ses som en praktisk och psykologisk omsorgsfunktion (Körner, 2005). 

Att vara föräldrar kan upplevas gigantiskt stort med många frågor och tvivel om att 

klara av rollen. Med tiden växer mamman och pappan mentalt in i rollen och 

föräldrauppgiften och dess påfrestningar känns inte lika tyngande. De behöver lära sig 

att förstå barnets signaler för att kunna ge tröst, stimulans och beskydd. När de pratar 

och sköter om barnet stärker det barnet och det upplever trygghet och tillfredställelse. 

Det präglas och lär sig hantera känslor och upplevelser genom hur föräldrarna reagerar 

och agerar i vardagen. Föräldrar kan känna sig otillräckliga och uppleva en obalans 

mellan sina egna behov och barnets. Många praktiska frågor kan kännas svåra att lösa 

och att det inte finns några enkla lösningar kan kännas betungande. Inom familjen finns 

en tillhörighet, gemenskap och närhet till varandra. Ändå kan föräldrarollen idag 

upplevas mer utsatt än förr i tiden på grund av längre avstånd från släkt och vänner som 

kan ge stöd och råd (Körner, 2005). 

 

 

 

  



Kulturella skillnader i synen på smärta 
Det svenska samhället är mångkulturellt och befolkas av människor med olika 

grundvärderingar. Tro och kultur färgar människors handlingar och syn på omvärlden. I 

vår kultur är barnen med och bestämmer om sin livssituation medan föräldrar i andra 

kulturer kan ha hela bestämmandet över barnet. Att få utöva sina kulturella seder och 

sin tro kan ha stor betydelse (Björklund, 2001). 

 

Sociala, kulturella och psykologiska faktorer styr det uttryck smärtan tar. Även hur 

smärtbeteendet mottas i den sociala omgivningen påverkar hur individen visar sin 

smärta. Varje kultur och social grupp, även på familjenivå, har sitt eget unika språk för 

lidande och hur man gör omgivningen uppmärksam på det (Helman, 2001). 

 

Föräldrar i vissa kulturer kan ha överbeskyddande attityder mot barn. Om barnet gråter 

får det snabbt uppmärksamhet, sympati och omtanke. I andra kulturer bemöts samma 

gråt med att barnet ska lära sig att smärta är en del av livet och att det inte ska reagera 

med överdrivet emotionella uttryck. Problem kan uppstå om den som lider har ett annat 

kulturellt synsätt än omgivningen eller kommer ifrån en annan social klass med andra 

förväntningar på hur en person i smärta ska bete sig och bli behandlad (Helman, 2001).  

 

Förälder till ett sjukt barn 
Det finns variationer i hur föräldrar förhåller sig vid barnets sjukhusvistelse menar 

Hopia, Tomlinson, Paavolainen och Åstedt-Kurki (2005). En del vill få information 

kring barnets tillstånd omedelbart. Andra kan inte ta in information i ett tidigt skede 

utan avvisar tillsvidare informationen. Föräldrar kan ha svårt att tolka barnets 

smärtupplevelser eftersom det i vårdsammanhang uppvisar andra beteenden än vad de 

vanligtvis gör. Det upplevs förvirrande och de känner sig ängsliga och otillräckliga, 

vilket kan leda till att en del föräldrar tar avstånd från sitt ansvar för barnet under 

sjukhusvistelsen. Andra är aktiva, tar initiativ och vill känna sig delaktiga i vården av 

sitt barn. De kan ändå känna sig ensamma och isolerade eftersom de spenderar så 

mycket tid på sjukhuset. Under ett barns sjukhusvistelse måste föräldrar göra olika val 

och fatta olika beslut gällande barnet. Det kan bidra till att de känner osäkerhet och 

hjälplöshet och inte vet hur de ska bemöta sitt eget barn. Föräldrar inser inte alltid hur 
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känslomässigt krävande och utmattande det är att ha sitt barn på sjukhus. Deras trötthet 

kan vändas mot barnet och visa sig i en negativ attityd. De kan känna sig kränkta under 

sjukhusvistelsen och ha behov av att prata med utomstående om sitt barns sjukdom och 

känslorna kring situationen (Hopia, m.fl., 2005).  

 

Svavarsdottir (2005) redovisar vad mödrar upplever som mest tidskrävande i vården av 

sitt sjuka barn. Att ge känslomässigt stöd till det sjuka barnet och till andra barn i 

familjen samt att koordinera, arrangera och organisera sysslor, aktiviteter och resurser 

för övriga familjemedlemmar är aspekter som framkommer. Det fäderna upplever som 

mest tidskrävande är att ge ett känslomässigt stöd till sitt sjuka barn, andra barn i 

familjen samt att stödja sin partner. Andra tidskrävande aspekter som fäderna 

poängterar är svårigheten att samordna sitt arbete utanför hemmet med kraven kring det 

sjuka barnet (Svavarsdottir, 2005).   

 

Barns smärta 

Okunskap har gjort att barn fått utstå onödigt lidande inom vården. Historiskt sett har de 

inte fått behandling för sin smärta i samma utsträckning som vuxna. Mycket begränsat 

intresse för barn, både kliniskt och i forskning, har lett till uppkomsten av myter kring 

barn och smärta. En av de starkaste myterna är tron att barns outvecklade nervsystem 

gör att det inte är möjligt för dem att uppleva smärta på samma sätt som vuxna. Myten 

kommer ur dåtidens anatomiska kunskaper i kombination med observationer där barns 

oförmåga att uttrycka smärta tolkades som att de inte upplevde någon (Schechter, Berde 

& Yaster, 2003).  

 

Lindemann (1992) menar att föräldrarnas oro kan påverka barnets smärtupplevelser. 

Barnet kan uppleva det skrämmande att inte känna igen sina föräldrar och det beteende 

de uppvisar när de försöker dölja sin oro. Det kan också uppfatta smärtan som ett straff 

för något fel det gjort (Lindemann, 1992). Tilltron till föräldrarna kan skadas när det 

upplever att de inte ger stöd och skydd mot smärtan. Det lilla barnet lever i nuet och har 

svårt att förstå att en smärtsam behandling görs i välmening och att smärtan kommer att 

gå över. För barnet kan behandlingen kännas som ett övergrepp eftersom situationen 
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upplevas som skrämmande och obegriplig. För föräldrarna kan situationen också vara 

skrämmande och de kan då ha svårt att stödja sitt barn (Björklund, 2001). 

 

Barnet har svårt att skilja på smärta och rädsla eftersom dessa båda känslor påverkar och 

förstärker varandra. Rädslorna kan vara starkare om det har en dålig relation till sina 

föräldrar (Tamm, 2003). Om barnet tvingas lämna sina föräldrar vid sjukhusvistelse kan 

det känna sig övergivet. Det förlorar stödet från föräldrarna och kontrollen över 

situationen, vilket kan skapa mer rädsla än själva smärtan. En del har upplevt många 

och/eller svåra besök och behandlingar i vården vilket kan göra att de upplever 

vårdmiljön skrämmande. Andra har aldrig varit i kontakt med vården och för dem kan 

ovissheten och miljön upplevas skrämmande då den skiljer sig från den miljö der är van 

vid. Korridorer och rum, med alla instrument och skyltar, kan upplevas som en 

främmande värld (Tamm, 2003). 

 

Barns uttryck för smärta 
Innan barnet har lärt sig att prata och med ord kunna beskriva smärtupplevelsen är det 

svårt för omgivningen att få en uppfattning om barnets smärta. Det är viktigt att 

uppmärksamma det smärtbeteende som barnet visar och tro på att det är en reaktion på 

att det upplever smärta (Lindemann, 1992). Föräldrar och syskon formar vad barnet lär 

sig om smärta. Genom att se hur de andra medlemmarna i familjen förhåller sig till 

smärta lär sig barnet hur det själv ska uttrycka smärta och på vilket sätt det ska hantera 

den (McGrath, 2003).  

 

Fysiologiska signaler som kan observeras vid akut smärta är ökad puls, förhöjt 

blodtryck och ökad andningsfrekvens. Pupillerna vidgas och hudfärgen blir blek eller 

gråblek och svettproduktionen ökar. Vid djupare smärta kan symtomen bli de motsatta 

med låg puls, lågt blodtryck och sänkt andningsfrekvens. Pupillerna drar sig samman 

och illamående och kräkningar kan förekomma (Lindemann, 1992). 

Icke verbala signaler vid smärta kan observeras som små, stela eller inga kroppsrörelser 

för att skydda och avlasta det smärtsamma området. Att ett litet barn kryper ihop i 

fosterställning kan vara ett tecken på buksmärta medan äldre barn kan uppleva samma 

kroppsställning som smärtlindrande. Det kan vara oroligt och visa med olika 
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ansiktsuttryck hur ont det har. Sådana uttryck kan visa sig som grimaser, sammanbitna 

strama läppar, stel och mörk blick eller vidöppna alternativt slutna ögon. Barnet kan 

visa frustration, irritation och vara krävande mot föräldrarna. Även att vilja ha 

föräldrarna nära hela tiden kan vara ett tecken på smärta. Gråt kan vara en signal om 

hjälp, speciellt hos de minsta barnen. Andra uttrycksmedel kan vara att gnälla och kvida 

av smärta för att till slut somna av utmattning (Lindemann, 1992).  

