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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: 2011 registrerades 147 135 slutenvårdstillfällen för barn. Detta betyder att 

föräldrar har en stor del i vården vilket gör det absolut nödvändigt att uppmärksamma deras 

behov och önskemål om delaktighet. Problem: Tidigare forskning visar att sjuksköterskor 

har stora krav och förväntningar på vad föräldradelaktigheten ska innefatta, något som kan 

skilja sig avsevärt från vad föräldrarna anser.  Syfte: Syftet var att belysa föräldrars 

upplevelser av delaktighet i vården av sina barn. Metod: Litteraturstudie enligt Juniarti och 

Evans beskrivande syntesmodell av tidigare vårdvetenskaplig forskning. Resultat: Syntesen 

gav upphov till fem teman och nio subteman: Upplevelser av föräldraexpertis; Upplevelser av 

informationsutbyte (Inkännandet av rollen, Medicinsk information och Kontinuerlig dialog 

kring barnets vård); Upplevelser av delaktighetens olika grader (Valfrihet, Plikt och ansvar, 

Exkludering och Tvång); Upplevelser av att utföra vård och omsorg (Naturlig omsorg och 

Professionell vård); Upplevelser av stöttning. Slutsats: Föräldrarna upplevde att 

delaktigheten rörde både vård- och omsorgsaspekter, respekt för föräldraskapet, hänsyn för 

informationsbehovet, anpassning av delaktighetens intensitet samt stöttning. Sjuksköterskan 

bör ta detta i beaktan med tanke på risken för att en negativ delaktighet hos föräldrar kan 

uppkomma. 

Nyckelord: Delaktighet, föräldrar, Juniarti & Evans, kvalitativ, litteraturstudie, upplevelser. 

  



ABSTRACT 

Background: In 2011, 147 135 inpatient care situations were registered among children. 

Parents have a crucial role in the care which makes it necessary to acknowledge their needs 

and wishes about participation. Problem: Recent research shows that nurses put great 

demands and has high expectations concerning parental participation, which can differ from 

the actual thoughts of parents. Aim: The aim was to describe parent’s experiences of 

participation in the hospital care of their children.  Method: Literature review according to 

Juniarti and Evans descriptive synthesis of recent nursing research. Result: The synthesis 

gave five themes and nine subthemes: Experiences of parental expertise; Experience of 

information exchange (Knowing once and others role, Medical information and Continuous 

dialog concerning the child’s care); Experiences of extents of participation (Freedom of 

choice, Duties and responsibilities, Exclusion and Constraint); Experiences of performing 

care (Natural care and Professional care); Experiences of relief. Conclusion: Parents 

experienced participation as caring, respect for their parentship, acknowledgement about 

information needs, adjustments of levels of participation and support. The nurse should take 

this in consideration especially because parents can experience flaws in these areas. 

Keywords: Experiences, Juniarti & Evans, literature review, parents, participation, 

qualitative.  



INNEHÅLL 

1 INLEDNING .....................................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 Centrala begrepp ..................................................................................................... 2 

2.1.1 Delaktighet ....................................................................................................... 2 

2.1.2 Barn och föräldraskap ...................................................................................... 2 

2.1.3 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ....................................... 3 

2.2 Tidigare forskning ................................................................................................... 3 

2.2.1 Patienters upplevelser av delaktighet ............................................................... 3 

2.2.2 Barns upplevelser av hälso- och sjukvården .................................................... 5 

2.2.3 Sjuksköterskors upplevelser av föräldrars delaktighet ...................................... 6 

2.3 Teoretiskt perspektiv............................................................................................... 7 

2.3.1 Patientdelaktighet – vad den är och inte är ...................................................... 8 

2.4 Problemformulering ................................................................................................ 8 

3 SYFTE .............................................................................................................................9 

4 METOD ............................................................................................................................9 

4.1 Val av metod ............................................................................................................ 9 

4.2 Datainsamling .........................................................................................................10 

4.3 Dataanalys ..............................................................................................................10 

4.3.1 Identifikation av nyckelfynd .............................................................................11 

4.3.2 Jämförelse av teman artiklarna emellan ..........................................................11 

4.3.3 Beskrivande av fenomen .................................................................................12 

4.4 Etiska överväganden ..............................................................................................12 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 13 

5.1 Upplevelser av föräldraexpertis ............................................................................13 

5.2 Upplevelser av informationsutbyte .......................................................................14 

5.2.1 Inkännandet av roller.......................................................................................14 

5.2.2 Medicinsk information .....................................................................................14 

5.2.3 Kontinuerlig dialog kring barnets vård .............................................................15 

5.3 Upplevelser av att utföra vård och omsorg ..........................................................15 



5.3.1 Naturlig omsorg ...............................................................................................16 

5.3.2 Professionell vård ...........................................................................................16 

5.4 Upplevelser av delaktighetens olika grader .........................................................17 

5.4.1 Valfrihet...........................................................................................................17 

5.4.2 Plikt och ansvar ...............................................................................................18 

5.4.3 Exkludering .....................................................................................................18 

5.4.4 Tvång ..............................................................................................................19 

5.5 Upplevelser av stöttning ........................................................................................20 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 21 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................21 

6.1.1 Resultatets betydelse i klinisk praxis ...............................................................25 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................25 

6.3 Etikdiskussion ........................................................................................................27 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 28 

8 REFERENSER .............................................................................................................. 29 

BILAGA A: SÖKMATRIS 

BILAGA B: ARTIKELMATRIS 



 1  

1 INLEDNING 

I hemmets atmosfär är det föräldrarna som har det absoluta ansvaret för barnets vård och 

omsorg. Alltifrån blöjbyten och matning till lek och uppfostran är något alldagligt för 

föräldrarna. De lever i en symbios, det sker en ömsesidig påverkan familjemedlemmarna 

emellan. Föräldrarna färgas av barnets glädje, sorg och smärta men likaså påverkas barnet av 

föräldrarnas upplevelser. Föräldrarna kan vara väl införstådda i sin roll i hemmet, men de 

kommer säkerligen att påverkas då deras barn kommer under ansvaret av hälso- och 

sjukvården, då deras vård och omsorg om sitt barn tycks stå under kontrollen av 

vårdorganisationen och dess anställda.  

I en nyligen genomförd rapport av Socialstyrelsen (2013) registrerades 147 135 

slutenvårdstillfällen för barn avseende år 2011. Detta ger 6 700 slutenvårdstillfällen per 

100 000 barn där de överrepresenterade kontaktorsakerna var skador, förgiftningar samt 

andningsorganens sjukdomar. Idag vårdas barn på andra håll än på pediatriska 

specialistkliniker vilket gör att allmänsjuksköterskan på sjukhus kommer att utsättas för en 

vårdsituation med föräldrar och barn. Det leder till att allmänsjuksköterskan behöver ha 

större kunskap om föräldrars upplevelser vad gäller deras inblandning och delaktighet i 

vården.  

Valet av intresse- och problemområde för examensarbetet kommer utav ett genuint intresse, 

ett fåtal erfarenheter av föräldrar i vården under den verksamhetsförlagda utbildning, och 

även att en av oss författare, är tvåbarnsförälder.  Vårt intresse har väckts för området då det 

är av komplex natur, då det trots allt gäller familjer med flera inblandade parter: barnet och 

dess förälder/föräldrar.  

Ämnesvalet kommer utav förslaget om intresseområde från den ortopediska avdelning 17 på 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Det ursprungliga intresseområdet handlade om patienters 

delaktighet i den preoperativa vården. Vi har dock omformat ämnet till att handla om 

föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sina barn. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller centrala begrepp, tidigare forskning, ett vårdvetenskapligt perspektiv 

och problemformulering.  

2.1 Centrala begrepp 

Centrala begrepp kommer att definieras och förklaras vilket har till avsikt att underlätta för 

läsaren att förstå begreppen samt hur författarna använder dem i examensarbetet. 

2.1.1 Delaktighet 

Oxford Dictionaries (2014) väljer att definiera ordet ”participation”, det engelska ordet för 

”delaktighet” som ”the action of taking part in something”. 

Delaktigheten, som en del av sjuksköterskans arbetssätt, uppmärksammas genom det som 

nämns i professionens kompetensbeskrivning: ”I dialog med patient och/eller närstående ge 

stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling” 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 11). Vikten av delaktighet i vården poängteras i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982) då den nämner att vården ska ”bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet”. Adderat till detta uttrycker Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) att sjuksköterskan har ansvaret att tillhandahålla patienten ”individuellt anpassad 

information” gällande dennes hälsotillstånd, vård och behandling.  

Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) definierar patientdelaktigheten i 

omvårdnaden med innebörden av att patienten ges möjligheten till delaktighet i sin egen 

vård, genom att den är utformad i enlighet med dennes förmågor och aktuella situation. 

Svensk sjuksköterskeförening (2008) beskriver delaktighet som en central aspekt i den 

hälsofrämjande vården och väljs att definieras som att ”ingå i ett socialt sammanhang, att 

vara involverad i de beslut som berör ens liv, likaså att dela och kommunicera” (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008, s. 14). Vidare beskrivs innebörden i delaktighet som att ha 

tilltro, förståelse och kontroll. Delaktighetens specifika vårdkontext innefattar att patienten 

är en individ som aktivt planerar för sin vård genom att denne är ständigt närvarande i 

beslutsprocesserna. Vad gäller sjuksköterskan så benämns denne som en vägledare, en 

professionell yrkesperson som bidrar till ökad delaktighet både för patienten och för 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2008), vilket inbegriper föräldrar.  

2.1.2 Barn och föräldraskap 

UNICEF definierar barn som personer under 18 års ålder, med undantag för 

länder/stater/delstater vars lag medger en lägre eller högre ålder för vuxenhet 

(Barnkonventionen, 1989). Vidare i detta arbete kommer denna definition att användas. 

Barnkonventionen lyfter att ett barn inte ska skiljas från sina föräldrar mot sin egen vilja 

samt att dess rättigheter även ligger i att föräldrarna ska omvårda det så långt det är möjligt 

(Barnkonventionen, 1989). 
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UNICEF (Barnkonventionen, 1989) preciserar vidare vad som förväntas av föräldraskapet. 

Den framlägger att barnets intressen i alla avseenden bör vara den primära angelägenheten.  

Föräldrar bör handla i enlighet med barnets bästa och när än de fattar beslut, vara medvetna 

om att besluten kommer att ha inverkan på barnet.  

2.1.3 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) har till syfte 

att beskriva sjuksköterskans profession och yrkesmässiga ansvar. Detta examensarbete 

kommer att använda sig av ett begränsat antal aspekter ur kompetensbeskrivningen då dessa 

är relevanta för problemområdet. Dessa innefattar:  

 kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt  

 i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vård och behandling  

 informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt som i 

grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll  

 förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information 

(Socialstyrelsen, 2005, s. 11). 

2.2 Tidigare forskning 

Här redogörs tidigare forskning angående patienters upplevelser av delaktighet, barns 

upplevelser av sjukvården och sjuksköterskors upplevelser av föräldrars delaktighet. 

Examensarbetets resultat kommer senare att diskuteras i förhållande till bakgrundens 

tidigare forskning.  

2.2.1 Patienters upplevelser av delaktighet 

Tidigare forskning visade att patientdelaktigheten bidrog till ökad hängivelse åt återställande 

av god hälsa, säkerhet och kontroll över patientens egen vård. Huvudansvaret för att göra 

patienterna delaktiga låg, enligt patienterna, hos personal och att delaktigheten var en 

absolut rättighet (Höglund, Winbland, Arnetz & Arnetz, 2009). 

Information och kunskap ansågs vara central vad gäller patienters delaktighet (Eldh, Ekman 

& Ehnfors, 2006; Höglund et al, 2009; Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 

2006; Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). Kommunikation och dialog var en given faktor i 

patientdelaktigheten för att på så sätt bidra till fortgående information, kunskapsutbyte och 

utrymme för frågor och svar (Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014, Larsson et al, 2006). En 

betydande aspekt av patientdelaktighet beskrevs som tillgodogörande av kunskap, 

innehavande av kunskap och att dela med sig av kunskap till sjuksköterskorna. Det kunde 

här handla om att patientens egna observationer och kunskap togs i konsideration för 

framtida beslut än att sjuksköteskor och läkare tog kommandot (Eldh et al, 2006). 

Patienterna förklarade att delgivandet av kunskap behövde vara passande, läglig, tillförlitlig 

och tillräcklig och att kunskapsutbytet skulle utföras i en säker och stöttande atmosfär. Det 

ansågs även att sjuksköterskan behövde öka patientens kunskap för att de på så sätt skulle 
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kunna förstå innebörden i den medicinska behandling och den omvårdnad som de erhöll 

men även målet för vården och hur allt detta skulle uppnås. Kunskapens betydelse för 

delaktigheten beskrevs som nödvändig då det var en aspekt som skulle resultera i 

självständighet och göra patienterna kapabla till att handskas med den rådande situationen 

(Larsson et al, 2006).  

Vad gäller information så var den som bäst då den var individuellt anpassad. Detta 

innefattade att sjukvårdspersonalen behövde förmedla informationen på ett enkelt sätt som 

befarades vara lätt att förstå för patienten, att informationsflödet och typen av information 

rättade sig efter patientens behov, förmågor och individuella situation (Eldh et al, 2006; 

Larsson et al, 2006). Informationen ansåg dessutom var nödvändig för framtida 

beslutsfattande och var inte grundlig utan kännetecknades av en djupförståelse 

(Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014) och befanns vara så viktig bland patienter att även 

under akuta skeenden så ansågs de vara berättigade till fullvärdig information (Höglund et 

al, 2009). Patienterna insåg även att information och kunskap om sin egen vård var en 

lagstadgad rättighet som kunde få dem att känna sig vara i stånd till att vara delaktiga och ta 

beslut och även att utföra praktiska omvårdnadsåtgärder på egen hand eller i samarbete med 

sjuksköterskor (Larsson et al, 2006). 

