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Sammanfattning 

Bakgrund: Barn kan av olika anledningar hamna i olika livshotande tillstånd. Inom 

hälso- och sjukvård har barn alltid rätt till att föräldrarna skall tillåtas vara närvarande. 

Sjuksköterskorna anser att föräldrar alltid bör vara hos sitt sjuka barn. Syfte: Syftet 

var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av föräldrars närvaro vid omhändertagande 

av barn med livshotande tillstånd. Metod: Intervjuer av kvalitativ design användes till 

studien. Datainsamlingen gjordes via semistrukturerade frågor som ställdes till 

sjuksköterskor arbetande på barnkliniker vid tre olika sjukhus i södra Sverige. I 

dataanalysprocessen användes en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet 

redovisas i fyra kategorier: Föräldrarnas närvaro eftertraktas, Individuella egenskaper 

påverkar omhändertagandet, Närvarons inverkan på arbetssituationen samt 

Föräldrarnas närvaro fordrar ansvar. Slutsats: Studiens resultat indikerade på en 

koppling mellan föräldrars närvaro och ökade chanser till bättre samt tryggare vård 

för barnet som befinner sig i ett livshotande tillstånd. Framtida forskning beträffande 

övriga involverade personers perspektiv vid omhändertagande av barn med 

livshotande tillstånd erfordras, då författarna inte påträffade någon större mängd 

studier av nämnt syfte.
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Abstract 

Background: For various reasons, the child may end up in life-threatening 

conditions. In health care, children shall always have the right to have their parents 

present. The nurses believe that parents always should be with their sick child. Aim: 

The aim was to illuminate nurses’ experiences of the parents’ presence at the disposal 

of children with life-threatening conditions. Method: Interviews of qualitative design 

was used for the study. The data collection was done using semi-structured questions 

addressed to nurses working at children’s clinics at three different hospitals in 

southern Sweden. The data analysis process consisted a qualitative content analysis. 

Results: The result is present in four categories: Parents’ presence is desired, 

Individual characteristics affect the disposal, The attendance’s impact on the work 

situation and The parents’ presence requires responsibility. Conclusion: The results 

of the study found a link between parents’ presence and increased chances to a better 

and safer care for the child who is in a life-threatening condition. Future researches of 

other involved people’s perspective on the care of children with life-threatening 

conditions are required, as the authors did not find a large amount of studies of the 

stated aim. 
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Inledning 

För bara ett par decennier sedan fråntogs barnen sina föräldrar för att genomgå 

undersökningar och behandlingar på sjukhus, vilket resulterade i en skräckupplevelse 

för de utsatta barnen (Zetterström, 2005). Barnsjukvården har sedan dess genomgått 

en utveckling mot en mer barnvänlig miljö, där vårdpersonal ser det som en 

självklarhet att barnen mår bättre av att vara tillsammans med sina föräldrar så mycket 

som möjligt (Zetterström, 2005). 

Vid akut omhändertagande av ett barn är sjuksköterskans primära fokus att ta hand 

om barnet i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen ([HSL] SFS 2017:30), där barnets 

bästa skall beaktas. Likaså är det sjuksköterskans ansvar att ge stöd till föräldrarna för 

att minska deras oro (Aparecida Barbosa Merighi, Pinto de Jesus, Ribeiro Santin & 

Moura de Oliviera, 2011). Statistik från Socialstyrelsen (2017) visar att det under år 

2015 uppskattningsvis var 140 000 barn som sökte vård på olika akutmottagningar 

runt omkring i landet. Enligt föräldrabalken är det föräldrarna som har ansvar för 

barnets behov och de har både rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör 

barnets vård (SFS 1949:381). Vårdpersonalen ansvarar för föräldrarnas möjlighet till 

närvaro och delaktighet som rör vården av deras barn (SFS 2017:30). Mot dessa lagar 

står brister i vården, bland annat framkommer i 2016 års tillsynsrapport från 

inspektionen för vård och omsorg att det inom barnsjukvården föreligger en osäker 

bemanningssituation (Inspektionen för vård och omsorg, 2017), vilket bedöms kunna 

ge allvarliga brister i vårdkvalitet och minskad säkerhet för vårdtagare. Detta är en 

aspekt som leder till att sjuksköterskan i arbetet med det livshotande sjuka barnet 

måste prioritera vilka arbetsuppgifter som är viktigast och risk föreligger att 

omhändertagandet av föräldrar åsidosätts och anses påfrestande i allvarliga 

situationer. Utifrån ovanstående anser författarna att det är viktigt att mer forskning 

bedrivs utifrån sjuksköterskans erfarenheter av att ha föräldrar närvarande vid 

omhändertagande av barn med livshotande tillstånd för att ge sjuksköterskan verktyg 

att underlätta barnets och föräldrarnas upplevelse av situationen. 

Bakgrund 

Föräldraskapet 

Att vara förälder definieras i föräldrabalken (SFS 1949:381) som att föräldrar är 

personer med biologisk eller laglig koppling till ett barn. De lever i samma hushåll, 

delvis eller helt, och föräldern står för det mesta för barnets omsorg. Föräldraskap är 

en åtagen process med mål att ta hand om ett barn från födseln. Det är ett ständigt 

pågående utvecklingsarbete genom med- och motgång till vuxen ålder eller döden. 