 

Woodgate och Kristjanson (1995) redovisar tre övergripande strategier som barn 

använder för att hantera och uttrycka sin smärta. Första strategin, ”gömma sig”, innebär 

att avskärma sig från omgivningen, vara tyst och inåtvänd. I likhet med Lindemann 

(1992) beskriver Woodgate och Kristjanson (1995) att barnet kan lägga sig i 

fosterställning för att komma undan smärtan. Om det kommunicerar med omgivningen 

sker det genom korta verbala uppmaningar som ”gå iväg” eller ”lämna mig i fred”. 

Ytterligare ett beteende det använder sig av för att gömma sig är att stirra på ett och 

samma objekt, till exempel teven, under lång tid. Ansiktstuttrycket visar sorgsenhet 

eller ointresse. Andra strategin, ”bekämpa smärtan”, innebär att göra motstånd mot 

smärtan och vara misstänksam mot sin omgivning. Det attackerar källan till smärtan, till 

exempel drar i urinkatetern, om det är den som barnet tror orsakar smärtan. Det 

markerar högljutt att det inte vill vara med om smärtan genom att säga ”gör inte så”, 

”skada mig inte” och ”jag vill inte”. Strategin ”att bekämpa smärtan” används innan och 

under behandling, det vill säga i den smärtsamma situationen. Tredje strategin, ”göra 

gott”, innebär att röra sig på ett sätt som skyddar den smärtsamma kroppsdelen. Barnet 

kan trösta sig själv genom att försiktigt stryka över den kroppsdel som gör ont eller 

genom att hålla i en nalle eller en förälders hand. Ett annat sätt att trösta sig själv är att 

hålla smärtan på avstånd genom att titta på TV, sova, läsa, rita eller genom försiktig lek. 

Att ”göra gott” kan också innebära en önskan om att någon annan ska ta bort smärtan. 

Woodgate och Kristjanson (1995) menar att de två första strategierna manar till flykt 

från smärtan medan barnet i den tredje strategin kontrollerar smärtan. 

 

Familjeinriktad omvårdnad 

Även om en patient är en enskild individ omfattar omvårdnaden ofta en hel familj. 

Sjuksköterskan samtalar med dem kring patientens situation och hur de inom familjen 
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kan stötta varandra. Särskilt aktuellt blir detta när patienten är ett barn (Kristoffersen, 

1998). Familjeinriktad omvårdnad innebär att föräldrar närvarar, deltar och samverkar 

med sjuksköterskan i vården av barnet. Fokus i omvårdnaden ska ligga på hela familjen 

men barnet ska förbli huvudpersonen i vården för att dess perspektiv inte ska negligeras 

(Garland & Kenny, 2006). När familjen ges utrymme att vara med minskar barnets 

separationsångest, dess negativa reaktioner på situationen blir mindre och familjen får 

möjlighet att på ett vardagligt sätt ge barnet kunskap om barnets tillstånd. 

Familjemedlemmarna får en bättre självkänsla om de känner att de är till nytta för 

barnet i vårdsituationen (Hanssen, 1997).  

 

I Garlands och Kennys (2006) studie poängteras att föräldrar är experter på sina barn 

och att vården ska byggas på jämställdhet mellan föräldrar och sjuksköterska. Föräldrars 

närvaro har av sjuksköterskor identifierats som en viktig del i den familjeinriktade 

omvårdnaden men bristen på klarhet över föräldrars roll kan leda till frustration 

(Garland & Kenny, 2006). Familjen ska ges möjlighet att delta i undersökningar, vård 

och behandling. Dessutom är det viktigt att de får psykiskt stöd eftersom det kan 

upplevas tungt och skuldfyllt att ha ett sjukt barn (Hanssen, 1997). 

 

Familjeinriktad omvårdnad kan enligt Garland och Kenny (2006) innehålla stödprogram 

med förberedande information om till exempel smärta. Det är viktigt att vårdpersonal är 

lyhörd för föräldrars oro och frågor inför barnets vårdsituation. Föräldrar bör också få 

möjlighet att diskutera sina egna och barnets tidigare smärtupplevelser. Genom att låta 

familjen använda sina egna ord för att beskriva barnets smärta och smärtbeteende 

framkommer ett mer exakt igenkännande av smärtan och därför kan effektivare 

smärtlindring ges. Familjeinriktad omvårdnad ställer höga krav på vårdpersonalens 

sakkunskap och förmåga att förhandla med föräldrar. Ärlighet och sanningsenlighet är 

grunden för att kunna bygga en tillit mellan vårdpersonalen och familjen (Garland & 

Kenny, 2006).  
 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 
Professionell omvårdnad innefattar enligt Halldórsdóttir (1996) både kompetens och 

omvårdnad samt att kunna upprätta en kontakt mellan vårdgivaren och vårdtagaren. 
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Kompetens innebär att kunna stärka, bygga en relation till och utbilda patienten.  Vidare 

ska vårdgivaren ha ett gott kliniskt omdöme och att kunna utför sina uppgifter på ett 

kompetent sätt. Omvårdnad innebär, enligt Halldórsdóttir (1996), att vara öppen och 

lyhörd inför andra, att vara genuint intresserad och bry sig om patienten. Samt att vara 

sant närvarande och moraliskt ansvarig. Sjuksköterskan ska vara engagerad i sin uppgift 

och ha modet att involvera sig i patienten på ett professionellt sätt. Halldórsdóttir (1996) 

anser att den professionella sjuksköterskan ska kunna upprätta en personlig kontakt och 

samtidigt kunna hålla distans.  

 

Om sjuksköterskan lyckas upprätthålla den professionella omvårdnaden skapas en 

förbindelse, som Halldórsdóttir (1996) liknar vid en bro, mellan sjuksköterskan och 

patienten. Det resulterar i en, för patienten, ökad känsla av välmående och hälsa samt en 

känsla av att få kontroll.  Om den professionella omvårdnaden brister upplever patienten 

att hon inte kan lita på sjuksköterskan och det utvecklas ett ömsesidigt undvikande dem 

emellan. Sjuksköterskan uppfattas som antingen okunnig eller ovillig att skapa en 

förbindelse. Hon framstår som tanklös, okänslig, respektlös och ointresserad.  Patienten 

upplever sjuksköterskan som inkompetent och det uppstår vad Halldórsdóttir (1996) 

liknar vid en vägg mellan dem. Det resulterar i en, för patienten, minskad känsla av 

välmående och hälsa samt en känsla av förlorad kontroll. 

 

Problemformulering 
Föräldrar känner vanligtvis sitt barn och barnets reaktionssätt bäst. Därför är det viktigt 

att sjuksköterskan lyssnar på dem och tar hjälp av dem när barnets smärtupplevelse ska 

förstås (Lindemann, 1992).  

 

Föräldrarnas kunskap om barnet kan vara till hjälp för sjuksköterskan i utförandet av en 

individanpassad omvårdnad. För att samarbetet ska fungera är det viktigt att 

sjuksköterskan bemöter föräldrarnas upplevelser i vårdsituationen. Författarna vill 

genom studien lyfta fram föräldrarna med utgångspunkt i problemformuleringen: Vad 

upplever föräldrar i samband med sitt barns akuta smärta? 
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SYFTE  
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser i samband med sitt barns 

akuta smärta i vårdsituationen. 

 

METOD 
Författarna valde att göra en litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2004) är en 

litteraturstudie en kritisk granskning och skriftlig sammanställning av vetenskapliga 

studier inom ett speciellt problemområde. Litteraturstudien kan användas till att belysa 

problemområdet för att öka kunskapen och förbättra omvårdnaden.  

 

Litteratursökning 
En studie ska baseras på vetenskapliga artiklar, rapporter och redan publicerade 

forskningsresultat som på ett systematiskt sätt valts för att belysa ett område. Denna 

litteratur ger en beskrivande överblick över det valda problemområdet och skapar en 

utgångspunkt för fortsatt forskning (Östlundh, 2006).  

 

En systematisk sökmetod innebär att artikel- och litteratursökning görs i databaser och 

att kontinuerlig dokumentation görs. Bäst systematik uppnås genom att använda 

databasernas söktekniska möjligheter. Östlundh (2006) rekommenderar att börja söka 

brett för att sedan smalna av sökningarna allt mer. Den systematiska metoden hjälper till 

att skapa struktur och hantera den mängd av olika slags information som finns. För att 

få ett bra informationssökningsresultat krävs att både systematiska och osystematiska 

sökningar används. Metoderna fyller olika funktioner och kompletterar varandra då den 

systematiska metoden hjälper till att hålla ”den röda tråden” medan den osystematiska, 

mer planlösa metoden, främjar kreativiteten (Östlundh, 2006). 

 

Artiklarna som användes i resultatet söktes via databaserna Cinahl, PubMed och 

Academic Search Elite. Artikelsökning skedde i olika omgångar.  

 

Första omgången bestod av en systematisk sökning där databasernas söktekniska 

funktion Boolesk söklogik användes. Enligt Östlundh (2006) innebär det att AND, OR 
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och NOT används för att förklara vilket samband sökorden ska ha till varandra. 