En ytterligare aspekt av patientdelaktighet ur patientens perspektiv var respekt vilket var en 

essentiell faktor för att fullvärdig delaktighet skulle frambringas i vården (Eldh, 2006). Med 

detta menade patienterna att sjuksköterskan behövde respektera dem som enskilda individer 

(Eldh et al, 2006; Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). Respekt innefattade att patienten 

blev lyssnad på och hörd (Eldh et al, 2006; Larsson et al, 2006; Thorarinsdottir & 

Kristjansson, 2014), bli tagen på allvar (Eldh et al, 2006; Höglund et al, 2009; 

Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014) samt att bli sedd som jämställd med sjuksköterskan 

och att få sin expertis och sina styrkor värderade (Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014; 

Larsson et al, 2006). Patientdelaktighet innefattade även självbestämmande och 

beslutsfattande (Eldh et al, 2006; Höglund et al, 2009; Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014; 

Larsson et al, 2006). Det kunde här ha att göra med medicinska och omvårdnadsmässiga 

åtgärder, att överväga val av alternativ och att förhandla vad gällde omvårdnadsåtgärder och 

medicinska behandlingar och på så sätt influera den egna vården (Thorarinsdottir & 

Kristjansson, 2014).  

Något som även var beskrivet av patienterna var avgörandet av intensitet i delaktigheten 

(Larsson et al, 2006; Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). Patienterna önskade ha chansen 

att antingen neka eller ta på sig delaktighet (Larson et al, 2006) med innebörden att antingen 

inta en passiv ställning och låta personalen ta över all vård, att ge ett informerat samtycke 

eller att delta i ett aktivt beslutsfattande (Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014).  

Omvårdnaden skulle enligt patienterna själva vara anpassad efter individuella behov, liksom 

informationen skulle vara, och att utföra omvårdnadsåtgärder i enlighet med patienternas 

egna preferenser och behov. Detta kunde omfatta kontroller och monitorering av symtom, 

utförande av självvård och fullföljande av behandling (Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). 

För att vården skulle bidra till delaktighet skulle vården vara personligt anpassad efter 

patientens önskemål. Den skulle även vara sammanhängande för att som patient och 

sjuksköterska kunna arbeta för ett gemensamt mål (Larsson et al, 2006).  
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2.2.2 Barns upplevelser av hälso- och sjukvården 

Den tidigare forskningen visar att rädsla var ett centralt begrepp hos barn som befann sig på 

sjukhus vad gäller negativa upplevelser (Wilson, Megel, Enenbach & Carlson, 2010; Salmela, 

Salaterä & Aronen, 2010; Coyne & Kirwan; 2012; Salmela et al, 2011). Faktorer som kunde 

konstituera rädsla och obehag var smärtsamma medicinska ingrepp, undersökningar 

(Wilson, Megel, Enenbach & Carlsson, 2010; Salmela et al, 2010; Salmela et al, 2011; 

Ångström-Brännström & Norberg, 2014), sjukdomens symtom, medicinska instrument och 

utrustning (Salmela et al, 2010; Salmela et al, 2011), ensamhet och separation från 

föräldrarna (Wilson et al, 2010; Salmela et al, 2010; Salmela et al, 2011; Ångström-

Brännström & Norberg, 2014), bristande kommunikation och information (Salmela et al, 

2011; Coye & Kirwan, 2012), okända miljöer (Wilson et al, 2010; Salmela et al, 2010), och 

därtill kunde även läkare och sjuksköterskor utgöra en källa till rädsla (Salmela et al, 2010). 

Barn uttryckte även hemlängtan då de tänkte på att deras föräldrar och syskon var hemma 

och kunde även uppleva känslomässig smärta över att se dem oroliga (Ångström-Brännström 

& Norberg, 2014), Ytterligare negativa aspekter av sjukhusvistelsen var ovissheten om 

framtiden (Wilson et al, 2010). En del barn beskrev till och med sjukhus som skrämmande 

och rentav fruktansvärda, särskilt om barnet inte hade erfarenheter av tidigare slutenvård 

(Coyne & Kirwan, 2012). Deras ovisshet kunde sätta fart på fantasin om obehagliga och 

skrämmande scenarior (Wilson et al, 2010). De var även medvetna om att de framtida 

utsikterna bortom sjukhusvistelsen kunde ta antingen en positiv (återvändande till hemmet 

och välmående) eller negativ utveckling (hjälplöshet, lång sjukhusvistelse och även död). Alla 

dessa ting kunde resultera i upplevelser av rädsla, ilska, sorg (Wilson et al, 2010), 

nedstämdhet, eländighet och hjälplöshet, vilket i sig kunde leda till ett instängt beteende och 

yttrande av olust till livet och försämrad tillit till de vuxna (Salmela et al, 2011). 

Barnen försökte handskas med obehagsfaktorerna genom att försöka acceptera sin sjukdom, 

vara mer delaktiga, finna tröst i sin familj och vänner och ägodelar som stod dem kära men 

kunde också ge utlopp för sina upplevelser genom gråt och verbalitet (Salmela et al, 2010a; 

Ångström-Brännström & Norberg, 2014; Björk et al, 2006). De ansåg att deras föräldrar 

spelade en särskild roll i att hjälpa dem under svåra och smärtsamma situationer genom att 

känna föräldrarnas närhet, att få sitta i deras knä och att hålla deras hand (Ångström-

Brännström & Norberg, 2014; Björk et al, 2006; Ångström-Brännström, Norberg & Janson, 

2008). Bland föräldrarna var det mammorna som var mest uppmärksammade av barnen och 

beskrevs i ordalag om att veta hur de ville att allt skulle vara, medan papporna inte talades 

om i lika stor utsträckning (Ångström-Brännström et al, 2008). Barnen kunde befinna sig i 

situationer där de kände att ingen kunde trösta dem. I dessa fall ansåg de sig själva som 

möjliga till tröst genom att fokusera på spel och leksaker, distrahera sig själv genom att tänka 

på trivsamma saker i sina liv och att vila och sova (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). 

Deras ägodelar var även något som kunde bidra till en upplevelse av säkerhet, framför allt då 

deras föräldrar inte kunde närvara (Ångström-Brännström et al, 2008). 

Sjukvårdspersonal, så som sjuksköterskor och läkare, ansågs vara professionella personer 

som ville hjälpa barnen på bättringsvägen (Coyne Kirwan, 2012) och det var särskilt 

sjuksköterskorna som blev beskrivna som snälla (Ångström-Brännström & Norberg, 2014; 

Ångström-Brännström et al, 2008). Men trots detta ansåg vissa att sjuksköterskorna inte 

hade tid för dem och upplevde brister i både kommunikation och information (Coyne & 

Kirwan, 2012) något som alltså kunde föra med sig oro och rädsla (Coyne & Kirwan, 2012; 

Salmela et al, 2011). Vissa barn kunde i förhållande till sjuksköterskorna uppleva alltför stora 

krav och förväntningar och att det inte fanns någon möjlighet till självbestämmande och 
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deras frihet kunde bli inskränkt (Salmela et al, 2011). Men det fanns också de som upplevde 

att sjuksköterskorna bidrog med information och uppskattade detta då det framför allt gavs 

med humor (Ångström-Brännström & Norberg, 2014). Det fanns en önskan att 

sjuksköterskor skulle ta sig tid till att hänge sig åt lek, samtal och sällskap med barnen 

(Wilson, 2010) och att därtill få en god relation till sjuksköterskorna (Björk, Nordström & 

Halström, 2006), vilket många erfor att de fick. Sjuksköterskorna beskrevs som närvarande 

och tröstande då deras föräldrar inte kunde vara hos dem. Sjuksköterskorna kunde delta i 

lek, spel, titta på film och även bidra till närhet och tröst genom att barnen fick sitta i deras 

knä (Ångström-Brännström et al, 2008).  

Trots de många negativa aspekterna av sjukhusvistelsen fanns det ljuspunkter som kunde 

häva dessa upplevelser. Här var, som redan nämnts, föräldrar, vänner och syskon till hjälp 

(Wilson et al, 2010; Salmela, 2010; Ångström-Brännström & Norberg, 2014; Ångström-

Brännström et al, 2008). Något som uppskattades av barnen var möjligheten till lek och spel, 

samtal och sällskap (Wilson et al, 2010; Salmela et al, 2010; Björk et al, 2006) och trots att 

sjukhuset stod för många negativa faktorer så var ändå sjukhuset en plats för att bli frisk, en 

plats för återhämtning och vila, en plats med människor som ville väl (Coyne & Kirwan, 

2012) och en plats där barnet kunde få nya vänskaper (Wilson et al, 2010). 

2.2.3 Sjuksköterskors upplevelser av föräldrars delaktighet 

Tidigare forskning visade att klargörandet av roller var essentiellt för att frambringa god 

delaktighet hos föräldrar, likaså delgivandet av information då det framhölls att de 

uppfattades vara i behov av upprepad information, och helst av en och samma sjuksköterska. 

Det sträckte sig dessutom inte endast till kvantiteten vad gäller informationen utan även 

kvaliteten. En sjuksköterska förklarade att det var lämpligt att ge föräldrarna information 

som befarades var nödvändig och viktig för dessa individer. Utöver informationsdelande var 

stöttande något som ansågs vara det absolut nödvändigaste. Här såg sjuksköterskor sig som 

definitivt olika föräldrarna då de var vana vid situationer som var främmande för dem. 

Sjuksköterskorna uppfattade det hela som att support för föräldrarna kunde bidra till att de 

själva kunde ge stöd för deras barn (Ygge, 2007). 

Sjuksköterskorna förutsatte att föräldrarna aktivt skulle delta i den omsorgen av deras barn 

(Ygge, Lindholm & Arnetz, 2006) och belyste även vikten av att ta ett steg tillbaka för att 

därmed lämna rum för deras alldagliga barnaomsorg (Coyne, 2008). Faktum är att ingen 

sjuksköterska ansåg att omsorgen uteslutet skulle utföras av de själva, utan var samstämmiga 

om att all ADL skulle bli uträttad av föräldrarna, med undantag ifall de inte befann sig på 

avdelningen (Stuart & Melling, 2014). Omsorgen kunde innefattade praktiska sysslor såsom 

matning, påklädning, blödbyten, högläsning och hygienskötsel. Något som framför allt 

värdesattes var föräldrarnas bidragande till vård och omsorg genom emotionellt stöd, tröst 

och närvaro hos barnet (Daneman, Macaluso & Guzzetta, 2003; Ygge et al, 2006). 

Sjuksköterskorna räknade även med att föräldrarna skulle utföra enklare professionell vård 

så som vätske- och urinmätning (Stuart & Melling, 2014; Ygge et al, 2006), kontroll av 

kroppstemperatur, handskande med eventuell sondutrustning (Ygge et al, 2006) oral 

distribution av läkemedel och bidragande till emotionellt stöd för sina barn under pågående 

undersökningar och ingrepp som kunde skapa obehag (Stuart & Melling, 2014).  

I vissa fall vågade inte sjuksköterskorna släppa föräldrarna ur sikte, utan föredrog att 

observera dem i deras hygienskötsel, matning och annat som ingick i alldagligt 
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föräldraarbete. Men de ansåg samtidigt att föräldrar till kroniskt sjuka barn var fullt kapabla 

till att fullgöra uppgifterna på ett patientsäkert sätt (Coyne, 2008). 

Generellt sett ansågs sjuksköterskor vara välvilligt inställda till föräldrars delaktighet 

(Daneman et al, 2003). De flesta framhävde vikten av att låta föräldrarna ”ta ett steg tillbaka” 

och därmed låta dem avgöra deltagandets intensitet (Coyne, 2008).  Denna välvilja kunde 

dock avta ju längre föräldrarna kom in på personalens territorium då det trots allt var 

föräldrarnas uppgift att endast sköta omsorgen medan den professionella vården tillhörde 

sjuksköterskornas arbete. Detta kan beskrivas som att personalen önskade sig ha strikta 

gränser för föräldradelaktighetens utsträckning (Daneman et al, 2003; Stuart & Melling, 

2014).  

En studie visade att sjuksköterskorna ansåg att föräldradelaktigheten var frivillig (Coyne, 

2008). Men samtidigt förväntade de sig att föräldrarna skulle delta eftersom detta ansågs 

vara normen (Coyne, 2008) och att även närvara dag och natt hos sitt barn (Ygge et al, 

2006). En annan studie visade att det förväntades att föräldrarna skulle följa ett önskvärt 

beteendemönster (O’Haire & Blackford, 2005). De skulle vara lugna och hjälpsamma för att 

därmed underlätta för sjuksköterskorna (Coyne, 2008). 

Studier visade att de föräldrar som inte agerade helt och fullt i enlighet med avdelningens 

rutiner sågs som icke-följsamma, krävande, utåtagerande, ovilliga till kompromisser och 

lyhördhet. De kunde rentav anses vara svåra att ha och göra med (O’Haire & Blackford, 2005; 

Coyne, 2008). Visserligen förstod sjuksköterskorna att föräldrarna kunde bli utslitna genom 

att ständigt närvara på avdelningen men ansåg ändock att de inte kunde komma och gå som 

de själva ville, utan att de ständigt skulle vara sitt barns sida. Föräldrar som ansågs vara icke-

följsamma kunde vara mycket frågvisa, ständigt söka hjälp och misslyckas med elementära 

vårduppgifter så som matning och hygiensarbete. Detta medan andra kunde befaras vara en 

fara rent vårdhygieniskt för sitt barn. Sjuksköterskorna kunde även identifiera följsamma 

föräldrar, för vilka det grundläggande arbetet flöt på och som behöll ett gott temperament. 

Därmed kunde också sjuksköterskor identifiera den andra sortens föräldrar som hade lätt för 

att ifrågasätta behandling och omvårdnadsåtgärder, samt för vilka humöret kunde brista. 