Sökorden var parent experience, children pain, acute pain, procedural pain, och infant 

pain. Varje sökord användes till en början enskilt och därefter i kombination med 

varandra. För att få ett hanterbart sökresultat valdes vissa begränsningar. Tabell 1:1-3 

(bilaga 1) visar första omgångens systematiska sökningar. För att få fler artiklar till 

studien gjordes ytterligare sökningar 

 

Andra omgången bestod också av en systematisk sökning men databasernas söktekniska 

funktioner AND, OR och NOT nyttjades inte till fullo eftersom de funktionerna gav för 

få användbara artiklar. Sökorden som användes var parent, experience, pain, perception, 

fear, procedural pain, pain experience och children. Med en del sökord nyttjades 

funktionen trunkering. Det gjordes för att öka bredden av sökningen. Enligt Östlundh 

(2006) får man genom att använda trunkering träffar på artiklar som innehåller ordets 

alla olika böjningsformer. I tabell 2 (bilaga 2) redovisas andra omgångens 

kombinationer av sökord, databaser samt hur många träffar varje sök gav.  

 

I båda sökomgångarna framkom 14 titlar på artiklar som tycktes stämma överens med 

studiens syfte men som inte gick att komma åt i fulltext. Därför gjordes en 

kompletterande sökning efter dessa artiklar genom Norra Älvsborgs Länssjukhus 

bibliotek eftersom där fanns tillgång till databaser som inte fanns på Högskolan Väst.  

Författare och titel användes i sökningen efter dessa artiklar. 

 

Urval 
Enligt Polit och Beck (2004) delas urvalskriterierna in i två grupper. Inklusionskriterier 

definierar egenskaper som undersökningsmaterialet ska innehålla medan 

exklusionskriterierna definierar egenskaper som materialet inte får innehålla. I denna 

studie har författarna arbetat utifrån följande inklusionskriterier; 

• Artiklarna ska vara vetenskapliga. 

• Artiklarna ska presentera empiriska studier.  

• Artiklarna ska vara åtkomliga i fulltext 

• Barnen ska vara mellan 0 och 14 år gamla. 
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• Artiklarna ska belysa föräldrars upplevelser i samband med barns akuta smärta. 

 

De exklusionskriterier som användes var; 

• Artiklarna ska inte handla om barn med cancer. 

• Artiklarna ska inte handla om barn i terminalt skede. 

• Artiklarna ska inte handla om flerfunktionshindrade barn. 

 

I första omgångens sökning gick båda författarna igenom samtliga titlar inom det 

slutliga sökresultatet i varje databas. Då titeln tycktes stämma överens med studiens 

syfte lästes abstractet.  

 

I databasen Cinahl framkom fyra abstract som tycktes svara mot studiens syfte. Två av 

dem fanns tillgängliga och artiklarna lästes av båda författarna. En av de två stämde 

överens med studiens syfte och de angivna inklusions- och exklusionskriterierna och 

ingår i studien. Den andra beskrev kronisk smärta och valdes därför bort.  

 

I databasen Academic Search Elite framkom inga relevanta artiklar.  

 

I databasen PubMed framkom fyra abstract som tycktes svara mot studiens syfte. De 

lästes av båda författarna. En artikel stämde överens med studiens syfte och ingår i 

studien. De övriga tre valdes bort på grund av att en var en litteraturstudie, en var på 

spanska och den tredje svarade inte mot studiens syfte. 

 

I andra omgången gick båda författarna igenom samtliga titlar på de träffar som gav 100 

artiklar eller färre. Då titeln tycktes stämma överens med studiens syfte lästes abstractet. 

15 artiklar valdes ut som i titel och abstract stämde överens med studiens syfte och de 

angivna inklusions- och exklusionskriterierna. De 15 artiklarna lästes av båda 

författarna, därefter valdes nio artiklar bort eftersom de inte var relevanta för studien.  

Till exempel beskrev de cancersmärta, kroniska smärttillstånd eller hade fokus på barns 

upplevelser av smärta. De sex artiklarna som motsvarade studiens syfte och de angivna 

inklusions- och exklusionskriterierna ingår i studien. Kombinationen av sökorden 
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parent*, experience*, pain* och children* i databasen PubMed gav flest användbara 

artiklar. Se Tabell 2 (bilaga 2). 

 

I den tredje och kompletterande omgången fann författarna två av de 14 sökta artiklarna. 

Artiklarna lästes av båda författarna. De stämde överens med studiens syfte och de 

angivna inklusions- och exklusionskriterierna.  

 

Litteratursökningen resulterade slutligen i tio artiklar som användes i studien.  

 

Analys 
Författarna analyserade artiklarna utifrån Fribergs (2006) modell för analys av studier. 

Samtliga artiklar lästes av båda författarna flera gånger för att få en god uppfattning om 

respektive artikels övergripande innehåll. Därefter fokuserades på artiklarnas 

resultatdel. Enligt Friberg (2006) måste det göras en översikt över varje artikels resultat 

för att kunna analysera materialet på ett riktigt sätt. Därför läste och översatte författarna 

tillsammans artiklarnas resultatdel. En skriftlig sammanställning av de delar i varje 

enskild artikels resultat som var relevant för studiens syfte gjordes. På så vis fick 

författarna en överblick av vad som skulle analyseras. Med utgångspunkt i 

sammanställningen urskiljdes likheter och/eller skillnader i artiklarnas resultat. 

   

Enligt Friberg (2006) ska sådant material som har likheter föras samman och skapa 

övergripande kategorier och om möjligt underkategorier. För att inte hamna på sidospår 

är det viktigt att hela tiden ha studiens syfte i åtanke under analysarbetet.  

 

Likheterna och skillnaderna sorterades in under övergripande kategorier. Materialet 

bearbetades och underkategorier framkom, vilka förändrades under arbetets gång. 

Slutligen rubricerade författarna de övergripande kategorierna, vilka presenteras i 

studiens resultat som: Föräldrars upplevelser av föräldrarollen, föräldrars upplevelser 

kring barns smärtbeteende och föräldrars upplevelser av omvårdnaden. 

 

En schematisk översikt över artiklarnas syfte, metod och resultat redovisas i bilaga 3.  
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Trovärdighet och tillförlitlighet 
Genom att vara noggrann och kritiskt granskande vid bearbetningen av material kan 

man säkerställa en hög tillförlitlighet i sin studie. För att uppnå tillförlitlighet i studien 

har författarna på ett noggrant sätt översatt, tolkat och analyserat artiklarna utifrån en 

analysmodell. För att undvika att ge studien nyanser som inte finns beskriva i artiklarna 

har författarna noggrant övervägt vilka svenska ord som bäst beskriver det engelska 

ordets innebörd. För att undvika feltolkningar har citat ur artiklarna inte översatts till 

svenska (Holme & Solvang, 1997). 

 

Trovärdighet innebär att man har undersökt det som var syftet med studien och som 

finns beskrivet i studiens frågeställning. Trovärdighet är inte enbart relaterat till 

insamlingen av material utan innebär också att genom forskningsprocessens samtliga 

delar fånga det som är motsägelsefullt och tolka underlaget på ett trovärdigt sätt. För att 

uppnå trovärdighet har författarna kontinuerligt stämt av materialet mot studiens syfte 

och frågeställning (Patel & Davidson, 2003).  

 

Etiska överväganden 

De studier som ligger till grund för denna studie har blivit godkända av etiska 

kommittéer och/eller påvisat att deltagandet i respektive studie varit frivilligt. Enligt 

Nyberg (2000) är det viktigt att hänsyn och ansvar visas mot dem man undersöker och 

att deras integritet respekteras. Vidare skriver Nyberg (2000) att forskningen ska vara 

sanningsenlig och att de källor som använts alltid ska uppges. 

 

RESULTAT 

Upplevelser av föräldrarollen 
Att upprätthålla föräldrarollen 
Föräldrarna tyckte det var viktigt att vara delaktiga i vården av sitt barn för att kunna 

upprätthålla sin föräldraroll (Franck, Allen, Cox & Winters, 2004; Franck, Allen, Cox & 

Winter, 2005; Gale, Franck, Kool & Lynch, 2004). De flesta ville vara mer involverade 

i vården och vara med barnet när det skulle genomgå en smärtsam procedur (Franck, 
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m.fl., 2004). Det framkom att föräldrarna tyckte att det var viktigt för barnet att ha en 

förälder med sig under en smärtsam procedur (Gale, m.fl., 2004). Ett sätt att upprätthålla 

sin föräldraroll var enligt Franck m.fl. (2005) att ta del i vården av barnet och dess 

smärta.  

 

Ett fåtal kände sig delaktiga i vården av barnets smärta trots att de inte hade blivit 

tillfrågade av vårdpersonalen om de ville vara det (Franck, m.fl., 2004). En del ville 

delta mer men menade att det var upp till vårdpersonalen att bestämma om de skulle 

involveras i vården eller inte. Andra tyckte att graden av delaktighet i vården ska 

bestämmas utifrån deras önskemål (Franck, m.fl., 2005). Delaktighet i vården av barnet 

innebar enligt föräldrarna att få en ökad kunskap om vad som händer med barnet. De 

tyckte inte att de skulle vara delaktiga i vården på ett professionellt sätt eller vara som 

en arbetskamrat till sjuksköterskan.  De var medvetna om att delaktigheten i vården av 

barnet var av mer eller mindre passiv natur (Simons, Franck & Roberson 2001). 

 

Att förebygga och lindra barns smärta var en central del i föräldrarollen (Gale, m.fl., 

2004). De upplevde att de hade ett ansvar att förebygga rädsla hos barnet inför framtida 

smärta och vårdsituationer (Kankkunen, Vehviläinen-Julkunen, Pietilä, & Halonen, 

2003). De kände sig osäkra på sin förmåga att ta hand om barnet när det hade smärta. 