Familjer som ansågs vara besvärliga och som var extra krävande blev i en studie stämplade 

som mardrömsfamiljer (Coyne, 2008). Sjuksköterskorna kunde rentav välja att dra sig undan 

dessa, vilket kunde ha inverkan på föräldradelaktigheten då kommunikationen ansågs vara 

ett absolut nödvändigt verktyg för att göra dem delaktiga (O’Haire & Blackford, 2005). 

Föräldrar kunde alltså bli stämplad som antingen bra eller dåliga, enbart utifrån hur de 

reagerade och handlade då deras barn var sjukt och i behov av professionell vård (Coyne, 

2008). Detta kunde ha stark inverkan på föräldrarnas vårdgivarroll och sammarbete med 

personalen (O’Haire & Blackford, 2005). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektivet är Eldhs (2006) doktorsavhandling, som kartlägger 

begreppet ur ett patientperspektiv. 
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2.3.1 Patientdelaktighet – vad den är och inte är 

Eldhs (2006) doktorsavhandling, vars syfte var att skapa en större förståelse av 

delaktighetsbegreppet utifrån patienternas upplevelser. Den lyfter fram aspekter som 

kännetecknar vad delaktighet är och inte är.  

Konsensen av Eldhs (2006) sammanställning av patientdelaktighet kan beskrivas som 

upplevelsen att ha tilltro, förståelse och kontroll. Det centrala som framkommer ur hennes 

metasyntes är att patienten behöver ha kunskap om både kropp, sjukdom, symtom och 

undersökningar, samt att i relation till denna kunskap ha tillit, för att på så sätt vara kapabel 

till hantering av sjukdom och symtom i en vardaglig kontext. Delaktigheten är betingad med 

ett ansvar med grund i egna värderingar och den rådande situationen. Delaktigheten ligger 

även i vikten av en respektfull dialog, att få berätta och att bli lyssnad till, samt att erhålla 

adekvata förklaringar kring diverse aspekter av vården. Vården bör genomsyras av en 

respektfull hållning gentemot patienten där denne blir sedd som individ och möjlig till aktivt 

handlande i planering och genomförande, där patientens kunskap och situation blir 

uppmärksammad.  

Eldh (2006) framlägger även vad odelaktighet är. Här innefattas sådant som att inte ha 

förståelse eller kontroll över varken sjukdom, behandling eller symtom. Odelaktigheten hittas 

även i sådana situationer där patienten blir uppmanad till delaktighet utan konsideration till 

dennes situation, där krav ställs trots att patienten inte har förståelse om varför en särskild 

åtgärd ska genomföras. I odelaktigheten återfinns också brister i dialogen mellan patient och 

sjuksköterska, vilket kan resultera i inadekvat tillägnande av information och undervisning. 

Informationen är, vad gäller odelaktighet, motstridig i förhållande till den enskilda 

individens behov. Patienten känner även odelaktighet då dennes kunskap inte hörsammas, 

exempelvis då patienten inte erfar vården som nödvändig utifrån egna bedömningar och 

observation, samt då patienten snarare blir betraktad som en diagnos än en enskild individ.  

Eldh (2006) beskriver olika situationer, förknippad med sjukdomen och vårdkontakten, kan 

komma att påverka den personliga upplevelsen av delaktighet. 

Eldh (2006) redovisar en mängd teman och subteman som definierar vad delaktighet är och 

inte är. Utvalda subteman kommer att diskuteras i resultatdiskussionen då de anses vara 

relevanta för syntesen. 

2.4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har bestämda uppfattningar om hur föräldrars 

delaktighet bör vara. Med dessa bestämda uppfattningar följer stora krav och förväntningar 

på föräldrarna. De förväntas bidra i både vård, omsorg och sjuksköterskespecifik vård och 

kan anses, enligt sjuksköterskor, behöva närvara dygnet runt på avdelningen. Å andra sidan 

kan sjuksköterskor inse vikten av att låta föräldrarna avgöra intensiteten i delaktigheten. Likt 

patienter, kan föräldrar önska inta en passiv ställning till delaktighet och lämna över ansvaret 

på sjuksköterskan. Viss tidigare forskning visar dock att de föräldrar som inte följer ett 

önskat mönster och handlar i enlighet med sjuksköterskornas krav, kan ses som 

störningsfaktorer på avdelningen. En fråga väl värd att ställa är då hur föräldrarna egentligen 

ser på delaktighet i vården av sitt barn. Får dem de rätta verktygen för att på så sätt vara 

rustade för delaktighet? Tar sjuksköterskor tillvara på deras unika kunskap och får de göra 
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fria val vad gäller utsträckning och typ av delaktighet? Hur förhåller sig föräldrars 

upplevelser av delaktighet till Eldhs definition av delaktighet? Större kunskap, insikt och 

förståelse om allt detta kan bidra till att den enskilda sjuksköterskan kan bli bättre lämpad 

att möta föräldrarna på ett individuellt plan, för att på så sätt ge utrymme för en personligt 

anpassad delaktighet. 

3 SYFTE 

Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sina barn. 

4 METOD 

Metodavsnittet innehåller en introduktion till valet av ansats, datainsamling, dataanalys och 

etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

Då detta examensarbete syftar till att belysa föräldrars upplevelser av delaktighet används 

kvalitativ ansats, vilket har för avsikt att undersöka människors ”upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar eller behov” (Segesten, 2012, s. 99). Då upplevelser är subjektiva från person 

till person är den kvalitativa ansats lämpligast med avseende på syftet.  

Examensarbetet är grundat på redan existerande vårdvetenskaplig forskning och har blivit 

föremål för en litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Juniarti och Evans (2011). När 

allt material var insamlat kunde syntesarbetets tre faser påbörjas.  Första steget innefattar att 

identifiera nyckelfynd i forskningsmaterialet. Detta genom noggrann och upprepad läsning 

för att på så sätt bilda sig en generell uppfattning om studiernas helhet, samt en detaljerad 

insikt i resultatet. Nyckelfynden (det som var karaktäristiskt för varje enskild studie) 

sammanställs i en tydlig översikt. Andra steget syftar till att jämföra teman studierna 

emellan, där temana identifieras genom nyckelfynden och där dessa jämförs. De identifierade 

temana kategoriseras och grupperas i enlighet med likheter dem emellan. Temanas relation 

till varandra undersöks vad gäller nyckelfraser och beskrivande teman. Därefter identifieras 

subteman genom en process av djupare förståelse av fenomenet. Dessa teman och subteman 

blir därefter föremål för ytterligare granskning där eventuella motsträvigheter kan upptäckas. 

Tredje steget innebär beskrivande av fenomenet. Här formas en syntes där varje tema och 

subtema presenteras, där innehållet stärks med hjälp av exempel från studierna. 
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4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom sökning efter vårdvetenskapliga artiklar på databaserna 

CINAHL Plus och PubMed (se Bilaga B: Artikelmatris). Tanken från start var att använda 

forskningsmaterial som uppgick till max fem års ålder. Men på grund av bristen på material 

från detta årsspann utökades inklusionkriteriet till att innefatta artiklar publicerade mellan 

2000 och 2014. Vidare skulle artiklarna vara Peer Reviewed, då detta visar att artikeln är 

kontrollerad av oberoende granskare vilket förhöjer tillförlitligheten (CODEX, 2014). 

Artiklarna skulle vara tillgängliga i full text och behandla föräldrar, barn (0-18 år) och 

föräldrars upplevelser av delaktighet. Artiklarna skulle även vara av kvalitativ ansats och 

skrivna på engelska. Ingen hänsyn togs till geografiska aspekter. Endast en artikel var skriven 

i Sverige. Vissa artiklars resultat behandlade både föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. 

I dessa fall sållade sjuksköterskornas perspektiv bort.  

Trots att de använda artiklarna hade blivit föremål för peer review vidtog författarna en 

kvalitetsgranskning av forskningsmaterialet. Detta gjordes i enlighet med Fribergs (2012) 

rekommendationer om granskning av kvalitativa studier. I denna granskning rannsakade 

författarna bland annat att syftet var tydligt formulerat, att metoden var väl beskriven och 

vad resultatet visade. 

Den primära databasen var CINAHL Plus. Då ytterligare artiklar behövdes använde 

författarna sig av PubMed. Sökordskombinationerna för CINAHL Plus var enligt följande: 

participat* AND parent* AND nurs* AND hospital*; nurs* AND parent* AND family-centred 

care AND perception*; family centred care AND parents. Då sökningarna gav upphov till 

manga resultat använde författarna sig av inklusionskriterier allmänna inklusionkriterierna 

som återfinns här ovan men också specifika inklusionskriterier, specifika för databasen: Full 

Text; 2000-2014; English language; Peer Reviewed; Age Group: All Child. Val av artiklarna 

som framkom i sökningen vägleddes av deras titlar, där dessa talade för ämnet om föräldrars 

delaktighet.  

Ytterligare sökningar utfördes på PubMed med följande sökordskombinationer: parental 

AND nurse AND child AND care AND participation; parental AND nurse AND child AND 

care AND involvement; nurs* AND parent* AND participat* AND perception*. Då 

sökningarna gav upphov till manga resultat använde författarna sig av inklusionskriterier 

allmänna inklusionkriterierna som återfinns här ovan men också specifika 

inklusionskriterier, specifika för databasen: Full Text; 2000-2014; Nursing journals; 

Humans; English; Child: birth-18 years. Val av artiklarna som framkom i sökningen 

vägleddes av deras titlar, där dessa talade för ämnet om föräldrars delaktighet. 

En av artiklarna som hittades blev föremål för backward chaining vilket kan beskrivas som 

att ett mindre antal artiklar som nämndes i denna artikels referenslista söktes upp och 

användes därefter i resultatet (se Bilaga A: Sökmatris).  

4.3 Dataanalys 

Syntesarbetet utfördes i enlighet med Juniarti och Evans (2011) modell. Syntesens faser 

utgjordes av identifikation av nyckelfynd, jämförelser av teman artiklarna emellan och 

beskrivande av fenomenen. 
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4.3.1 Identifikation av nyckelfynd 

Denna fas inleddes med att noggrant läsa igenom artiklarnas resultat flera gånger och 

därmed bilda sig en uppfattning om vad dessa artiklar behandlade, i både helhet och detalj. I 

takt med att artiklarna lästes markerades nyckelfynd som var relevanta för syftet i fråga. 

Detta gjordes i PDF-format i Acrobat Reader. Nyckelfynden kopierades och placerades 

därefter i ett separat dokument, vilket skulle användas som en översikt och samling av fynd 

från samtliga artiklar. Fynden behöll sitt originalspråk för att undvika förvrängning och 

tolkning av det framkomna resultatet. Nyckelfynden placerades artikelvis och blev försedda 

med varsin bokstav och siffra vilket stod för en specifik artikel och var i turordningen av 

överstrukna fynd nyckelfyndet kom i (se Tabell 1: Exempel på identifikation av nyckelfynd). 

ARTIKEL NYCKELFYND 

A Study of 

Parental 

Involvement in 

Pediatric 

Hospital Care: 

Implications for 

Clinical Practice 

(A). 

When the child had to undergo an unpleasant, and sometimes painful, procedure, 

parents were never asked whether they wanted to participate. (A11). 

 

The nurses took it for granted that parents should participate, but not to what 

extent. (A12). 

 

“I never felt I was given the chance say no, to hold him still, they just told me to do 

it” (A13). 

Challening the 

philosophy of 

partnership 

with parents: A 

grounded 

theory study 

(D). 

… (Parents) were generally reluctant to perform technical nursing care in case this 

would cause pain, harm or discomfort to their children. (D16) 

 

The exceptions were parents of chronically ill children who considered themselves 

experts in particular aspects of nursing care, so were willing to continue providing 

such care. (D17) 

 

Parents were also anxious about performing technical nursing care in case their 

inexperience or lack of knowledge about medical and nursing matters could cause 

potential harm to their children. (D18) 

Tabell 1: Exempel på identifikation av nyckelfynd. 

4.3.2 Jämförelse av teman artiklarna emellan 

Första steget i denna fas var att identifiera gemensamma teman utifrån nyckelfynden och att 

dessutom finna likheter och skillnader mellan studierna och dess nyckelfynd. Detta gjordes 

genom att nyckelfynden blev lästa och tilldelade preliminära teman med grundval i det 

centrala från nyckelfynden. Andra steget i fasen var att de preliminära temana jämfördes, för 

att författarna skulle kunna hitta likheter och olikheter. Därefter placerades dessa under 

gemensamma, övergripande och definitiva teman. Fasens tredje steg var att när alla 

nyckelfynd var placerade under respektive tema lästes de återigen igenom för att på så sätt 

urskilja subteman. Författarnas egna kriterier för subteman var att det åtminstone skulle 

finnas tre artiklar representerade för att göra de tillräckligt vetenskapligt underbyggda. 

Subtemana uppstod genom att nyckelfynd med likheter utifrån huvudtemat fördes samman. 

Sista steget i denna fas var att garantera tillförlitlighet i placering av nyckelfynd i diverse 

teman och subteman. Detta gjordes genom att författarna återvände till artiklarna vid 

osäkerhet, för att verkligen försäkra sig om att nyckelfynden hade använts på rätt sätt, och 
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inte tolkats eller att innehållet förvrängts omedvetet. Det var här som markeringen med 

bokstäver och siffror av artiklarna blev behändig då författarna enkelt kunde hitta rätt i dessa 

artiklar.  

4.3.3 Beskrivande av fenomen 

Den tredje och slutgiltiga fasen innefattade att sammanställa alla teman, subteman och 

nyckelfynd på ett översiktligt sätt i form av tabeller. På detta sätt åskådliggjordes ursprunget 

av temana och subtemana genom att det hela refererades tillbaka till nyckelfynden, vilka 

utgjorde substansen av syntesen (se Tabell 2: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman). 

NYCKELFYND TEMAN SUBTEMAN 

Parents were willing to provide basic 

childcare. 

Upplevelser av att utföra 

vård och omsorg 

Naturlig omsorg 

Parents needed and expected to be 

involved in basic child care activities (i.e. 

feeding, toiletting and comforting) 

normally performed at home. 