Trots osäkerhet i föräldrarollen kände de att de hade ett starkt behov av att delta i 

vården. Föräldrarna kunde välja att ge vika i föräldrarollen och överlämna ansvaret för 

barnet till vårdpersonalen för att de trodde att vårdpersonalen bättre kände till barnets 

smärtbeteende och behov (Gale, m.fl., 2004).  

 

Föräldrarna antog olika beteenden för att minska sin upplevda hjälplöshet och stärka 

föräldrarollen. I Rochas, Prkachins, Beaumonts, Hardys och Zumbos (2003) studie 

uppvisade något eller några av fyra olika beteenden när barnet hade smärta. De gav 

känslomässigt stöd, förklarade den smärtsamma proceduren, berömde eller distraherade 

barnet från smärtan. I Kankkunens, Vehviläinen-Julkunens och Pietiläs (2002) studie 

använde föräldrarna varierande metoder för att ta hand om sitt barn när det hade smärta. 

De beskrev att de använde mer beröring än vanligt, till exempel hade de barnet sittande i 

knäet och pratade lugnande med det, blåste på det onda eller kramade och masserade 
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barnet. De lät också barnet sova i deras säng om det hade smärta. För att lindra smärta 

gav föräldrarna barnet godsaker, dels för att uppmuntra och dels för att få i det något att 

äta eller dricka (Kankkunen m.fl., 2002). Jongudomkarns, Aungsupakorns och 

Camfields (2006) studie påvisade en kulturell skillnad i hur föräldrarna upprätthöll sin 

föräldraroll. Den visade att inom den thailändska Isan kulturen delade föräldrarna 

barnets smärta. Det ledde till att barnet blev mer stressat eftersom det då, utöver sin 

egen smärta, även tog hänsyn till föräldrarnas känslor.  

 

Föräldrarna i Kankkunens m.fl. (2002) ville skydda sitt barn från smärta och begränsade 

därför dess lekar till lugnare aktiviteter och mer vila. De sjöng och berättade sagor för 

att trösta samt uppmuntrade barnet att läsa böcker och titta på TV för att distrahera från 

smärtan. För att göra det bekvämt såg de till att barnet satt eller låg i en bra ställning och 

lade kalla omslag på det smärtande området (Kankkunen m.fl., 2002). Föräldrarna 

menade att vårdpersonalen visat dem hur de genom ett mjukt handhavande kunde trösta 

sitt barn. Det innebar att smeka eller vagga, prata lugnande, beröra och kela, ha hud mot 

hud kontakt samt att hålla barnet i handen (Franck, m.fl., 2005). 

 

Känslor av stress och oro 
Studierna visade att det var vanligt att föräldrarna upplevde stress och oro och att det 

fanns flera orsaker till varför (Gales m.fl., 2004; Simons, m.fl., 2001). De inre känslorna 

som beskrevs var allt ifrån ilska, chock och frustration till lättnad över att smärtan var 

över (Simons, m.fl., 2001). I Gales m.fl. (2004) studie beskrevs stressen som känslor av 

ledsenhet, oro, hjälplöshet, besvikelse, rädsla, frustration och skuld.  

 

De upplevde stress över att ha ett barn som var i behov av vård och i Franck m.fl. 

(2004) framkom att mödrarna upplevde mer stress än fäderna. Deras ökade stressnivå 

berodde främst på miljön på vårdavdelningen, mödrarnas oförmåga att leva upp till sin 

föräldraroll och oron över barnets tillstånd. Även Haines, Perger och Nagy (1995) 

framhåller att föräldrarna upplevde miljön i vårdsammanhanget som en orsak till ökad 

stress. Vidare beskrev de smärtsamma procedurer som utfördes på deras barn samt dess 

förändrade beteende och känsloyttringar som orsaker till stress. Det de upplevde som 
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minst stressande var kommunikationen mellan dem och personalen samt personalens 

beteende (Haines, m.fl., 1995). 

 

Andra orsaker till oro var hur smärtan påverkade relationen mellan föräldrarna och 

barnet samt vilka fysiska effekter smärtan kunde ha på barnet. De upplevde hjälplöshet 

inför barnets smärta och de upplevde att de övergav sina barn. De oroade sig för hur 

barnets upplevelser skulle påverka relationen mellan dem i framtiden. Föräldrarna 

befarade att barnet senare skulle avvisa dem för att de övergett det i smärtsituationen 

(Franck, m.fl., 2005). De upplevde oro över hur smärtan påverkade barnet både i det 

akuta skedet och på lång sikt. De befarade att det skulle få medicinska problem av 

smärtan (Franck, m.fl., 2004; Franck, m.fl., 2005). I Francks m.fl. (2005) studie fram-

kom att en del kände oro över att barnets kropp fysiologiskt inte skulle klara av smärtan 

utan dö av den. En moder uttryckte”Worried pain might chock nervous system and she 

might die if pain was really bad.” (Franck, m.fl., s. 136, 2005).  

 

Att se blåmärken efter nålstick på sitt barn ökade upplevelsen av stress. Föräldrarna 

upplevde också ilska över att, i deras tro, mindre erfaren vårdpersonal flera gånger 

försökte genomföra en procedur och misslyckades och därmed utsatte barnet för onödig 

smärta (Gale, m.fl., 2004). Få föräldrar fick information om hur de skulle identifiera 

smärtsignaler medan flertalet hade blivit visade hur de kunde trösta sitt barn när det 

hade smärta (Franck, m.fl., 2004). Upplevd oförmåga att trösta och ta hand om sitt barn 

ökade stressen. Att inte kunna urskilja om barnet grät på grund av smärta eller något 

mindre allvarligt, till exempel hunger, ökade stressen ytterligare (Gale, m.fl., 2004). 

Franck m.fl. (2004) påvisade emellertid att det inte blev någon skillnad i upplevd stress 

om vårdpersonalen visade hur de skulle identifiera barnets smärtsignaler eller inte. 

 

Enligt Strivastava, Betts, Rosenberg och Kainer (2001) förväntade sig föräldrarna att de 

skulle uppleva en viss oro i samband med en för barnet smärtsam procedur. Strivastava 

m.fl. (2001) påvisade även att nivån av oro under en smärtsam procedur påverkade 

deras uppfattning av barnets rädsla, stress och smärta. Föräldrarna i Gales m.fl. (2004) 

studie förväntade sig att provtagning, andningstuber och intravenösa infarter skulle vara 

smärtsamma och upplevde därför ökad stress i samband med sådana procedurer. Om 
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barnet uppvisade smärta när föräldrarna inte förväntat sig det, kände de sig oförberedda 

på beteendet och stressen ökade. Franck m.fl. (2004) visade att de som upplevde mycket 

stress ibland inte ville närvara under en smärtsam procedur. De trodde att proceduren 

var mer smärtsam för barnet jämfört med de föräldrar som upplevde mindre stress.  

 

Upplevelser kring barns smärtbeteende 
Inställning till barns smärta 
Två studier där finska föräldrar deltog visade att de trodde att små barn inte låtsas ha 

smärta och att de glömmer smärtan efter några dagar. De antog också att barns 

smärttröskel var högre än vuxnas (Kankkunen, m.fl., 2002; Kankkunen, m.fl., 2003). I 
Kankkunens m.fl. (2003) studie trodde några få att orsaken till att barns smärttröskel var 

högre var att deras organ inte var tillräckligt utvecklade för att känna smärta i samma 

utsträckning som vuxnas. I Kankkunens m.fl. (2002) studie antog däremot några 

föräldrar att barn kunde känna smärta i samma utsträckning som vuxna. 
 

Smärta var en normal del av ett vårdsammanhang till exempel en operation menar 

föräldrarna i Kankkunens m.fl. (2003) studie. Även enligt Kankkunen m.fl. (2002) 

ansåg föräldrarna att smärta efter en operation var en del av livet och att smärta skulle 

accepteras så länge barnet kunde sova (Kankkunen, m.fl., 2002). Det förekom skillnader 

mellan fäders och mödrars inställning till barnets smärta. Fäderna tyckte oftare än 

mödrarna att barnet skulle lära sig att tolerera smärtan och stå ut med smärtan själv utan 

stöd från omgivningen. De menade att det var en fördel för barnets framtida 

smärtupplevelser om det lärde sig att kontrollera sitt smärtuttryck (Kankkunen, m.fl., 

2003). 

 

Studierna visade även att det fanns åldersrelaterade skillnader i hur föräldrarna 

uppmärksammade och uppfattade barnets smärtbeteende. I Kankkunens m.fl. (2003) 

studie var de äldre föräldrarna mer benägna att tro att barn glömmer smärta än vad de 

yngre var. De äldre uppmärksammade inte heller smärtbeteenden hos sina barn i samma 

utsträckning. Barn till dem som trodde att barn inte känner lika mycket smärta som 

vuxna uppvisade mindre smärtbeteenden än andra barn. Barnets smärtintensitet 

skattades lägre av föräldrar som förväntade sig att det inte skulle klara av sin smärta 
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själv. De förväntade sig att pojkar skulle tolerera mer smärta än flickor och respekterade 

barnet om det inte klagade över smärtan (Kankkunen, m.fl., 2003).  