If the technical nursing care was 

necessary for their childrens subsequent 

care at home, then parents were willing to 

learn such care.  

Professionell vård 

Nursing care was generally viewed as the 

nurses’ responsibility because of their 

training and expertise. As a mother said: 

“I prefer the nurse to take the 

temperature as she does it better . . . 

Nurses must do this job as it is their 

duty.”  

Tabell 2: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

4.4 Etiska överväganden 

Allt forskningsmaterial ska kvalitetssäkras genom en granskning (peer review) för att 

motverka sådant som fabricering, stöld, plagiat och förvrängning av forskningsprocesser. En 

artikel som blivit föremål för denna etiska granskning har rannsakats av anslagsgivare, en 

forskningsetisk nämnd, redaktörer, oberoende granskare och andra forskare som slutligen 

läser den publicerade artikeln (CODEX, 2014). Eftersom examensarbete endast innehåller 

forskningsmaterial som är föremål för ”peer reviewing” och därmed blivit beprövat i etiska 

forskningsnämnder, behövde inga särskilda etiska övervägande tas. Trots att de utvalda 

artiklarna genomgått en etisk granskning kontrollerade författarna till examensarbetet att 

artiklarna ändå beskrivit etiska överväganden i materialet.  
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisar här syntesen av litteraturanalysen enligt Evans angående föräldrars 

upplevelser av delaktigheten i sitt barns vård. Syntesen gav upphov till fem teman, totalt 

innehållande nio subteman (se Tabell 3: Teman och subteman). 

TEMAN SUBTEMAN 

Upplevelser av föräldraexpertis - 

Upplevelser av informationsutbyte Inkännandet av roller 

Medicinsk information 

Kontinuerlig dialog kring barnets vård 

Upplevelser av att utföra vård och omsorg Naturlig omsorg 

Professionell vård 

Upplevelser av grader av delaktighet Valfrihet 

Plikt och ansvar 

Exkludering 

Tvång 

Upplevelser av stöttning - 

Tabell 3: Teman och subteman. 

5.1 Upplevelser av föräldraexpertis 

Ur syntesen framkom det att föräldrarna önskade få sin egen kunskap och unika kännedom 

om sitt barn värderat av sjuksköterskorna (Ygge & Arnetz, 2004). Situationer uppkom då 

personalens inlärda rutiner, och föräldrarnas expertis stod i strid med varandra (Ygge & 

Arnetz, 2004; Reeves et al, 2006). 

When I told the nurse that it is easier to put in an intravenous cannula in his left arm, the nurse said we 

always do it this way and we know what is right. Of course it failed; she could not put in the cannula in his 

right arm and had to finally take the left arm (Ygge & Arnetz, 2004, s. 220). 

Föräldrarna spenderade en stor del av sin tid hos barnet (Ames et al., 2011), vilket gjorde det 

möjligt att tidigt upptäcka förändringar i barnets status, bland annat vad gäller eventuella 

allvarliga läkemedelsbiverkningar (Watt et al, 2013).  

Föräldrarna ansåg att de agerade som mer än bara föräldrar, och hade en mängd roller så 

som sjuksköterska, läkare och konsult, med tanke på deras unika och djupa kunskap (Reeves 

et al, 2006). De befann sig i en särställning vad gäller kunskap om, och relation till sitt barn. 

De framhävde att det var en kunskap som personalen inte besatte (Lam et al, 2006; Ames et 

al, 2011; Reeves et al, 2006; Avis & Reardon, 2008). De talade bland annat om barnets 

emotionella status, personlighet och beteende (Lam et al. 2006; Kaitlin et al., 2011). De 

nämnde även tecken på smärta och obehag, vad barnet tyckte om och inte tyckte om, och 

strategier kring vad som kunde få barnet att uppleva behag och trygghet (Ames et al., 2011). 

[The physician] sometimes asked for my opinion, because he knows it’s my child . . . I know what the 

problem is with my child. I know when he is a little bit down and when he is going to go very bad. I see the 

little things . . . I am the mother! (Ames et al., 2011, s. 146). 

Föräldrarna visade sig vara ivriga i att dela med sig av sin unika kunskap och expertis om 

barnet (Lam et al, 2006). Detta betydde dock inte att de förväntade sig vara fullständigt 
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ansvariga i att lyfta sin expertis. De identifierade ett antal situationer där sjuksköterskorna 

kunde utnyttja deras expertis vad gällde frågor om barnets normala sysselsättning och dess 

tillstånd, men även att bli uppmuntrade till att aktivt delta i alldagligt föräldraarbete (Ames 

et al., 2011).  

5.2 Upplevelser av informationsutbyte 

Temat Upplevelser av informationsutbyte beskriver föräldrarnas upplevelser av 

tillhandahållandet av information. Subtemana till detta tema var Inkännandet av roller, 

Medicinsk information samt Kontinuerlig dialog kring barnets vård.  

5.2.1 Inkännandet av roller 

Syntesen visade att föräldrarna upplevde svårigheter i att avgöra vad som för dem var 

tillbörligt att utföra i en främmande sjukvårdsmiljö (Coyne & Cowley, 2007), och upplevde 

osäkerhet samt hjälplöshet i fråga om vad de kunde bidra med i sitt barns vård (Hopia, 

Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). Svårigheterna låg i att de inte hade tillräcklig 

kunskap från start om vad som förväntades av dem. Det hade varit till förmån för föräldrarna 

ifall det hade funnits riktlinjer att tillgå (Coyne & Cowley, 2007). ”I wasn’t quite sure of what 

I was allowed to do and what I wasn’t allowed to do. … I suppose that should have been set 

out from the beginning. What did they expect us to do” (Coyne & Cowley, 2007, s. 898). 

Föräldrarna upplevde oro kring det faktum att det var svårt för dem att veta ifall de var 

tillräckligt tillmötesgående vad gäller sjuksköterskornas förväntningar. Men samtidigt fanns 

det en rädsla för att överskrida sin roll och därmed inkräkta på sjuksköterskornas territorium 

(Coyne & Cowley, 2007; Avis & Reardon, 2008).  

Det framkom att sjuksköterskor inte delgav information om vad som förväntades av 

föräldrarna. De fick helt enkelt lära sig själva genom att pröva sig fram, höra sig för och ta 

notis om vad andra föräldrar utsattes för, för att på så sätt inse sin roll och sjuksköterskors 

förväntningar (Coyne & Cowley, 2007). 

5.2.2 Medicinsk information 

Ur syntesen framkom det att information ansågs vara en kritisk aspekt vad gäller 

möjliggörandet av delaktighet hos föräldrarna. Informationens betydelse för delaktigheten 

kunde belysas genom att avsaknaden av detta resulterade i inskränkt agerande hos 

föräldrarna, vad gällde delaktigheten i deras barns vård (Aein, Alhani, Mohammadi & 

Kazemnejad, 2009; Hopia et al, 2005).  

Föräldrarna uttryckte behovet av medicinsk information angående barnets diagnos, prognos 

och behandling (Ygge & Arnetz, 2004; Ames, Rennick & Baillargeon, 2011; Lam, Chang & 

Morrissey, 2006; Hopia et al, 2005). Denna information ansågs vara en nödvändighet för 

föräldrarna. Att ha en god inblick och förståelse för barnets vård bidrog hos dem till att 

kunna lägga band på sina känslomässiga reaktioner och bidra till ökad delaktighet (Ames et 

al, 2011). Med god information och kunskap om barnets tillstånd och behov, kunde de 

dessutom planera och förbereda sig själva och sitt barn inför framtiden (Hopia et al, 2005). 
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Bristfällig information, å andra sidan hade motsatt effekt och resulterade i att de inte 

förmådde vara i kontroll, kände sig rentav inkompetenta, överväldigade, och kunde heller 

inte vara delaktiga (Avis & Reardon, 2008). 

Föräldrarna visade sig vara benägna till att inte bara invänta information utan också söka 

aktivt efter den. Det kunde här vara fråga om informationsökning angående barnets tillstånd 

genom observation, avläsning av monitorering och att fortlöpande vara frågvis inför 

personalen. Å andra sidan förväntades det att sjuksköterskor skulle vara mer måna om att 

tillhandahålla information om barnets vård till dem (Lam et al, 2006; Hopia et al, 2005). 

Medan vissa kände sig ha gott om strategier att erhålla information genom kontakten med 

sjuksköterskorna (Ames et al, 2011), fanns det dock föräldrar som ansåg informationen vara 

knapphändig och osammanhängande, vilket ledde till missnöje (Lam et al, 2006; Ygge & 

Arnetz, 2004). “. . . We have even been discharged without enough information . . . Even 

nurses instruct me differently” (Aein et al, 2009, s. 224). 

Föräldrarna påpekade bristen av information i samband med kontroller av vitalparametrar, 

den aktuella vården och barnets väg till friskhet (Lam et al, 2006).  

They just come, take the temperature, chart the findings and leave. Only a few will tell me whether my kid 

has a temperature or not. Why can’t they take the initiative to tell me the result of my kid’s temperature? 

Saying a few words won’t waste them much time. I am getting tired of asking each time (Lam et al, 2006, s. 

541). 

En ärlig kommunikation med rättfram information, oavsett hur negativ den än kunde vara, 

var mer fördelaktig än att bli undanhållen kunskap om barnets rådande tillstånd (Ygge & 

Arnetz, 2004). 

5.2.3 Kontinuerlig dialog kring barnets vård 

Syntesen visade att föräldrarna insåg vikten av att ha en kontinuerlig dialog angående sitt 

barns välmående, samt förväntningarna på vården, även om de själva var nöjda med den 

vård som blev tillhandahållen (Ygge & Arnetz, 2004; Ames et al, 2011). “I think it is really 

important that there is a person that will answer the questions . . . on an ongoing basis’’ 

(Ames et al, 2011, s. 148). 

Föräldrarna hade upplevt att sjuksköterskorna hade tagit för givet att de var väl insatta i 

vårdförloppet och dess skeenden men att de i själva verket inte befann sig vara det (Ames et 

al, 2011). Med tanke på detta ansåg de det vara viktigt att sjuksköterskan tog initiativet till att 

förmedla denna kunskap fortgående genom hela vårdtillfället, en kunskap som innefattade 

sådant som barnets undersökningsresultat, vården i sig och barnets återhämtning (Lam et al, 

2006), kort sagt allt som innefattade barnets vård (Hopia et al, 2005). En kontinuerlig dialog 

angående sitt barns vård kunde fylla funktionen i att vara en avstressande faktor och ansågs 

dessutom vara en nödvändighet för föräldrarnas kunskap kring barnets tillstånd. Enligt dem 

själv kunde detta annars medföra en upplevelse av hjälplöshet (Ames et al, 2011). 

5.3 Upplevelser av att utföra vård och omsorg 

Temat Vård och omsorg beskriver föräldrarnas upplevelser av att utföra omsorg och 

vårdåtgärder. Subtemana till detta tema var Naturlig omsorg och Professionell vård. 
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5.3.1 Naturlig omsorg 

Ur syntesen framgick det att den naturliga omsorgen som kännetecknad föräldraskapet 

ansågs vara en vedertagen uppgift, då barnet befann sig på sjukhuset (Coyne & Cowley, 2006; 

Aein et al, 2009). Föräldrarna betraktade detta som deras ansvar, att bibehålla sin 

föräldraroll och bevara rutinerna för sitt barn (Blower & Morgan, 2000). Närvaro och 

bidragande till omsorgen ansågs vara en topprioritet, då de insåg att deras närvaro var 

absolut nödvändig (Roden, 2005).  

Den naturliga omsorgen framställdes som “mothering” och särskildes från omvårdnad som 

gick under sjuksköterskans ansvar (Roden, 2005).  “I just leave them to do the nursing and I 

do the mothering” (Roden, 2005, s. 232). 

Syntesen lyfte fram en mängd omsorgsaktiviteter som ansågs vara alldagliga ur ett 

föräldraperspektiv. Det innefattade sådant som matning, påklädning och hygienskötsel 

(Ames et al., 2011; Roden, 2005; Higham & Davies, 2012). Utöver dessa uppgifter ansåg sig 

föräldrarna kunna ge tröst (Higham & Davis), omfamnande, pussar och att bära på barnet 

(Roden, 2005; Higham & Davies, 2012), samt att bidra till underhållning (Higham & Davies, 

2012) och tillhandahållande av rena kläder, mat, snacks och lektyr (Coyne & Cowley, 2006). 

Föräldrarna hade, till skillnad från sjuksköterskorna, möjlighet att ägna tid åt sitt barn i en 

betydligt större utsträckning. Detta medförde att uppgifter som tog längre tid, med säkerhet 

kunde bli fullgjorda (Lam et al., 2006). Omsorgen om barnet kunde även omfatta alltifrån att 

förklara och lugna, till att stötta barnet i dess existentiella funderingar och förväntningar 

inför framtiden (Ames et al, 2011; Coyne & Cowley, 2007), men även att bidra till en 

upplevelse av säkerhet vid exempelvis invasiva ingrepp (Lam et al, 2006). “My intention is 

not to check on the doctor but to be with and support my kid. When he struggles, I can 

restrain him and distract his attention” (Lam et al, 2006, s. 540). Föräldrarna valde även att 

tala om den naturliga omsorgen som att bara vara vid barnets sida (Ames et al, 2011) och att 

ett familjärt sällskap kunde bidra till lugn (Coyne & Cowley, 2007). “I felt responsibility to 

make sure that if they’re going to do anything not very nice to her I’m at least there so that 

she can see me” (Higham & Davies, 2013, s. 1394). Föräldrars omsorg innefattade även att 

distrahera sitt barn från obehag och faktorer som kunde skapa rädsla och oro, något som 

även ansågs hjälpa barnet på bättringsvägen (Coyne & Cowley, 2007). Deras närvaro ansågs 

ha funktionen att möta barnets behov men även deras egna (Lam et al, 2006; Ames et al, 

2011).  