 

Tecken på barns smärta 
Föräldrarna upplevde att barnets behov av närhet till dem ökade vid smärta och att det 

syntes i dess ögon när det hade smärta. När det som vanligen tröstade och lugnade inte 

längre hjälpte var det troligt att barnet hade smärta (Kankkunen, m.fl., 2002). De såg 

verbala uttryck, som klagomål eller önskningar om smärtlindring, som tecken på 

smärta. Om barnet inte kunde tala ansågs gråt och ledsenhet som ytterligare uttryck för 

smärta. De ansåg att det gick att urskilja gråt av smärta från gråt av andra orsaker 

(Kankkunen, m.fl., 2002; Franck, m.fl., 2005). Förändrad hudfärg, förändrat 

ansiktsuttryck eller förändrat rörelsemönster uppfattades som tecken på smärta. Om 

övervakningsutrustning fanns tillgänglig tog föräldrarna den till hjälp i sin bedömning 

av barnets smärta (Franck, m.fl., 2005). Andra tecken som uppmärksammades var 

förändrade rutiner, till exempel sömnproblem och trötthet, vägran att äta och dricka 

samt mindre och lugnare lek än vanligt. Om barnet rörde vid den smärtande 

kroppsdelen på ett annorlunda sätt eller var otåligare än vanligt tolkades även det som 

tecken på smärta (Kankkunen, m.fl., 2002). 

  

Upplevelser av omvårdnad och behandling 
Vårdpersonalens beteende  
Studierna visade att det fanns yttre faktorer som påverkade föräldrarnas upplevelser i 

samband med barnets smärta (Franck, m.fl., 2005; Gale, m.fl., 2004). De upplevde oro 

över vårdpersonalens brist på medkänsla för barnets smärta samt vårdpersonalens brist 

på känsla för dess behov av tröst. Föräldrarna såg smärtan, dess orsak och intensitet 

innan vårdpersonalen gjorde det och ansåg att vårdpersonalen ignorerade eller 

förminskade smärtan.  De bekymrade sig över att vårdpersonalen inte skulle förstå 

barnets smärtsignaler när de inte var hos barnet och att det skulle resultera i sämre vård 

(Franck, m.fl., 2005; Gale, m.fl., 2004).  

 

Det visade sig också att föräldrarna inte ville fråga för mycket eftersom de var rädda att 

stöta sig med vårdpersonalen. De accepterade att vårdpersonalen visste bäst och ville 
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inte utmana dem genom att ifrågasätta behandlingen, även om de var missnöjda 

(Simons, m.fl., 2001). Om deras uppfattning av barnets smärta kom i konflikt med 

vårdpersonalens, upplevde föräldrarna stress (Gale, m.fl., 2004).  

 

Föräldrarna i Francks m.fl. (2005) studie föreslog hur de tyckte att vårdpersonalen 

kunde förbättra vården. De menade att vårdpersonalen skulle öka deras delaktighet i 

barnets smärtbehandling för att hjälpa dem förstå och känna igen dess smärta. 

Föräldrarna efterfrågade mer kommunikation och information, att vårdpersonalen skulle 

överväga att använda icke-farmakologisk smärtlindring, använda ett mjukare handlag 

med barnet samt utföra smärtsamma procedurer med bättre teknisk skicklighet (Franck, 

m.fl., 2005). Att få stöd från vårdpersonalen, att tidigt uppmuntras till att delta i vården 

och att sjuksköterskan agerade som barnets företrädare inför läkaren upplevde de som 

positivt och bidragande till att stressen minskade (Gale, m.fl., 2004).  

 

Informationens betydelse 
Det var mycket viktigt att vårdpersonalen gav information om barnets smärttillstånd vid 

väl valt tillfälle (Kankkunen, m.fl., 2002; Gales, m.fl., 2004). De menade att det var 

svårt att ta till sig informationen i ett akut skede eftersom de då var rädda, trötta och 

oroliga (Kankkunen m.fl., 2002). De upplevde det tungt och känslomässigt svårt att ha 

barnet på en vårdavdelning och kunde därför inte ta in informationen (Gale, m.fl., 

2004). Om informationen gavs vid fel tidpunkt kunde föräldrarna inte ta den till sig 

upplevde sig osäkra och oförberedda i ett senare skede (Kankkunen, m.fl., 2002). I 

Gales m.fl. (2004) studie ville föräldrarna ändå redan tidigt i vårdsammanhanget ha 

information angående barnets hälsotillstånd, medicinska vård och smärtbehandling. 

 

Enligt Gale m.fl. (2004) upplevde många föräldrar frustration över att själva behöva be 

om information från vårdpersonalen. Istället användes Internet för att få information om 

hur de skulle hantera barnets smärta samt som en mötesplats för att få stöd från andra 

föräldrar i samma situation. I Kankkunens m.fl. (2002) studie framkom också att 

föräldrarna i brist på information från vårdpersonalen skaffade sig mer och 

kompletterande information om barnets smärta och smärtbehandling från media och 

vänner. 
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Generellt sett var föräldrarna nöjda med den information de fick om barnets smärta och 

smärtbehandling (Franck, m.fl., 2004; Haines, m.fl., 1995; Kankkunen, m.fl., 2002).  

Föräldrarna i Haines m.fl. (1995) studie upplevde det positivt att de själva kunde 

informera sig genom att avläsa övervakningsutrustningen. I Kankkunens m.fl. (2002) 

studie påpekade föräldrarna att den information de fick om barnets smärta och 

smärtbehandling var pålitlig men begränsad.  

 

Enligt Franck m.fl. (2005) saknade föräldrarna information från sjukhuset om barnets 

smärta och menade att det berodde på att kommunikationen med vårdpersonalen var 

bristfällig. I Simons m.fl. (2001) studie framkom också att de ville ha mer information 

om smärtbehandling, men de frågade aldrig efter mer information. De var rädda för att 

deras frågor skulle tolkas som ifrågasättande av vårdpersonalens omdöme.  

 

Studierna visade att föräldrar vill ha skriftlig information om barnets smärta och 

smärtbehandling. I Francks m.fl. (2005) studie önskade de veta mer om 

smärtlindringsmetoder och biverkningar av läkemedel, tänkbara långtidseffekter av 

smärtupplevelsen och barns smärtminne. Dessutom önskades information om skillnaden 

mellan barns och vuxnas smärta samt orsaker till och skattning av barns smärta. 

Föräldrarna i Kankkunens m.fl. (2002) studie ville ha information i förväg, till exempel 

innan en operation, om den förväntade smärtintensiteten, smärtans varaktighet och hur 

de skulle ta om hand barnet. De uttryckte önskemål om ett kort och övergripande 

informationsmaterial (Kankkunen m.fl., 2002). De flesta som fick information om hur 

de skulle hantera barnets smärta fick enbart muntlig information, bara ett fåtal fick 

skriftlig information (Franck, m.fl., 2004).  

 

Skriftlig information om hur föräldrarna kunde lindra barnets smärta minskade deras 

upplevelse av stress (Gale, m.fl., 2004). Även Kankkunen m.fl. (2002) framhåller att det 

upplevdes positivt när de fick information och det ökade deras känsla av trygghet. Detta 

skiljer sig från Francks m.fl. (2004) studie där föräldrar som fick information upplevde 

ökad oro kring barnets smärta. De hade också högre förväntningar på smärtlindringen 

än vad de som inte fått någon information hade (Franck, m.fl., 2004).  
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Inställning till läkemedel 
Föräldrarna menade i Kankkunen m.fl. (2002) studie att smärtlindring var viktigt för att 

undvika negativa konsekvenser till exempel rädsla hos barnet vid framtida kontakter 

med sjukvården. Om de uppmanades att ge smärtlindrande läkemedel till barnet gjorde 

de det. Många väntade till dess barnet hade mycket ont innan de gav läkemedel och 

gjorde det bara om de var säkra på orsaken till smärtan. De ansåg att det var svårt att få 

barnet att ta emot och svälja läkemedel. Dessutom var de rädda att barnet skulle sätta 

läkemedlet i halsen vilket resulterade i att de undvek att ge smärtlindring. Föräldrarna 

var också rädda för att de, i frustration över barnets gråt och för att lindra sin egen 

irritation, av misstag skulle överdosera läkemedlet. De tyckte att en bra förälder skulle 

orka lyssna till sitt barns gråt vid smärta (Kankkunen, m.fl., 2002).  

 

Få föräldrar var nöjda med användningen av smärtstillande läkemedel och de uttryckte 

oro över att barnet skulle få för mycket smärtstillande läkemedel (Simons, m.fl., 2001). 

Även i Francks m.fl. (2005) studie uttrycktes oro kring smärtstillande läkemedel. Dels 

trodde föräldrarna inte att läkemedlet kunde reducera smärtan och dels oroade de sig 

över att läkemedlet skulle ge biverkningar. I en tidigare studie av Franck m.fl. (2004) 

var det emellertid få föräldrar som uttryckte oro över biverkningar av läkemedel.  

 

Studierna visade att det fanns faktorer som påverkade i vilken utsträckning föräldrarna 

valde att ge smärtstillande läkemedel till sina barn. Livsstil, attityder, egna värderingar 

och pris påverkade hur och i vilken utsträckning föräldrarna gav sitt barn läkemedel. En 

del gav naturprodukter, som örter och vitaminer, för att stödja den medicinska 

behandlingen trots att de var tveksamma till dess effekt (Kankkunen, m.fl., 2002). Inom 

den thailändska Isan kulturen påverkade livsstil och kultur i hög grad föräldrarnas 

användning av smärtlindring till barnet. Till exempel trodde de sig påverka barnets 

smärta genom att uppmuntra det till att vara uthålligt och att uppföra sig som en patient. 