Trots att föräldrarna ansåg det vara ett ansvar att sköta omsorgen om barnet, kände de till 

och från ett behov av hjälp och stöd från sjuksköterskorna. Detta framför allt då barnet 

befanns vara för sjukt, och då den medicinska utrustningen begränsade dem i kontakten med 

sitt barn (Ames et al, 2011; Blower & Morgan, 2000). 

5.3.2 Professionell vård 

Syntesen visade att föräldrarna definierade professionell vård som exempelvis vätske- och 

urinmätning, temperaturmätning, administrering av orala läkemedel, användning av 

nebulisator, kontroller av vitalparametrar, omläggningar och skötsel av intravenös utrustning 

(Blower & Morgan, 2000; Aein et al, 2009; Roden, 2005). “… I’d say nursing is more making 

sure that her blood pressure’s OK, that she’s breathing OK, making sure that she gets the 

right amount of Ventolin and stuff like that“ (Roden, 2005). 
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Professionell vård ansågs vara något som skapade motvilja hos föräldrarna (Coyne & Cowley, 

2007; Aein et al, 2009). Detta på grund av att det fanns en oro beträffande risken att skada, 

skapa smärta eller obehag hos barnet (Coyne & Cowley, 2007). Denna typ av vård var även 

något som bidrog till nervositet hos föräldrarna då de varken hade erfarenhet eller kunskap 

om detta och att det ansågs vara sjuksköterskans ansvar och skyldighet (Coyne & Cowley, 

2007; Blower & Morgan, 2000; Aein et al, 2009).  “… They get paid for it, they take more 

care. ... If they asked me I would but I wouldn’t want to, I’d be frightened I was going to hurt 

her. They know exactly how to do it” (Coyne & Cowley, 2007, s. 898). 

Föräldrarna menade att deras roll innefattade den naturliga omsorgen. De hade inte erhållit 

någon övning eller information angående de uppgifter som kännetecknade den professionella 

vården. Ändock antog sjuksköterskor att de skulle medverka i detta (Aein et al, 2009). 

Föräldrarna framhävde även att de endast skulle utföra sådant som de gjorde i hemmet, 

vilket inte innefattade professionell vård (Roden, 2005). De nämnde trots det att de alltid var 

först med att rapportera förändringar i barnets vitala funktioner, allergiska 

läkemedelsreaktioner och dislokation av intravenös utrustning (Lam et al, 2006). 

Föräldrar till kroniskt sjuka barn (Coyne & Cowley, 2007) och barn som förväntades vara i 

behov av fortsatt medicinering efter utskrivning, var villiga till att utföra den professionella 

vården (Blower & Morgan, 2000; Coyne & Cowley, 2007). De erfor att de blev mer och mer 

kapabla till att utföra professionell vård, och deras kompetens gick från att vara novis till 

expert (Reeves et al, 2006).  

5.4 Upplevelser av delaktighetens olika grader 

Temat Upplevelser av delaktighetens olika grader beskriver föräldrarnas upplevelser av 

intensitet och utsträckning av delaktighet. Subtemana till detta tema är Valfrihet, Plikt och 

ansvar, Tvång samt Exkludering. 

5.4.1 Valfrihet 

Ur syntesen framkom det att föräldrarna vara fria till valfrihet vad gällde graden av 

delaktighet, genom att belysa att sjuksköterskorna tog över resten av den vård som de själva 

valde att inte utföra (Lam et al, 2006). De fick friheten till att utföra den vård de ansåg sig 

själva vara lämpade för (Ames et al, 2011) och upplevde att det fanns en chans till att 

diskutera utförandet av vården (Reeves et al, 2006). “The nursing staff has been very good 

about letting me do the things that I am skilled to do” (Ames et al, 2011, s. 147). 

Föräldrarna föredrog att hålla sig i bakgrunden eller helt enkelt ta hand om sin del av vården 

medan sjuksköterskorna tog hand om sin (Roden, 2005; Reeves, Timmons & Dampier, 

2006). De ansåg sig vara villiga till delaktighet ifall detta resulterade i behag och glädje samt 

minskad stress hos sitt barn (Roden, 2005). De fann glädje i att hjälpa och avlasta 

sjuksköterskorna (Blower & Morgan, 2000). “I was quite happy to help out the nursing staff 

with anything as I was staying in the same room as my child and felt I was being helpful” 

(Blower & Morgan, 2000, s. 62). Föräldrarna kunde även lämna ansvaret för barnets vård så 

länge de kunde garantera sitt barns säkerhet, och att sjuksköterskorna faktiskt kunde handla 

i enlighet med vad föräldrarna ansåg vara lämpligt (Reeves et al, 2006). 
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Valfriheten ägde även rum föräldrarna sinsemellan där kunskap och relation till barnet var av 

betydande roll för vem som skulle utföra vad men att det grundläggande konceptet ändå var 

att dela upp vården i jämlikhet (Higham & Davies, 2013).  

5.4.2 Plikt och ansvar 

Det framkom ur syntesen, att delaktighet i barnets vård ansågs av föräldrarna vara en 

ovillkorlig del av föräldraskapet (Coyne & Cowley, 2007). De och sjuksköterskor tog det för 

att vara självfallet att föräldrarna skulle vara vid sitt barns sida genom hela sjukhusvistelsen 

(Higham & Davies, 2013; Lam et al, 2006). 

Föräldrarna talade om ansvaret vad gällde delaktighet ur olika sammanhang men essensen 

av det de uttryckte var ändock att de vägrade lämna sitt barns trygghet för slumpen (Aein et 

al, 2009). Det kunde upplevas en missförtröstan till sjuksköterskorna, vilket kunde få 

föräldrarna att dra sig för att lämna barnet (Reeves et al, 2006). Men även om de var tvungna 

att avvika var de då ytterst måna om att se till kompetensen hos sjuksköterskorna för att på 

så sätt säkerställa barnets säkerhet (Ames et al, 2011). Föräldrarna drog sig för att lämna 

avdelningen på grund av den underbemanning och arbetsbörda som sjuksköterskorna 

utsattes för (Aein et al, 2009; Reeves et al, 2006). “I don’t dare leave my child alone . . . I 

cannot be at all confident of the care he will receive if I leave him. . . . Nurses are so busy. 

They have much . . . work to do . . .” (Aein et al, 2009, s. 223). 

Det var framför allt föräldrar till kroniskt och akut sjuka barn som kände ett större ansvar för 

att delta i vården. Det kunde här innefatta att vara uppdaterad om nya forskningsrön kring 

behandling, kontrollering av diagnostisering och att undersökningar och läkarbesök 

inträffade i rätt tid, samt att koordinera kontakten med diverse sjukvårdspersonal, vilket allt 

som allt ansågs vara en stor börda för de själva (Ygge & Arnetz, 2004). 

Överlåtande och att släppa ansvaret för vården om sitt barn ansågs vara något svårt i och 

med det faktum att föräldrarna i vanliga fall skötte all vård om sitt barn (Ames et al, 2011). 

“To relinquish some portion … is difficult because you’ve given over control of your child 

whom you usually look after to that person” (Ames et al, 2011, s. 147). 

Plikten och ansvaret om sitt barns omvårdnad och säkerhet sträckte sig för föräldrarna till 

den punkten att de trots ovilja till diverse omvårdnadsåtgärder, ändå utförde dessa på grund 

av ansvaret att inte försumma sitt barn (Coyne & Cowley, 2007). Oavsett om barnet befann 

sig vara vid god status kände föräldrarna ändå ansvaret att garantera trygghet och säkerhet 

(Lam et al, 2006). 

5.4.3 Exkludering 

Syntesen visade på en ytterligare aspekt av delaktighetsgrad, vilket gällde upplevelsen av 

utebliven delaktighet trots vilja, exkludering. Föräldrars förväntningar angående grad av 

delaktighet möttes inte alltid med hörsamhet då de önskade delta i högre utsträckning, detta 

på grund av bristande förhandling kring deras egen delaktighet (Blower & Morgan, 2000; 

Higham & Davies, 2013). Trots en stark vilja till utökad delaktighet menade de att de inte 

blev insläppta på sjuksköterskans territorium vad gällde arbetsuppgifter (Blower & Morgan, 

2000).  ”I didn’t get the chance, I think the nurses probably felt it was their duty to do the 

temperature, pulse and respiration” (Blower & Morgan, 2000, s. 63). 
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Föräldrarna upplevde att restriktionerna och den formalitet som fanns angående omvårdnad 

och medicinsk behandling kunde hindra dem från att utföra den vård som de faktiskt var 

vana vid att ge i hemmet. Något så enkelt som att ge barnet mediciner, som de i vanliga fall 

gav, var tvunget att frågas efter och väntas på, tills sjuksköterskorna tillät dem. Detta 

uppfattades som att deras autonomi blev fråntagen dem (Reeves et al, 2006). 

Som påpekats under tidigare avsnitt hade sjuksköterskornas arbetsbörda och stress påverkan 

på föräldrarnas delaktighet i detta avseende, att inte få möjlighet till delaktighet. Att med 

sjuksköterskan få observera och kontrollera barnets status ansågs vara något som det inte 

fanns tid för. “The nurses were very busy, it would have taken longer to explain than do.” 

(Blower & Morgan, 2000, s. 63). 

Utstängdhet från, och därmed förlust av möjligheten till delaktighet vid ingrepp och 

undersökningar var något som flertalet föräldrar hade upplevt. De var tvungna att kräva att 

få vara närvarande vid dessa tillfällen. Detta föreföll alltså inte som något självklart (Lam et 

al, 2006). Även om det rapporterades om föräldrar som fick möjlighet till att närvara vid 

beslut om behandling, var detta inte en garanti för detta, då det egentligen inte fanns varken 

tid eller möjlighet för beslutsfattande, framför allt vid de brådskande situationerna (Watt et 

al, 2013). Att vara närvarande hos sitt barn var inte tillräckligt, då föräldrarna kände 

hjälplöshet över det faktum att de inte kunde göra mer än så (Ames et al, 2011). 

5.4.4 Tvång 

Syntesen lyfte problemet med att föräldrar saknade möjligheten till att avsäga sig sin 

delaktighet (Ygge & Arnetz, 2004; Blower & Morgan, 2000) vilket resulterade i missmod hos 

dem, och medförde att de gjorde mer än vad de ville (Ygge & Arnetz, 2004; Coyne & Cowley, 

2007). De uppfattade sig vara tvungna att delta, och detta speglades i att sjuksköterskorna 

tog det förgivet att föräldrarna skulle vara delaktiga (Ygge & Arnetz, 2004; Aein et al, 2009; 

Avis & Reardon, 2008; Reeves et al, 2006). “I never felt I was given the chance say no, to 

hold him still, they just told me to do it.” (Ygge & Arnetz, 2004, 220). På grund av de 

förväntningar och det ansvar som lades på föräldrarna gjorde dem inkapabla till att lämna 

sitt barn med rädslan i att barnen skulle bli förbisett (Avis & Reardon, 2008). 

Föräldrarna ansåg befinna sig i en maktlös ställning inför sjuksköterskorna och att de 

behövde rätta sig efter deras förväntningar och avdelningens rutiner (Coyne & Cowley, 

2007). Föräldrar som tog sig an ett större ansvar kände sig överbelastade med arbete, och 

deras arbete blev taget för givet. Detta medförde att de blev mer benägna till att utföra sådant 

arbete som egentligen tillhörde sjukvårdspersonalen (Roden, 2005), även om de personligen 

inte ville det. 

Återigen spelade underbemanning och sjuksköterskors arbetsbördor en stor roll (Roden, 

2005; Lam et al, 2006). Detta medförde att föräldrarna inte vågade lämna sitt barn på grund 

av ovetskap om vad som kunde hända i deras frånvaro (Roden, 2005; Reeves et al, 2006). De 

oroade sig även över sjuksköterskors möjlighet till att ägna tillräckligt med tid hos sitt barn, 

vilket förde med sig upplevelser av tvång, och att inte få möjligheten till att avvika (Coyne & 

Cowley, 2007; Avis & Reardon, 2008). “Due to shortage of nurses, it is impossible to ask the 

nurse to stay at my son’s cot side to relieve me for going to the toilet” (Lam et al, 2006, s. 

540). 
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Närvaron hos sitt barn riskerade att bli en kritisk nödvändighet. Det faktum att det 

rapporterades om frånvarande sjuksköterskor, och att de gick ut med förväntningar om 

föräldrars delaktighet, ledde till att föräldrarna blev tvungna att ta ansvaret för barnets 

mående (Coyne & Cowley, 2007).  

5.5 Upplevelser av stöttning 

Syntesen visade att föräldrarna hade en önskan om att få möjlighet till att överlämna sitt 

ansvar för barnet, och att sjuksköterskorna därmed skulle ta över detta. Föräldrarna 

uttryckte även behov av hjälp för att begränsa deras inblandning och delaktighet i barnets 

vård, då det inte var möjligt för dem att bära allt ansvar (Ygge & Arnetz, 2004). De hade 

svårigheter i att inse hur energikrävande och utmattande ett alltför stort ansvar kunde vara 

(Hopia et al, 2005). Ansvaret som kännetecknades av konstant närvaro hos sitt barn, samt 

hantering av andra förpliktelser utanför sjukhuset, lämnade ingen möjligt för föräldrarna att 

se efter sig själva och sin egen hälsa (Coyne & Cowley, 2007; Ames et al, 2011).  ”Basically as 

a parent it feels like you are doing everything and it’s very exhausting… You are basically 

doing all the caring” (Coyne & Cowley, 2007, s. 899). 