Föräldrarna visade sitt misstycke eller ogillande ifall barnet uttryckte sin smärta öppet. 

De ansåg att barnet i första hand skulle härda ut smärtan. Om det inte gick användes 

smärtlindande läkemedel (Jongudomkarns, m.fl., 2006).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Denna studies syfte var att belysa föräldrars upplevelser i samband med barns akuta 

smärta. Syftet skulle kunna uppnås genom att göra en empirisk studie. Antingen genom 

att observera föräldrars beteende på olika akutmottagningar eller genom att göra 

intervjuer med föräldrar där de får beskriva sina upplevelser i samband med barns 

smärta. För att inom angiven tid kunna uppnå studiens syfte valde författarna ändå att 

göra en litteraturstudie eftersom en sådan på ett tillfredsställande sätt kan belysa ett 

problemområde och i förlängningen förbättra omvårdnaden enligt Polit och Beck 

(2004). 

 

Skönlitterära texter hade kunnat ligga till grund för studien men författarna valde bort 

det alternativet för att kunna få ett bredare underlag av fler föräldrars upplevelser. På 

grund av svårigheter i att få fram föräldrars egna beskrivningar av sina upplevelser i 

samband med barns smärta skedde litteratursökningen i omgångar. Den första 

systematiska sökningen gav få användbara artiklar. Orsaken till det kan ha varit att 

trunkering inte användes. Därför valdes att göra ytterligare sökningar både systematiskt 

och osystematiskt i enlighet med Östlundh (2006) som anser att metoderna fyller olika 

och kompletterande funktioner.  

 

Författarna använde sökord som i kombination med varandra, på olika sätt, fångade 

beskrivningar av upplevelser eftersom det var studiens syfte. Majoriteten av de artiklar 

som framkom belyste antingen barns upplevelser av smärta eller sjuksköterskans 

beskrivning av föräldrars upplevelser. En minoritet av artiklarna hade föräldrars egen 

upplevelse i fokus och de artiklarna ligger till grund för studiens resultat. Patel och 

Davidson (2003) påpekar att författarna måste vara medvetna om att det kan finnas 

sökord som bättre inriktar sig på aktuellt problemområde än de som använts. Därför 

måste de bedöma litteraturen och ta ställning till om den är relevant eller inte (Patel och 

Davidson, 2003).  

 

Till studien användes vetenskapliga artiklar vilka framkom genom att använda 

databasernas funktion Peer Reviewed som enligt Östlundh (2006) säkerställer att 
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artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift. För att artiklar, som var relevanta för 

studiens syfte, inte skulle falla bort på grund av för snäva inklusionskriterier ändrades 

följande kriterier under arbetets gång: Begränsning av publikations år, som till en början 

var från år 2000-2007, valdes bort och ålderskriterierna på barnen i de olika studierna 

ändrades från mellan 1-6 år till att barnen skulle vara mellan 0-14 år gamla. 

Exklusionskriterierna var till stor hjälp då det visade sig att många artiklar belyste barn 

med kronisk smärta och cancersjukdom. 

 

Materialet var genomgående på engelska och översattes vilket kan innebära att ord och 

uttryck kan ha misstolkats. För att öka objektiviteten och minska risken för misstolkning 

av texterna bearbetades artiklarna av båda författarna enskilt och tillsammans. Arbetet 

var tidskrävande men de diskussioner som uppstod mellan författarna, om personliga 

värderingar och tolkningar, ansågs vara till fördel för studien eftersom det ledde till 

ytterligare granskning av artiklarna och därmed ökad tillförlitlighet. 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser i samband med sitt barns akuta 

smärta i vårdsituationen. Vi diskuterar resultatet mot Halldórsdóttirs (1996) 

omvårdnadsteori.  

 

Artiklarna som har använts i resultatet beskriver studier från olika delar av världen men 

de flesta kommer från västvärlden. Artiklarnas geografiska bredd ser författarna som en 

fördel eftersom det svenska samhället idag är mångkulturellt. En av artiklarna beskriver 

upplevelser och beteenden som på grund av kulturella skillnader motsäger majoriteten 

av de övriga artiklarna. Författarna är medvetna om att artikeln inte ger studien en 

kulturell spegling men har valt att ta med den som ett exempel. Enligt Patel och 

Davidson (2003) kan det uppstå en skevhet i resultatet om bara viss fakta av en händelse 

väljs att tas med. Därför är det viktigt att sådana fakta som motsäger huvuddelen av 

resultatet också tas med och diskuteras för att öka trovärdigheten.   

 

I resultatet framkommer att föräldrarna upplever osäkerhet i föräldrarollen och att de 

vill vara mer involverade i vården när deras barn har smärta. Det är få föräldrar som 
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känner sig involverade i vården (Franck, m.fl., 2004; Franck, m.fl., 2005; Gale, m.fl., 

2004; Simons, m.fl., 2001).  Upplevelsen av att inte vara delaktig i vården av sitt barn 

vid smärta kan bero på flera olika saker anser vi. Föräldrarna är i ett utsatt och stressat 

läge och kan ha svårt att ta till sig det stöd som sjuksköterskan erbjuder. Det kan också 

vara så att sjuksköterskan inte prioriterar föräldrarna i den akuta situationen utan 

fokuserar enbart på barnet som patient. När sjuksköterskan brister i sin professionella 

omvårdnad och inte involverar familjen menar vi med stöd i Halldórsdóttir (1996) att 

familjen kan känna sig nedbruten och uppleva en förlorad känsla av kontroll. Om 

sjuksköterskan istället utför en familjeinriktad omvårdnad, utifrån Garland och Kenny 

(2006), fokuserar hon på hela familjen och föräldrarna kommer att känna sig mer 

involverad i vården tror vi. 

 

Av resultatet framgår att föräldrarna upplever missnöje över vårdpersonalens brist på 

medkänsla för barnets smärta och barnets behov i smärtsituationen. De väljer ändå att 

inte ifrågasätta personalen eftersom de vill undvika en konflikt. Föräldrarna tror att de 

genom att ifrågasätta personalen riskerar att försämra sitt barns vård (Franck, m.fl., 

2005; Gale, m.fl., 2004; Simons, m.fl., 2001). Att inte våga ifrågasätta vården av sitt 

barn kan bero på att de känner sig i underläge och är i en beroendeställning till 

sjuksköterskan anser vi. Kanske känner sig föräldrarna okunniga i vården och tycker sig 

därför inte ha rätt att ifrågasätta det de anser är fel. Enligt Halldórsdóttir (1996) ingår 

det i sjuksköterskans kompetens att upprätta en personlig förbindelse med patienten. För 

att skapa en sådan relation krävs en öppenhet och inbjudan till delaktighet. Vi menar att 

om sjuksköterskan arbetar utifrån det minskar föräldrarnas känsla av att vara i 

underläge. Men om hon är omedveten om eller väljer att utnyttja sin maktposition 

brister hon i sin professionella omvårdnad och kommunikationen försvåras.  

 

I flera studier beskriver föräldrarna att vårdmiljön, och smärtsamma procedurer som 

utförs inom den, ökar deras stress och oro (Franck, m.fl., 2004; Gale, m.fl., 2004; 

Haines, m.fl., 1995; Simons, m.fl., 2001; Strivastava, m.fl., 2001). Det framkommer att 

en del föräldrar inte klarar av att närvara under smärtsamma procedurer på deras barn 

och väljer att lämna situationen (Franck, m.fl., 2004). En studie framhåller att det finns 

föräldrar som tror att barnets kropp klarar smärta till en viss gräns och när den gränsen 
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överskrids kommer barnet att dö av smärtan (Franck, m.fl., 2005). Kristoffersen (1998) 

påpekar att när patienten är ett barn är det viktigt att omvårdnaden omfattar hela 

familjen. Halldórsdóttir (1996) menar att en professionell sjuksköterska är öppen och 

lyhörd inför andra och genuint intresserad av patienten. Dessutom är sjuksköterskan 

sant närvarande och moraliskt ansvarig för patienten (Halldórsdóttir, 1996). Om 

vårdmiljön, och de smärtsamma procedurer som genomförs i den, blir alltför 

rutinmässiga anser vi att sjuksköterskan riskerar att bli oprofessionell och att den 

enskilde patientens behov förbises. När vårdmiljön upplevs så skrämmande för 

föräldrarna att den ökar deras stress och oro över barnets smärta kan sjuksköterskan för 

stunden inrikta omvårdnaden på föräldrarna. Om sjuksköterskan visar lyhördhet och 

intresse för hela familjen kan stödet bidra till att föräldrarna väljer att stanna kvar i en 

för dem mycket svår situation menar vi. Enligt Hanssen (1997) får familjemedlemmarna 

en bättre självkänsla när de känner att de är till nytta i vårdsituationen.  

 

Både en finsk och en thailändsk studie visar att en del föräldrar förväntar sig att barnet 

ska kontrollera sitt smärtuttryck (Jongudomkarn, m.fl, 2006; Kankkunen, m.fl., 2003). 