Det framkom att dessa behov inte blev tillgodosedda. Föräldrarna lyfte problemet om 

omöjligheten till att få avlastning och stöttning av sjuksköterskorna. Enligt föräldrarna 

framstod de som alltför upptagna (Ygge & Arnetz, 2004; Coyne & Cowley, 2007) vilket 

frammanade en rädsla hos föräldrarna att störa dem (Ygge & Arnetz, 2004). Hos föräldrarna 

fanns en tendens till att anta större ansvar i tron om att bli berättigade hjälp i större 

utsträckning (Hopia et al, 2005). Utöver detta insåg de att de befann sig i en asymmetrisk 

maktställning i förhållande till sjuksköterskorna, vilket fick dem att vara till lags för dem, inte 

vara till besvär och handla i enlighet med deras förväntningar, allt för att bli sedda som goda 

föräldrar (Coyne & Cowley, 2007).  Föräldrarna ansåg att ett starkt föräldraskap skulle vara 

byggt på deras egna välmående, då brister i detta enkelt kunde resultera i negativa 

upplevelser, riktade mot barnet och andra familjemedlemmar (Hopia et al, 2005). De 

menade att inte bara barnen utan också de själva var i behov av stöd (Avis & Reardon, 2008). 

Vidare beskrevs sjuksköterskorna som alltför inriktade på det kliniskmedicinska arbetet, de 

administrativa uppgifterna och organisatoriska krav, vilket förtog uppmärksamheten från 

föräldrarna och deras barn. Föräldrarna rapportera att förfrågan om assistans inte blev 

besvarad och att påbörjat vårdarbete inte blev fullgjort (Coyne & Cowley, 2007), vilket kunde 

utmynna i att de var tvungna att ta en alltmer aktiv roll i vården av sitt barn för att verkligen 

se till att inget lämnades åt slumpen (Higham & Davies, 2013). “… It was just a shame that I 

had to sort of demand that we got something rather than it being a bit more proactive” 

(Higham & Davies, 2013, s. 1394). 

De faktorer som nämnts ovan resulterade i att föräldrarna drog sig alltmer för att fråga 

sjuksköterskorna om assistans. Tillförliten till dem försvagades då de inte ansågs kunna möta 

föräldrarnas och barnens behov (Coyne & Cowley, 2007; Avis & Reardon, 2008). Det var 

därför, enligt föräldrarna, tillbörligt att sjuksköterskorna intog en större ansvarsposition, och 

vara mer tillmötesgående, då föräldrarna antog att de inte hade rättigheten till stöd och 

avlastning (Hopia et al, 2005; Roden, 2005). 
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6 DISKUSSION 

Diskussionen innehåller resultatdiskussionen, där syntesens teman diskuteras i förhållande 

till den tidigare forskning och det vårdvetenskapliga perspektivet. Detta kommer att göras 

teman var för sig, där utgångspunkten alltid är resultatet.  I metoddiskussionen kommer 

styrkor och svagheter i val av ansats och datainsamling att diskuteras, och ifall 

förutsättningarna hade ändrats om författarna hade använt sig av ett annat tillvägagångssätt. 

Till sist diskuteras de etiska övervägandena och hur själva examensarbetet står i relation till 

de krav som finns på forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

I temat Upplevelser av föräldraexpertis framgick det att föräldrarna önskade få sin expertis 

och unika kunskap om barnet värderad och tillvaratagen på. Den tidigare forskningen stod i 

likhet med detta, då Eldh et al (2006), skrev att patienterna önskade att deras kunskap skulle 

tas aktning till vid framtida beslut. Något ytterligare som innefattades i patientdelaktighet 

var självbestämmande, och att detta skulle tas hänsyn till genom respekt och lyhördhet (Eldh 

et al, 2006; Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014; Larsson et al, 2006). Detta är något som 

även nämns i hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982) då det fastställs att vården ska vara 

grundad på patientens självbestämmande och integritet. Även barnen ur den tidigare 

forskningen påvisade vikten av föräldrarnas expertis då de menade att det var föräldrarna 

som hade kunskapen om deras behov (Ångström-Brännström et al, 2008). Syntesen visade 

även att föräldrarna erfor att deras expertis kunde stå i strid med sjuksköterskornas 

professionella kunnande. Coyne (2008) visade att sjuksköterskorna, ur den tidigare 

forskningen, uttryckte osäkerhet vad gällde föräldrarnas kompetens för utförande av vård, 

vilket kunde resultera i att de kände ett behov av observation av föräldrarna. Författarna 

anser med detta att resultatet och den tidigare forskningen, svarar an på varandra. Det är 

viktigt att föräldrarnas expertis blir tillvaratagen på, men att ansvaret ändock vilar på 

sjuksköterskan, om att utvärdera föräldrarnas egentliga kunskap. Föräldrarnas önskan om 

tillvaratagen expertis speglas ur ett vårdvetenskapligt perspektiv då Eldh (2006) uttrycker i 

sin doktorsavhandling, att patientens delaktighet lyfts genom att sjuksköterskan lyssnar på 

denne, att patienten blir respekterad, att beslut tas på grundval av patientens kunskap och att 

dennes åsikt tas i beaktan. Det kan argumenteras huruvida föräldrarna var delaktiga ur 

expertissynpunkt. De uttryckte sådant som Eldh (2006) skrev om att vara delaktig, men de 

menade att deras expertis stod i kontrast med vad sjuksköterskorna kunde anse om specifika 

situationer. Detta stod mer i enlighet med vad Eldh menar är odelaktighet, då hon bland 

annat beskriver denna som att patientens kunskap inte tas i beaktan. Enligt Eldh (2006) bör 

sjuksköterskan handla i enlighet med det som beskrivits ovan, men Eldh nämner även att 

patienten anser sig vara ansvarig att vara delaktig. Författarna vill i detta avseende trycka på 

vikten av att föräldrarna har ett ansvar att själva upplysa och uttrycka sin expertis istället för 

att lyfta över ansvaret helt på sjuksköterskan.  

I temat Upplevelser av informationsutbyte framkom det att föräldrarna kunde uppleva 

svårigheter i att identifiera vad för slags uppgifter som var tillbörligt för dem att utföra. Den 

tidigare forskningen uppmärksammade detta då sjuksköterskor menade att klargörandet av 

föräldrars roll var essentiell för att skapa god delaktighet, och att information var ett viktigt 

verktyg för att möjliggöra detta (Ygge, 2007). Av patienterna, ur den tidigare forskningen, 
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uppmärksammades behov av information, och att denna skulle rätta sig efter patientens 

förmågor och individuella omständigheter, samt att informationen kunde leda till kunskap 

med egenskapen att göra patienterna självständiga och kapabla till hantering av den aktuella 

situationen (Larsson et al, 2006). Eldh (2006) uttrycker att delaktigheten inrymmer att 

information resulterar i att patienten förmår veta hur denne ska agera. Författarna menar i 

samband med detta att föräldrar inte kan hitta sin rätta funktion i vården av sitt barn utan en 

fullvärdig information. Resultatet visade att föräldrarna var i behov av sjuksköterskors 

vägledande, men kunde istället befinna sig vara utan hjälp, och fick därmed sätta tillit till sina 

egna förmågor. Dessa situationer stämmer, enligt författarna, mer överens med det Eldh 

(2006) uttrycker som odelaktighet, framför allt i form av informationsbrister.   Resultatet 

visade även att föräldrarna upplevde den medicinska information som viktig för att 

åstadkomma delaktighet. Den tidigare forskningen stod i linje med detta då den uttryckte att 

information var en central aspekt för uppnåendet av patienters delaktighet (Eldh et al, 2006; 

Höglund et al, 2009; Larsson et al, 2006; Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). Larsson et 

al (2006) nämnde specifikt, beträffande detta, den medicinska informationen och att 

sjuksköterskan spelade en särskild roll i att bistå patienten med denna information. Kunskap 

i sig kunde leda till ökad självständighet hos patienterna, och göra dessa kapabla att möta 

kraven i den rådande situationen. Föräldrarnas informationsbehov uppmärksammades även 

av sjuksköterskor då de menade att föräldrarna behövde upprepad behovs- och 

individanpassad information, av hög kvalitet (Ygge, 2007). Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) lyfter vikten av att informera patient och 

närstående med hänsyn till deras enskilda behov, och att de ska förstå den givna 

informationen. Eldhs (2006) doktorsavhandling påpekar att patienten, för att uppnå 

delaktighet, behöver god information angående kropp, sjukdom och behandling samt att få 

förklaring till rådande symtom. Patienten bör snarare erhålla djupare förklaring än generell 

information. I de fall då föräldrarna uppfattade brister i informationsutbytet kunde 

upplevelser av inkompetens, förlust av kontroll och odelaktighet erfaras. Detta liknas vid 

patienters odelaktighet enligt Eldh (2006) då den inbegriper okunskap kring sjukdom och 

behandling. Till sist nämnde föräldrarna ur resultatet vikten av en kontinuerlig dialog. Den 

beskrevs som en avstressande faktor samt en nödvändighet ur kunskapsmässig synpunkt. Ur 

den tidigare forskningen belyste patienter vikten av fortgående information och möjligheten 

för frågor och svar (Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014; Larsson et al, 2006). Även 

sjuksköterskor ur den tidigare forskningen uppmärksammade den kontinuerliga dialogen då 

de betonade vikten av upprepad information (Ygge, 2007). Information har en särskild 

ställning i Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Det nämns i denna att 

optimal delaktighet bygger på dialogen mellan sjuksköterska och patient/närstående 

(Socialstyrelsen, 2005).  Eldh (2006) skriver att delaktigheten innebär att patienten har en 

regelbunden kontakt med sjuksköterskan.  

I temat Upplevelser av att utföra vård och omsorg visade att föräldrarna såg den naturliga 

omsorgen som sitt ansvar, en strategi för att bibehålla sin roll som förälder och att bevara 

rutinerna för barnet. De ansåg sig dock vara i behov av hjälp då det fanns hinder för dem att 

utföra omsorg. Den tidigare forskningen visade att även patienterna, för att vara delaktiga, 

ville delta i vårdåtgärder, antingen självständigt eller i samarbete med sjuksköterskan 

(Larson et al, 2006). Även sjuksköterskor ur den tidigare forskningen hade en samstämmig 

åsikt om detta då de ansåg att föräldrarna skulle utföra naturlig omsorg (Ygge et al, 2006; 

Stuart & Melling, 2014). Vissa sjuksköterskor uttryckte även vikten av att ta ett steg tillbaka, 

för att på så sätt lämna rum för föräldrarnas alldagliga barnaomsorg på avdelning (Stuart & 

Melling, 2014).  Föräldrarnas syn på delaktighet, och att det innefattade utförandet av den 
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naturliga omsorgen nämns även av Eldh (2006). Delaktigheten definieras bland annat som 

självutförande av vård, och att delta i vårdaktiviteter. Delaktigheten, enligt Eldh (2006), 

förstärks när patienten är kapabel att utföra självvård.  Föräldrarna uttryckte behov av hjälp 

vid uppkomna hinder för den naturliga omsorgen. Med avseende på detta vill författarna 

säga att en delkomponent av delaktigheten är att föräldern bör få utföra omsorg så långt 

denne klarar av det och att, då det behövs, bli tillhandahållen stöd, för att på så sätt kunna 

fortsätta vara delaktig. Resultatet indikerade dock att föräldrarna visade motvilja för 

utförandet av professionell vård, då de insåg risken av att skada barnet, samt att de inte ville 

utföra sådant som de inte gjorde i hemmet, och framför allt då de inte hade erhållit övning. 

Thorarinsdottirs & Kristjansson (2014) beskrev att patienterna, utifrån den tidigare 

forskningen, önskade ha möjligheten till att inta en passiv ställning och därmed överlåta 

vården till sjuksköterskorna. Dock ansåg sjuksköterskor att föräldrarna skulle utföra en viss 

del av den professionella vården (Ygge et al, 2006; Stuart & Melling, 2014). Författarna 

menar att det inte är för intet att föräldrarna ansåg sig vara motvilliga till professionell vård 

som kunde skada, då barnen ur den tidigare forskningen uttryckte att det framför allt var 

smärtsamma och obehagliga åtgärder som kunde leda till rädsla (Wilson, Megel, Enenbach & 

Carlsson, 2010; Salmela et al, 2010). Enligt författarna bör föräldrarna ha möjlighet till att 

erhålla tillräcklig träning och information för att på så sätt vara rustade för delaktighet i 

professionell vård.  I detta avseende skriver Eldh (2006) att delaktighet kännetecknas av 

handlingar som är grundade på vad patienten kan, och att patienten upplever sig vara 

självsäker i den specifika situationen. Eldh (2006) uttrycker även vikten av att få 

information, vilket kan jämföras med att föräldrarna upplevde sig stå utan övning i diverse 

vårdmoment. Föräldrarnas upplevelser av detta kan istället härledas till det Eldh talar om 

odelaktighet då ett framträdande tecken på odelaktigheten är okunskap och 

informationsbrist. Allt detta kan tolkas som att föräldrarna, i de fall de får avsäga sig viss 

professionell vård, uppnår delaktighet. Men i de fall då sjuksköterskan förutsätter att 

föräldrarna ska delta utan kunskap, leder detta till en odelaktighet.   

I temat Upplevelser av delaktighetens olika grader, visade det sig att föräldrarna kunde 

uppleva frihet ifråga om att välja delaktighetens utsträckning. Detta genom att de fick utföra 

den vård de ansåg sig vara lämpade för. Larsson et al (2006), ur den tidigare forskningen, 

svarar an på detta, då det beskrevs att patienterna ansåg att delaktighet innebar alternativ till 

att antingen neka eller acceptera delaktigheten. Vidare nämnde Thorarinsdottir och 

Kristjansson (2014) att patienternas syn på delaktighet innefattade möjligheten att antingen 

vara passiv, ge sjuksköterskan ett informerat samtycke eller att delta i full bemärkelse. Den 

tidigare forskningen, vad gäller sjuksköterskors syn på föräldradelaktighet, visade att vissa 

poängterade vikten av att låta föräldrarna avgöra deras delaktighets utsträckning (Coyne, 

2008). Ur sin doktorsavhandling skriver Eldh (2006) att patientens delaktighet innefattar 

personliga målsättningar inom vården, med grund i dennes självsäkerhet och trygghet i sig 

själv. Relationen mellan detta och det föräldrarna uttryckte ligger, enligt författarna till 

examensarbetet, i att föräldrarna hade möjligheten till att forma sin egen delaktighet utifrån 

personliga preferens, då de såg till vad de var kapabla att utföra.  Resultatet visade även att 

föräldrarna kunde uppleva ett stort ansvar att vara hos sitt barn. Denna plikt och detta 

ansvar låg i deras föräldraskap och ansågs vara en ovillkorlig del av denna. Dock kunde 

ansvaret övergå i något negativt då föräldrarna manades till att stanna hos sitt barn på grund 

av avsaknaden av tillit till sjuksköterskorna. Som nämnts ur den tidigare forskning, ansåg 

vissa sjuksköterskor att delaktigheten låg i föräldrarnas valfrihet. Dock nämnde Coyne 

(2008) att sjuksköterskor kunde förvänta sig att föräldrarna skulle delta då detta ansågs vara 

normen på avdelningen. Eldh (2006) uttrycker att patientdelaktigheten inrymmer patientens 
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möjlighet till upplevandet av tillit till sjuksköterskan och den rådande situationen. 