Helman (2001) skriver att smärtuttryck och omgivningens reaktion på smärta bestäms 

av kulturen individen lever i. Vidare menar han att problem kan uppstå när den lidandes 

kulturella synsätt skiljer sig från omgivningens (Helman, 2001). Det kan tyckas att 

föräldrarna i två länder, så avlägsna ifrån varandra och med så olika kulturer, som 

Finland och Thailand ska ha helt skilda inställning till barns smärta. Resultatet visar 

dock att det inte nödvändigtvis behöver vara så. Det är viktigt att som sjuksköterska 

vara medveten om att synsätt kan skilja sig åt. Däremot kan det vara riskabelt och leda 

till missförstånd om sjuksköterskan tar förgivet att patienten ska vara på ett visst sätt för 

att hon kommer från en viss kultur. För att undvika missförstånd är det viktigt att skapa 

en kontakt med patienten vilket Halldórsdóttir (1996) poängterar. Sjuksköterskan får då 

information kring patientens tillstånd och hur patienten själv känner inför det. Med den 

kunskapen kan sjuksköterskan utföra omvårdnad utformad för den enskilde individen 

menar vi. 

 

I Kankkunens m.fl. (2003) studie framkommer det att äldre föräldrar är mer benägna att 

tro att barn glömmer sin smärta och att de inte uppmärksammar smärtbeteende hos sina 
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barn i samma utsträckning som yngre föräldrar gör. Orsaken till varför de äldre 

föräldrarnas inställning skiljer sig från de yngres framkommer inte i studien. Enligt 

Körner (2005) är föräldrarollen någonting föräldrar växer in i med tiden och de frågor 

och tvivel kring föräldraskapet som i början känns tyngande blir senare inte lika 

påfrestande. Därför är det, enligt oss, tänkbart att det inte är åldern i sig som påverkar 

inställningen hos föräldrarna utan vilken erfarenhet av föräldraskap föräldern har sedan 

tidigare. Schechter m.fl. (2003) skriver att det finns en gammal tro om att barns 

nervsystem är outvecklade och därför inte kan känna smärta på samma sätt som vuxna. 

Med tanke på det kan en annan förklaring vara att äldre föräldrar har kvar en gammal 

och felaktig kunskap, ärvd från sina egna föräldrar, kring barns smärta. Skillnaderna i 

föräldrars inställning till barns smärta som påvisas i Kankkunens m.fl. (2003) studie är 

ytterligare en anledning till att stödja sig i Halldórsdóttirs (1996) tankar om vikten av att 

sjuksköterskan utför en individanpassad omvårdnad. 

 

Föräldrarna i flera studier påtalar vikten av information i samband med sitt barns akuta 

smärta (Franck, m.fl., 2004; Franck, m.fl., 2005; Gale, m.fl., 2004; Haines, m.fl., 1995; 

Kankkunen, m.fl., 2002; Simons, m.fl., 2001). Två studier visar att bristen på 

kommunikation mellan föräldrarna och vårdpersonalen leder till att föräldrarna söker 

information om barns smärta och behandling på Internet och från media och vänner 

(Gale; m.fl., 2004; Kankkunen, m.fl., 2002). Att de är missnöjda med informationen och 

söker efter den på annat sätt innebär risker anser vi. Information de finner på Internet 

kan vara otillförlitlig med tanke på Internets stora och varierande utbud. Antingen kan 

den vara direkt felaktig eller vara korrekt men svår att förstå. Att sätta sin tro till och 

använda sig av sådan information kan leda till förvirring och ökad oro hos föräldrarna. 

Dessutom kan informationen leda föräldrarna på fel spår och de kan lockas att testa 

behandlingar som är opålitliga. Att få information från närstående kan vara ett stöd men 

det kan också vara missledande. Det som en person upplevt säger lite om hur det 

kommer att bli för en annan. Symtom, diagnoser, behandlingar och upplevelsen av dem 

är oftast individuella och bör inte jämföras mellan olika individer. Halldórsdóttir (1996) 

menar att brist på kommunikation leder misstro till sjuksköterskan och hon uppfattas 

som okunnig eller ovillig att skapa en kontakt. Om sjuksköterskan i den här situationen 

istället öppnar upp och inbjuder till kommunikation ökar känslan av kontroll. Även 
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Garland och Kenny (2006) påvisar vikten av ärlighet och sanningsenlighet som grund 

för tillit mellan familjen och vårdpersonalen (Garland & Kenny, 2006). Med stöd i det 

anser vi att om föräldrarna känner tillit till sjuksköterskan och kommunikationen är 

öppen dem emellan kan behovet av att söka information på andra sätt minska.  Om 

föräldrarna ändå har ett behov av att söka ytterligare och kompletterande information 

kan de, om det finns en öppen kommunikation, diskutera och ta ställning till den i 

samråd med sjuksköterskan. 

 

Trots att flera studier (Franck, m.fl., 2004; Franck, m.fl., 2005; Gale, m.fl., 2004; 

Haines, m.fl., 1995; Kankkunen, m.fl., 2002; Simons, m.fl., 2001) visar att föräldrarna 

vill ha information visar ändå Francks m.fl. (2004) studie att föräldrarna upplever mer 

oro kring barnets smärta när de fått information. Varför föräldrarna upplever ökad oro 

framkommer inte i studien. En möjlig förklaring kan vara att information ger mer 

kunskap och därmed fler saker att oroa sig över. En annan förklaring kan vara att 

föräldrarna får information men inget stöd i att tolka och bearbeta den. Halldórsdóttir 

(1996) säger att omvårdnad bland annat består av att bry sig om patienten och ha modet 

att vara involverad på ett professionellt sätt. Med utgångspunkt i det anser vi att 

sjuksköterskan ska ha modet att ge information även om hon vet att det kommer att öka 

föräldrarnas oro. Det obehag situationen kan komma att innebära får inte vara en 

anledning till att avstå från att ge information. Istället kan sjuksköterskan anpassa sina 

ord, vara sant närvarande för familjen samt våga se och bemöta deras oro.  

 

Resultatet visar olika exempel på bristande professionalitet i omvårdnaden.  Till 

exempel vågar föräldrarna inte ifrågasätta behandlingen av barnet (Simons, m.fl., 2001), 

de saknar information från sjukhuset om barnets smärta och de är oroade över att barnet 

får för mycket smärtstillande läkemedel (Franck, m.fl., 2005). Oklarheter som dessa kan 

göra att föräldrarna upplever sjuksköterskan som inkompetent och inte att lita på. Det 

kan leda till att det uppstår vad Halldórsdóttir (1996) liknar vid en vägg mellan dem och 

sjuksköterskan, vilket kan resultera i att föräldrarna upplever vården negativ. 

Föräldrarnas upplevelser avspeglar sig troligtvis på barnet och ökar dess rädsla vilket 

kan göra barnet svårbehandlat menar vi.  
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Om sjuksköterskan istället lyckas upprätthålla en professionell omvårdnad skapas det 

Halldórsdóttir (1996) liknar vid en bro. Resultatet visar på exempel där bron finns och 

föräldrarna upplever sig stärkta av sjuksköterskans omvårdnad. Till exempel när 

föräldrarna upplever att de får pålitlig information från sjuksköterskan (Kankkunen, 

m.fl., 2002), när hon agerar som barnets företrädare inför läkaren (Gale, m.fl., 2004) 

och när hon visar hur de kan trösta sitt barn (Franck, m.fl., 2005). Bron ger 

sjuksköterskan goda förutsättningar att uppmärksamma både barnets smärta och 

föräldrarnas upplevelser. Föräldrarna upplever mer delaktighet i vården av sitt barn 

vilket leder till att de känner sig stärkta i föräldrarollen. Först då kan de vara den trygga 

stödperson barnet behöver i en akut smärtsituation anser vi.  

 

KONKLUSION 
Denna studie visar att föräldrar, i samband med sitt barns akuta smärta, har inre 

känslomässiga upplevelser såsom oro, stress och skuld. Det finns också yttre faktorer 

såsom vårdmiljön och vårdpersonalen vilka påverkar föräldrarnas upplevelser. De inre 

känslomässiga upplevelserna är direkta reaktioner på när föräldrarna uppfattar eller tror 

att barnet har smärta. Upplevelserna av vårdmiljön och vårdpersonalen är faktorer som 

förstärker föräldrarnas, i många fall negativa, känslomässiga upplevelser. Vidare visar 

studien att föräldrar upplever att den information de får från vårdpersonalen är 

bristfällig, att de inte anser att de involveras tillräckligt i vården av barnet och att de 

upplever sig handfallna i sin föräldraroll när barnet har akut smärta. Det är viktigt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till hela familjen i sin omvårdnad. På så vis kan hon skapa en 

trygg miljö för de inblandade och förhoppningsvis upplevs inte vårdsituationen lika 

skrämmande för barnet och föräldrarna.  

 

Författarna föreslår att vidare forskning görs kring hur föräldrarnas upplevelser och 

reaktioner i samband med sitt barns akuta smärta påverkar barnets smärtupplevelse. Om 

det visar sig att föräldrarna påverkar barnets smärtupplevelse kan en del av 

omvårdnaden redan i ett tidigt skede inriktas på föräldrarna för att öka deras känsla av 

trygghet. Då kan de agera som stödpersoner för barnet vilket inverkar positiv både på 

barnets smärtupplevelse och föräldrarnas upplevelse av sin föräldraroll.   
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BILAGA 1 
 
Tabell 1. Systematiska sökningar i databaser – första sökomgången. 
 