Föräldrarnas upplevelser av plikt och ansvar i samband med deras föräldraskap vittnar för en 

god delaktighet då Eldh (2006) talar om att acceptera och vara ansvarig. Enligt författarna, 

kan denna goda delaktighet, rinna över i en slags odelaktighet då sjuksköterskorna inte finns 

till förfogande för föräldrarna och barnet. I fråga om detta, beskriver Eldh (2006) 

odelaktighet, bland annat, som bristande kontakt med sjuksköterskan. Resultatet visade även 

prov på att föräldrarna kunde uppleva utebliven delaktighet trots viljan att delta. Den tidigare 

forskningen, stod i kontrast med detta, då den visade att patienterna ansåg att delaktigheten 

var en absolut rättighet (Höglund et al, 2009) samt att vården skulle vara individuellt 

anpassade enligt patientens önskemål (Larsson et al, 2006). Sjuksköterskor ur den tidigare 

forskningen, uttryckte viss motvilja till föräldrars delaktighet då den kunde göra intrång på 

deras professionella territorium (Daneman et al, 2003; Stuart & Melling, 2014). Trots detta 

visades det även att vissa sjuksköterskor var gynnsamt inställda till föräldrars deltagande i 

mer professionell vård (Ygge et al, 2005; Stuart & Melling, 2014). Det kan, enligt författarna, 

vara förståeligt att sjuksköterskor har ett territoriellt tänkande då vissa uppgifter går under 

deras ansvar, men en balans bör finnas, för att häva risker med att föräldrarna blir 

utelämnade, då de vill delta. Eldh (2006) beskriver, med utgångspunkt i patienternas 

upplevelser, vikten av att bli respekterad och att ha möjligheten till utförande av vård, för att 

på så sätt få sin delaktighet möjliggjord. Med detta i åtanken, kan föräldrarnas upplevelser, 

snarare kopplas till det Eldh (2006) beskriver som odelaktighet vilket bland annat innefattar 

att inte bli lyssnad till, att inte få sina åsikter uppmärksammad och att dessutom få dessa 

ignorerade av sjuksköterskan, medan denne handlar utan beaktan på patientens önskemål. 

Till sist nämnde föräldrarna i resultatet att de kunde uppleva omöjligheten till avsägande av 

delaktighet. Den tidigare forskning stod i kontrast med detta då patienterna menade att 

delaktigheten skulle vara baserad på valfrihet (Larsson et al, 2006). Den tidigare forskningen 

nämnde även vikten av respekt, vilket var en essentiell aspekt för att delaktighet skulle 

uppnås (Eldh et al, 2006), samt att som patient bli jämställd med sjuksköterskan 

(Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). Eldh (2006) påvisar att en del av delaktigheten 

inbegriper att som patient bli befunnen som en jämställd individ i vårdrelationen, samt att bli 

sedd i den situation som patienten befinner sig i. Författarna anser snarare att föräldrarnas 

upplevelse av tvång står i större likhet med det Eldh (2006) beskriver som odelaktighet: att 

uppleva asymmetri ifråga om att vara kontrollerad, och att uppleva respektlöshet för den 

personliga situationen. 

I temat Upplevelser av stöttning visades det att föräldrarna önskade ha möjligheten att 

överlämna det större ansvaret och även begränsa sin delaktighet. De uppmärksammade att 

deras egna välmående var förknippad med ett starkt och gott föräldraskap. Den tidigare 

forskningen stod även i likhet med detta då patienterna önskade, för delaktighetens skull, ha 

möjlighet till att inta en passiv ställning och därmed överlåta utförandet av vården till 

sjuksköterskan (Thorarinsdottir & Kristjansson, 2014). Ygge (2007) beskrev även att 

sjuksköterskor uppmärksammade föräldrarnas behov av stöttning och identifierade likt 

föräldrarna att de behövde stöd för att de i sin tur skulle vara kapabla till att ge deras barn 

den vård de behövde. Likt föräldrarnas upplevelser av stöttning, talar även Eldh (2006) om 

att delaktighet visar sig genom att patienten blir omhändertagen på ett individuellt plan. 

Föräldrarnas idé om stöttning och delaktighet kan därmed, enligt författarna, vara 

överensstämmande med det Eldhs (2006) doktorsavhandling visar. Resultatet framhävde 

dock att föräldrarnas tillförlit till sjuksköterskorna kunde minska då de upplevdes vara 

oförmögna att möta familjens behov. Enligt författarna kan föräldrarnas upplevelser kring 

stöttning omöjligen möta det som Eldh (2006) skriver, då hon menar att patientens 
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delaktighet består i sjuksköterskans uppmärksammande av patientens behov på en 

personligt plan, exempelvis vad gäller information och kunskap.  Likt vikten av att möta 

patientens behov på ett individuellt plan, bör föräldrarnas behov mötas på liknande sätt.  

Avslutningsvis vill författarna poängtera att föräldrarna i mångt och mycket 

uppmärksammade sjuksköterskornas ansvar för att skapa delaktighet, och att denna blev 

utebliven, ofta på grund av sjuksköterskornas handskande med situationen. Värt att lyfta är 

det Eldh (2006) skriver om passivitet och odelaktighet: patienter/närstående kan anses vara 

odelaktiga om de själva inte tar ansvar för att förmedla sina behov och sina önskemål. Med 

detta vill författarna säga att föräldrarna har ett stort ansvar, och kan inte enbart förlita sig 

på att sjuksköterskan ska lasta allt ansvar för delaktighetens skull. 

6.1.1 Resultatets betydelse i klinisk praxis 

Resultatet visade en ensidighet vad gäller föräldrars upplevelser av delaktighet. Mycket av det 

som framkom återspegla negativa upplevelser. Men trots detta, anser författarna, att 

resultatet inte förlorar sin betydelse för klinisk praxis. Detta med tanke på att avdelningar 

kan bli medvetna om de fallgropar som kan uppkomma i samband med föräldrars 

delaktighet. Relaterat till det som framkom i resultat, kan det för alla avdelningar vara 

nödvändigt att utforma riktlinjer för hur sjuksköterskan ska frambringa ett gott samarbete 

med föräldrarna, och därmed också skapa en grund för deras delaktighet. Detta för att säkra 

att föräldrarna upplever en god form av delaktighet. Dessa riktlinjer kan ta hänsyn till: 

 Att viga tid åt att ta föräldrarnas expertis i konsideration, och att ta denna i beaktan 

vid planering av vården av barnet. 

 Att bidra till ett kontinuerligt informationsflöde, för att hålla föräldrarna uppdaterade 

genom hela vårdtillfället. 

 Vilka former av vård och omsorg de vill delta i. 

 Föräldrarnas önskemål vad gäller grad av delaktighet. 

 Att uppmärksamma föräldrarnas behov av stöd. 

Om föräldrarna och sjuksköterskorna jobbar i enlighet med en gemensam plan för vården 

kan det innebär att båda parterna kan undvika de negativt laddade aspekterna som framkom 

i resultatet. En gemensam plan kan ge ett förbättrat välbefinnande för både föräldern och 

barnet, samt en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskan.  

6.2 Metoddiskussion 

Examensarbetet var en litteraturstudie av kvalitativ vårdvetenskaplig forskning. Syftet var att 

belysa föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sina barn och valet av ansats gjordes 

utifrån just detta. Då det kommer till belysande av subjektiva fenomen som kan skilja i stort 

personer emellan, och som inte kan mätas eller generaliseras, lämpade sig den kvalitativa 

ansatsen bäst i förhållande till arbete. Detta eftersom den kvalitativa ansatsen beskrivs som 

en ansats för att ”skapa förståelse för en person och dennes livssituation” (Segesten, 2012, 

s.99).  

Från start hade författarna tanken att begränsa sig till forskning som inte vara äldre än fem 

år. Men på grund av det smala utbudet av artiklar under de senaste åren som var relevanta 
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för syftet, utökades kriteriet till att omfatta forskning mellan 2000-2014. Detta bidrog till ett 

ökat antal användbara artiklar. Det kan argumenteras om att relevansen minskar ju längre 

bakåt i tiden forskningen blev publicerad. Dock anser författarna att skillnader i föräldrars 

upplevelser av delaktighet inte skiftar i stor omfattning även om forskningen kan befarars 

vara äldre. Författarna gick även efter att nya artiklar refererade till äldre forskning inom 

spannet 2000-2014 som hade uppkommit i deras sökning. Detta visar på att artiklarna hade 

relevans trots att de var äldre än fem år.  

Resultatet förvånade författarna med tanke på dess ensidighet. Det visade nämligen många 

negativa upplevelser av delaktighet, något som stod i strid med författarnas förväntningar. 

Författarna använde sig inte av några inklusions- eller exklusionskriterier vad gäller 

geografiska aspekter. Detta kan ha haft en viss påverkan på arbetes resultat. Trots detta, tror 

författarna att resultatet kan ha en betydelse för svensk vård, detta med tanke på att 

delaktigheten kan riskera att upplevas på de sätt som föräldrarna ur syntesen beskrev den. 

Anledningen till att resultatet påvisade en så pass mörk sida av föräldrars delaktighet, kan 

bero på att forskningsmaterialet bestod av artiklar skrivna i andra länder. Endast en svensk 

artikel var använd. Det är möjligt att examensarbetet kunnat visa ett väsentlig annorlunda 

resultat ifall en geografisk begränsning, med fokus på svensk vård, gjorts vid insamling av 

forskningsmaterial. 

I förhållande till syftet hade den kvalitativa litteraturstudien med beskrivande syntes klara 

fördelar då den var passande för att fånga djupheter i upplevelser. Dock fanns det 

begränsningar då kvalitativa studier endast bidrog till att fånga ett relativt begränsat antal 

människors upplevelser och många av de vetenskapliga artiklarna översteg sällan mer än 20-

30 deltagande. Å andra sidan skulle en kvantitativ ansats till just detta syfte kunnat medföra 

att resultatet hade blivit generaliserbart och applicerbart på en större befolkning. Dock hade 

författarna gått miste om djupare förståelse av ämnet, då en kvantitativ ansats endast 

erbjuder ett smalt spektrum vad gäller upplevelser, där ting vid sidan om ”gränserna” kunde 

ha blivit försummade. Visserligen hade författarna möjligheten till att göra en 

litteraturöversikt där både kvantitativ och kvalitativ forskning hade bearbetats i enlighet med 

Friberg (2012) vilket skulle bidragit till både djup och bred i resultatet. Författarna valde 

dock bort detta alternativ med tanke på den överhängande majoriteten av kvalitativa artiklar 

vilket skulle ha inneburit ojämn fördelning mellan de olika ansatserna. Därtill önskade även 

författarna att lyfta den djupare förståelsen av föräldrars delaktighet och exkluderade därför 

Fribergs (2012) litteraturöversikt och fokuserade istället på Juniarti och Evans (2011) 

beskrivande syntes. Hade det dock varit möjligt till att uppnå en jämn fördelning mellan 

kvalitativa och kvantitativa artiklar så hade resultatet möjligen kunnat tillämpas på en 

bredare grupp människor. Det kan dock tänkas att författarna hade gått miste om det djup 

som de fick i resultatet då endast den beskrivande syntesen enligt Juniarti och Evans (2011) 

användes. 

Författarna använde sig alltså av den beskrivande syntes som beskrivs av Juniarti och Evans 

(2011). Dock har även Evans (2002) en ytterligare form av syntes, en tolkande syntes som 

finns beskriven i en av hans tidigare artiklar. Den tolkande syntesen valdes bort med tanke på 

att författarna ville återge forskningsmaterialet i full enlighet med vad föräldrarna verkligen 

sa. Examensarbetets syfte var att belysa, inte tolka, föräldrars upplevelser av delaktighet. Den 

beskrivande syntesen ansågs därmed vara relevant för detta. Styrkan med denna beskrivande 

syntes var att den återgav vad föräldrarna verkligen upplevde. En ytterligare styrka var att 

den återgav syntesens steg i detalj, vilket bidrog till en enkel arbetsprocess, en relativ garanti 

för att undvika misstag om den följs korrekt, och att den kunde enkelt återges i 
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examensarbetet för att beskriva författarnas tillvägagångssätt. Författarna upplevde inga 

nämnvärda svagheter i den beskrivande syntesen då den helt och fullt överenstämde med vad 

examensarbetet skulle belysa. Ett problem som kunde uppstå i arbetet med den beskrivande 

syntesen var att det fanns en risk för omtolkning då nyckelfynden skulle användas i resultatet 

för examensarbete. Eftersom nyckelfynden hade behållit sitt grundspråk (engelska) och 

skulle översättas till det svenska språket fanns det en risk för viss omtolkning. Risken för 

detta motverkades dock genom att den ständiga diskussion som fördes vad gällde 

översättning samt att återvända till artiklarna för att på nytt läsa igenom deras texter vid 

osäkerhet.  