Tabell 1:1 Systematisk sökning i databasen Cinahl 

Omgång Sök Resultat 

1 parent experience 830 

2 children pain 2195 

3 acute pain 4171 

4 procedural pain 236 

5 infant pain 1889 

6 2 OR 3 OR 4 OR 5  7480 

7 1 AND 6 43 

 

 

Tabell 1:2 Systematisk sökning i databasen Academic Search Elite 

Omgång Sök Resultat 

1 parent experience 5317 

2 children pain 2694 

3 acute pain 2633 

4 procedural pain 93 

5 Infant pain 555 

6 2 OR 3 OR 4 OR 5  5406 

7 1 AND 6 66 

 

 

Tabell 1:3 Systematisk sökning i databasen PubMed 

Omgång Sök Resultat 

1 parent experience 4496 

2 children pain 30523 

3 acute pain 44160 

4 procedural pain 901 

5 infant pain 10262 

6 2 OR 3 OR 4 OR 5  73231 

7 1 AND 6 185 

8 limit 7 NOT cancer 173 

9 limit 8 links to fulltext 18 

  



BILAGA 2 
 

Tabell 2. Sökord, databaser och antal träffar – andra sökomgången.                  

Sökord  Databaser  

PubMed Cinahl 

Kursiverade siffror anger att artiklar ur sökningen användes i studien. 

Academic 

Search 

Elite  
parent* AND experience*  8376  906  2646 

parent AND experience  2655 132  1852 

Parent* AND experience* AND pain*  88  51  83 

Parent* AND perception* AND pain*  176  16  23 

parent* AND experience* AND pain* AND  children*  62  39  70 

children AND pain AND parent AND fear 55  1  8 

parent* AND pain experience*  66  41  76 

parent* AND procedural pain*  31  6  6 

parent AND pain experience AND procedural pain  4  1  0 

parent* AND experience* AND procedural pain*  8  2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  BILAGA 3 
 
Tabell 3. Schematisk översikt av artiklarna som har använts till studien med  
 författare, årtal, syfte, metod och resultat. 
Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 
Franck, L. S., 
Cox, S., Allen, A. 
& Winter, I. 
(2004) 

Att beskriva 
föräldrarnas perspektiv 
av spädbarnets 
smärtbehandling och 
att undersöka 
relationer mellan 
föräldrarnas 
upplevelser av 
spädbarnets 
smärtbehandling och 
föräldrarnas stress. 

En deskriptiv studie 
som jämfört engelska 
föräldrars upplevelser 
av sina spädbarns 
smärta, under vistelse 
på neonatalavdelning, 
med amerikanska 
föräldrars upplevelser. 
Tre olika enkäter har 
blivit besvarade av 
samtliga 257 
deltagande föräldrar.  

Man redovisar 
föräldrarnas 
upplevelser av stress, 
oro och rädsla samt 
betydelsen av att få 
information.  

Franck, L.S, 
Allen, A., Cox, S. 
& Winter, I. 
(2005) 

Att beskriva föräldrars 
uppfattning och 
känslor kring deras 
spädbarns 
smärtupplevelse och 
smärtbehandling på 
neonatal 
intensivvårds-
avdelning. 

En kvalitativ studie 
med 257 deltagande 
föräldrar från USA 
och England. En enkät 
med öppna frågor 
användes.  

Studien redovisar vad 
föräldrar anser orsakar 
smärta hos deras barn, 
föräldrars oro över 
barns smärta och 
framtida effekter av 
den, föräldrars behov 
av information och 
betydelsen av 
delaktighet i 
smärtbehandlingen. 

Gale, G., Franck, 
L. S., Kools, S. & 
Lynch, M. (2004) 

Att undersöka 
föräldrars upplevelser 
av deras spädbarns 
smärta och 
smärthantering.  

En kvalitativ 
intervjustudie med 12 
deltagande föräldrar 
vars spädbarn 
vårdades på två olika 
neonatalavdelningar i 
England.  

Två huvudteman 
framkommer av 
studien. Dels 
spädbarnets smärta 
som en källa till stress 
för föräldrarna och 
dels hur/i vilka 
sammanhang föräldrar 
upplever lättnad i 
samband med 
spädbarnets smärta. 

Haines, C., 
Perger, C. & 
Nagy, S. (1995) 
 

a) Att identifiera vad 
föräldrar upplever som 
mest stressfyllt på en 
barnintensivvårds-
avdelning. b) Att 
jämföra stressen hos 
föräldrar med barn 
som är intuberade och 
föräldrar med barn 
som inte är intuberade. 

En kvantitativ studie 
med 71 deltagande 
föräldrar.  
Mätinstrument och två 
öppna frågor i en 
enkät användes.  

Det föräldrarna 
upplevde som mest 
stressfyllt var de 
smärtsamma 
momenten barnen 
utsattes för, miljön på 
avdelningen och deras 
barns beteenden och 
känslomässiga 
yttringar. 

  



 
Schematisk översikt av artiklarna som har använts till studien med författare, årtal, 
syfte, metod och resultat. Forts… 

Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 
Jongudomkarn, 
D., 
Aungsupakorn, N. 
& Camfield, L. 
(2006) 
 

Att beskriva hur barn 
lever med smärta och 
hur de beskriver den 
smärta de upplever 
samt familjens 
upplevelser av barnets 
smärta.  

En kvalitativ 
observations- och 
intervjustudie med 49 
deltagare. Studien 
pågick under ett års tid 
på ett sjukhus i 
nordöstra Thailand.  

Barnen definierar 
smärta som en plåga 
och tortyr. Föräldrarna 
delar barnets smärta 
och påverkar barnets 
smärtupplevelse. De 
uppmuntrar barnen att 
vara tålmodiga och 
uthärda smärtan. 

Kankkunen, P. 
M., Vehviläinen-
Julkunen, K. M., 
Pietilä, A-M. K. 
(2002) 

Att a) beskriva 
metoder som används i 
identifiering och 
hantering av 
postoperativ smärta 
hos barn i åldern1- 7 i 
hemmet. b) identifiera 
föräldrars uppfattning 
angående barns smärta 
och 
smärtmedicinering. c) 
undersöka föräldrars 
uppfattning av 
utskrivningsråd. 

En kvalitativ studie 
där 17 finska familjer 
med har blivit 
intervjuade. 

Studien redovisar hur 
föräldrar känner igen 
barns smärtsignaler. 
Vidare redovisas 
föräldrars beteenden i 
samband med barns 
postoperativa smärta 
samt hur de hanterar 
den. 

Kankkunen, P. 
M., Vehviläinen-
Julkunen, K. M., 
Pietilä, A-M. K. 
& Halonen, P. M. 
(2003) 
 

Att beskriva föräldrars 
upplevelser av 1 – 6 
åriga barns smärta. 

En kvantitativ studie 
med 315 deltagande 
föräldrar. En enkät 
användes. 

Majoriteten av 
föräldrarna upplevde 
att det var deras 
uppgift att lätta barnets 
smärta och förebygga 
rädsla inför framtida 
sjukhusbesök. Några 
få föräldrar trodde att 
barn tolererar mer 
smärta än vuxna. 

Rocha, E. M., 
Prkachin, K. M., 
Beaumont, S. L., 
Hardy, C. L. & 
Zumbo, B. D. 
(2003) 
 

Att identifiera vad som 
påverkar barns 
kroppsliga symtom 
och reaktioner på 
smärta. 

En kvantitativ studie 
med 163 deltagande 
mödrar. Mor och barn 
blev filmade när 
barnet blev vaccinerat. 
Modern fick se filmen 
och tolka barnets 
smärta utifrån barnets 
ansiktsuttryck. 
Modern fick även fylla 
i en enkät. 

Fyra beteenden som 
mödrarna uppvisade 
påverkade barnets 
reaktion på smärta. 
Dessa var 
känslomässigt stöd, 
uttalanden om 
proceduren, 
uppmuntrande och 
positivt attityd samt 
distraktion.  
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Schematisk översikt av artiklarna som har använts till studien med författare, årtal, 
syfte, metod och resultat. Forts… 

Författare, Årtal Syfte Metod Resultat 
Simons, J., 
Franck, L. & 
Roberson, E. 
(2001) 

Att undersöka 
föräldrars och 
sjuksköterskors syn på 
föräldrars medverkan i 
deras barns 
smärtbehandling under 
de 48 första timmarna 
efter operation. 

En kvalitativ 
intervjustudie där 20 
mammor och 20 
sjuksköterskor deltog. 
Intervjuerna ägde rum 
48 timmar eller mer 
efter barnets operation.

Studien visar att 
föräldrar och 
sjuksköterskor 
upplevde att 
föräldrarnas 
deltagande i barnets 
smärtbehandling var 
passivt. Föräldrarna 
förmedlade känslor av 
frustration över 
passiviteten.  

Strivastava, T., 
Betts, G., 
Rosenberg, A. R. 
& Kainer, G. 
(2001) 

Att undersöka 
föräldrars 
förväntningar av deras 
barns rädsla, oro och 
smärta under en 
undersökning av 
urinvägarna. 

En kvantitativ studie 
med 25 deltagande 
föräldrar. Två enkäter 
har använts, en före 
och en efter 
genomgången 
undersökning.  

Man redovisar 
föräldrarnas 
förväntade oro jämfört 
med upplevd oro i 
samband med barnets 
undersökning. Det 
framkommer även hur 
föräldrarna skattar 
barnets upplevelse av 
undersökningen. 
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