Överförbarhet definieras som möjligheten till att applicera kvalitativa fynd på andra 

situationer, miljöer och grupper (Polit & Beck, 2012). Huruvida examensarbetet kan 

överföras på andra situationer tål att diskuteras. Resultatet visade vad föräldrar ansåg vara 

viktigt för att de skulle uppnå delaktighet och även vad de erfor i kontext till dessa viktiga 

faktorer. Resultatet visade sig vara relativt ensidigt och därmed kan det argumenteras för att 

examensarbetet inte är överförbart. Dock kan överförbarheten vara möjlig då 

forskningsmaterialet inte var begränsat av kön, föräldrarnas ålder eller etnicitet vilket ger 

resultatet ett brett spektrum. Vid insamling av forskningsmaterial granskade även författarna 

artiklarnas kvalitet enligt Fribergs (2012) granskningsmall, för att på så sätt säkerställa 

materialets tillförlitlighet. Endast en artikel var skriven av en svensk skribent i en svensk 

sjukvårdsmiljö. Detta kan innebära att examensarbetet har lägre överförbarhet på den 

svenska vården. 

6.3 Etikdiskussion 

Det som författarna var tvungna att ta hänsyn till, vad gäller etiska övervägande, var att det 

inte fick förekomma någon form av fabricering, stöld och plagiering samt andra typer av 

förvrängning av forskningsprocessen (CODEX, 2014). Författarna tog hänsyn till detta 

genom noggrann referering av grundkällorna för att läsaren enkelt skulle kunna gå till 

ursprunget av denna sammanställning av tidigare forskning. De data som författarna valde 

att kopiera i sin helhet var citat från deltagare i den forskning som utgjort källa din detta 

examensarbetes resultat. Detta skulle kunna ha varit en etisk fallgrop men med tydlig 

referering till både artikel och sida undveks det som Vetenskapsrådet kallar ”oredlighet i 

forskning” (CODEX, 2014).   

Examensarbetet syftade till att sammanställa tidigare forskning enligt Juniarti och Evans 

(2011) litteraturstudie med beskrivande syntes. Detta fordrade att samla in nyckelfynd från 

forskningsmaterialet och därefter skapa teman och subteman. Författarna använde sig av 

originalspråket i artiklarna då materialet blev bearbetat. Detta för att höja tillförlitligheten 

och för att undvika omtolkning, vilket kunde ha förekommit om nyckelfynden valdes att 

skrivas om till svenska redan under insamling av data. När nyckelfynden skulle bli föremål 

för bearbetning och syntes var ändå dessa tvungna att bli skrivna på svenska. Detta kunde 

medföra en viss tolkning kunde förekomma. Men författarna valde att diskutera och gå 

tillbaka till originalkällan för att på så sätt säkerställa att rätt översättning skett.  

En läsare kan, vid läsning av detta examensarbete, mena att resultatet kunnat bli föremål för 

omtolkning med tanke på resultatets ensidighet. Med detta vill författarna påpeka att deras 

erfarenheter är så pass få att de inte kunnat påverka resultatet i en större grad. De 
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erfarenheter som författarna har är snarare i motsats till det resultatet visar. Författarna 

intog en neutral hållning till det forskningsmaterial som användes. En tolkning görs alltid vid 

analyserande och syntetiserande av ett material, vilket författarna var väl införstådda i. Det 

som anses vara felaktigt är dock en omtolkning av materialet, något som författarna aldrig 

gjorde.   

7 SLUTSATSER 

Examensarbetets var att belysa föräldrars upplevelser av delaktighet i vården av sina barn. 

Det visade sig att föräldrarnas upplevelser av delaktighet rörde aspekter som var knutna till 

omvårdnaden och omsorgen av barnet, men även behov av att få sitt föräldraskap, och den 

kunskap som kom av denna, respekterad. Föräldrarna upplevde att de inte kunde bära 

ansvaret själva utan var i starkt behov av understödjande åtgärder från sjuksköterskorna, att 

få anpassa graden av delaktighet och att bli ständigt underrättade om barnets hälsa. 

Föräldrarna kunde identifiera många brister i avseende på detta.  

Författarna till examensarbete anser att syftet blev väl besvarat. Dock anses det behövas 

forskning kring delaktighet som beslutsfattande då det förvånansvärt inte förekom något av 

detta i resultatet, och de artiklar som skrev om föräldrars upplevelser av delaktighet. Då 

examensarbetet påvisade en negativ ensidighet i resultatet, möjligen på grund av geografiska 

aspekter, kan det vara intressant att undersöka skillnader mellan föräldrars upplevelser av 

delaktighet ur en geografisk synpunkt, detta med tanke på ökningen av antalet personer av 

olika etniska bakgrunder i Sverige. Det skulle kunna röra exempelvis svenskt kontra 

somaliskt perspektiv.  
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parent* AND nurs* 

AND hospital* 
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language; Peer 

Reviewed; Age 
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69 5 

CHINAL Plus Family centred care 

AND parents 

Full Text; 2000-
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language; Peer 

Reviewed; Age 

Groups: All Child. 
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complex health care 

needs) 

- - 2 
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Full Text; 2000-
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study exploring 

parents’ 

perception of 

Ames, K. E., 

Rennick, J. E., & 

Baillargeon, S., 

Intensive & 

Critical Care 

Att utforska föräldrars 

syn på föräldrarollen på 

pediatriska 

intensivvårdsavdelninga

r. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med sju 

föräldrar. 

Tre teman uppstod: 

vara närvarande och 

deltagande i barnets 

vård, att bidra till ett 

förtroligt förhållande 
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the parental role 

in the paediatric 

intensive care 

unit. 

Nursing, 2011. till 

intensivvårdspersonale

n och att bli 

informerad om barnets 

tillfrisknande och 

behandlingsplan i 

enlighet med att vara 

den som känner barnet 

bäst. 

Understanding 

the views of 

parents of 

chidren with 

special needs 

about the 

nursing care 

their child 

receives when in 

hospital: a 

qualitative 

study. 

Avis, M., Reardon, 

R., Journal fo 

Child Health 

Care, 2008. 

Att utforska föräldrars 

synpå hur deras barn 

med extra behov blivit 

vårdade av 

sjuksköterskor med 

fokus på hur deras barn 

och sina egna behov 

blivit mötta. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med 12 

föräldrar. 

Fyra teman uppstod: 

erfarenheter av tidigare 

vård, kommunikation 

med personalen, 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

relation och synen 

sjuksköterskor och 

omvårdnad.  

Great 

expectations? 

Parental 

participation in 

care. 

Blower, K., & 

Morgan, E., 

Journal Of Child 

Health Care, 

2000. 

Att undersöka föräldrars 

förväntningar vad gäller 

delaktighet i vården av 

sina barn.  

Kvalitativ: enkäter 

med 80 föräldrar 

och 

sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor och 

föräldrar delade många 

förväntningar. Dock 

fanns det tillfällen då 

föräldrar förväntade 

sig en annan eller 

större nivå av 

delaktighet. Brist på 

förhandlande mellan 

föräldrar och 

sjuksköterskor 

angående roller 

resulterade i att 

föräldrarna kände sig 

oförmögna att uttrycka 

deras önskemål om 

delaktighet. Både 

föräldrar och 

sjuksköterskor ansåg 

att om föräldrar 

erhåller större 

vägledning och stöd 

skulle det kunna leda 

till att föräldrarnas 

förväntningar kunde 

bli mötta.  

Challenging the 

philosophy of 

partnership with 

parents: a 

grounded theory 

study. 

Coyne, I., & 

Cowley, S., 

International 

Journal of 

Nursing Studies, 

2012. 

Att undersöka barns, 

föräldrars och 

sjuksköterskors syn på 

delaktighet I vården.  

Kvalitativ: 

Intervjuer och 

observation med 

elva barn, tio 

föräldrar och 12 

sjuksköterkor. 

De flesta 

sjuksköterskor antog 

att föräldrar skulle 

delta och såg sin roll 

som hjälpare, snarare 

än ”görare”. 

Sjuksköterskorna 

rapporterade att 

partnerskap med 

föräldrar inte 

överenstämde med 

deras faktiska relation 
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till föräldrarna. 

Föräldrarna kunde 

aldrig befinna sig vara 

partners med 

sjuksköterskorna då 

det yttersta ansvaret 

alltid föll på 

sjuksköterskorna. 

Föräldrarna kände sig 

tvingade att närvara 

och vara ansvarig för 

barnets välfärd på 

sjukhuset.  

Protecting, 

providing, and 

participating: 

fathers' roles 

during their 

child's 

unplanned 

hospital stay, an 

ethnographic 

study. 

Higham, S., & 

Davies, R., 

Journal of 

Advanced 

Nursing, 2013. 

Att öka pappors 

upplevelser av sina 

barns sjukhusvistelse I 

samband med akut 

sjukdom eller skada.   

Kvalitativ: 

Intervjuer och 

observationer av 

12 föräldrar och 

sju 

barnsjukskötersko

r. 

Papporna ville närvara 

hos sina sjuka barn och 

bidrog med essentiella 

insatser för hela 

familjen. Tre teman 

kunde identifieras: 

beskyddande, 

ombesörjande av 

familjen och 

delaktighet i vården. 

Child in 

hospital: family 

experiences and 

expectations of 

how nurses can 

promote family 

health. 

Hopia, H., 

Tomlinson, P., 

Paavilainen, E., & 

Åstedt-Kurki, P., 

Journal of 

Clinical Nursing, 

2005. 

Att, utifrån familjens 

perspektiv, utforska hur 

sjuksköterskor kan öka 

familjehälsan under 

barnets sjukhusvistelse. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med 29 

familjer till 

kroniskt sjuka 

barn som mottog 

eller hade mottagit 

behandling på 

pediatriska 

avdelning på två 

finska sjukhus. 

Fem teman framstod: 

förstärka 

föräldraskapet, att se 

efter barnets 

välmående, att dela 

den emotionella 

bördan, stöd i 

vardagen och att skapa 

en förtroendefull 

relation. 

Parents' 

experiences of 

participation in 

the care of 

hospitalised 

children: a 

qualitative 

study. 

Lam, L., Chang, 

A., & Morrissey, 

J., International 

Journal of 

Nursing Studies, 

2006. 

Att utforksa kinesiska 

föräldrars erfarenhter av 

delaktighet I vården av 

sina barn. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med 19 

föräldrar, varav 16 

var mammor och 3 

var pappor, vilka 

hade barn som 

varit inneliggande 

på sjukhus i mer 

än 48 timmar. 

Fyra teman uppstod: 

anledningar att stanna 

hos sitt barn, 

omplanering av 

familjens rutiner, 

förväntningar på 

sjuksköterskor och 

kommentarer 

angående avdelnings 

faciliteter för 

möjliggörande av 

föräldrars närvaro. 

Parents’ 

experiences of 

negotiating care 

for their 

technology-

dependent 

child. 

Reeves, E., 

Timmons, S. & 

Dampier, S., 

Journal of Child 

Health Care, 

2006. 

Att förstå förhandlande 

kring vården utifrån 

erfarenheterna av 

föräldrar till 

medicintekniskt 

beroende barn i 

sjukhusmiljön. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med sex 

föräldrar.  

Föräldrar erfor att de 

kände sig mer som 

vårdare än föräldrar. 

Förhandlande kring 

vården var inte alltid 

förekommande. 

Sjuksköterskor 

förutsatte istället att 

föräldrar skulle delta i 

vården. Föräldrarna 

hade viljan att utföra 

vård men hade inte 

alltid något att säga till 

om. Föräldrarna 
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uttryckte ett behov av 

sjuksköterskor med 

större erfarenhet.  

The 

involvement of 

parents and 

nurses in the 

care of acutely-

ill children in a 

non-specialist 

paediatric 

setting. 

Roden, J., Journal 

of Child Health 

Care, 2005. 

Att undersöka föräldrars 

och sjuksköterskors 

förväntningar och 

attityder angående 

föräldrars delaktighet I 

vården av sina barn på 

icke-specialiserade 

avdelning. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med 14 

föräldrar. 

Fyra teman uppstod: 

kontroll, 

förväntningar, stöd och 

känslor och 

kommunikation, vikten 

av att vara med sitt 

barn och att mammor 

utförde den moderliga 

omsorgen medan 

sjuksköterskorna 

utförde den specifika 

omvårdnaden. 

Family-centred 

care: a 

qualitative study 

of Chinese and 

South Asian 

immigrant 

parents' 

experiences of 

care in 

paediatric 

oncology. 

Watt, L. L., Dix, D. 

D., Gulati, S. S., 

Sung, L. L., 

Klaassen, R. J., 

Shaw, N. T., & 

Klassen, A. F., 

Child: Care, 

Health & 

Development, 

2013. 

Att beskriva kinesiska 

och sydasiatiska 

föräldrars erfarenheter 

av familjecentrerad vård 

på pediatriska 

onkologavdelningar.  

Kvalitativ: 

Intervjuer med 51 

föräldrar. 

Föräldrar var generellt 

nöjda med vården och 

den service de erhöll. 

Deras erfarenheter 

stämde överens med 

kännetecknande hos 

familjecentrerad vård. 

Dock erfor föräldrar sig 

inte vara medlemmar 

av vårdteamet, 

inkonsekvens i kvalitet 

och koordination av 

tjänster bland 

vårdpersonalen, 

respektlöst och 

mekaniskt uppförande 

bland vissa ur 

personalen och att 

föräldrar kände sig 

obekväm med 

vårdpersonalens 

kommunicerande med 

barnen vad gällde 

medicinsk information.  

A study of 

parental 

involvement in 

pediatric 

hospital care: 

implications for 

clinical practice. 

Ygge, B., & Arnetz, 

J., Journal of 

Pediatric 

Nursing, 2004. 

Att erhålla större 

förståelse av faktorer 

som påverkar föräldrars 

inblandning och att 

klargöra föräldrarnas 

roll I vården av sina 

kroniskt sjuka barn. 

Kvalitativ: 

Intervjuer med 14 

föräldrar. 

Fyra teman uppstod: 

stöd, professionalism, 

arbetsmiljö och ansvar.  



 

1 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