Föräldraskapet medför såväl skyldigheter som rättigheter och ställningstagande till 

regler, frågor, kommunikation, resurser och nära relationer (SFS 1949:381). 
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Livshotande tillstånd 

Under uppväxten finns risk att barnet av olika anledningar hamnar i situationer som 

innebär ett hot mot livet. Enligt Socialstyrelsen (2011) definieras livshotande tillstånd 

som ett tillstånd som på grund av sjukdom eller skada innebär fara för en människas 

liv. Livshotande tillstånd innebär således inte enbart situationer som föranleder hjärt- 

och lungräddning. Carlsson och Forsander (2012) exemplifierar bland annat 

ketoacidos till följd av nydebuterad diabetes som ett livshotande tillstånd hos barn, då 

obehandlad ketoacidos leder till dehydrering, vilket i sin tur kan sätta kroppen i chock 

(Carlsson & Forsander, 2012). Anafylaktisk chock är ett annat exempel på ett 

allvarligt och livshotande tillstånd, som uppstår direkt efter kontakt med ett 

allergiframkallande ämne och kräver ett snabbt omhändertagande (Sampsonet al., 

2006). Ytterligare exempel på ett potentiellt livshotande tillstånd är sepsis. Sepsis är 

en följd av en infektion där toxiska ämnen frisätts i kroppen för att bekämpa 

infektionen, de toxiska ämnena kan i sin tur utan tidiga åtgärder leda till organsvikt 

och fara för livet (Hammett, 2017). 

Barnrättsperspektivet 

Enligt Nordiska föreningen för sjuka barns behov (NOBAB, 2017) har barn som 

vårdas på sjukhus rättighet att alltid ha en förälder eller annan anhörig närvarande 

under hela vårdförloppet. De belyser att föräldrar skall ges hjälp och uppmuntran att 

vara hos sitt barn dygnet runt. Information om vården, behandling och sjukdom skall 

delges barn och föräldrar på ett för dem förståeligt sätt (NOBAB, 2017). I FN:s 

barnkonvention (2009) står det även att barn inte ska hållas åtskilda från sina föräldrar 

mot deras vilja. Tidigare studier som genomförts framhäver betydelsen av föräldrars 

roll inom barnsjukvården, framförallt om deras barn är för litet eller för sjukt för att 

själv delta i en förstående relation och besitta omdömesförmåga angående vårdandet 

(Thompson, Hupcey & Clark, 2003; Ygge & Arnetz, 2004). 

Föräldrars erfarenheter 

Ett tryggt och personligt omhändertagande kan forma hur föräldrar ser på och 

upplever situationen samt även erfar och bearbetar den i efterhand (Baird, Rehm, 

Hinds, Baggot& Davies, 2015). Studien beskriver föräldrars önskan om att 

barnsjukvården skall se familjen som unik. Den beskriver längtan efter trygghet, stöd 

och öppenhet för medkännande vårdande. Enligt forskning av Byczkowski et al. 

(2015), Moony-Doyle et al. (2017) samt Thompson et al. (2003) har föräldrar i 

situationer där ett barn drabbas av livshotande tillstånd, en önskan om att 

vårdpersonal skall fortsätta vara så kompetenta och medicintekniskt kunniga som de 

är, men med mer känsla, ömhet, omtanke och värdighet för barnet och dess föräldrar 

som individuella människor. Vårdpersonalens förmåga att förmedla känslan av stöd 

och trygghet till föräldrar kan ge förutsättningen för att föräldrar klarar att bibehålla 

kontroll över sina känslor och kan då fokusera på omsorg för barnet och upprätthålla 

sin roll som föräldrar (Byczkowski et al., 2015; Mooney-Doyle et al., 2017). Curley et 



 

 3 

al. (2012) tydliggör hur föräldrar som erbjuds att stanna hos sitt barn under ingrepp, 

undersökningar och behandlingar har lugnande effekt på hela familjen, samtidigt som 

föräldrarna blir mer bekväma och delaktiga i situationen. Enligt Thompson et al. 

(2003) känner föräldrar större tillit till vården då de visas respekt för sin erfarenhet 

som föräldrar. Thompson et al. (2003) redovisar även hur föräldrar i många fall 

upplever att vårdpersonal ofta på ett bra sätt möter barnet och dess behov, dock möts 

deras eget behov i mindre utsträckning. Enligt Curley et al. (2012) och Thompson et 

al. (2003) anser föräldrar att det är viktigt med bra stöd och information från 

vårdpersonal för att känna delaktighet i barnets vård. Involveras föräldrarna i vården 

genom sin föräldraroll i lägen då barnet drabbas av livshotande tillstånd, ges en känsla 

av tillhörighet i teamet och att de kämpar tillsammans mot ett gemensamt mål 

(Mooney-Doyle et al., 2017). Enligt Ygge och Arnetz (2004) upplevde dock 25 

procent av 1094 föräldrar som deltog i en enkätundersökning vid Karolinska 

universitetssjukhuset år 2001, att föräldrarna inte gavs möjlighet att vara delaktiga vid 

undersökningar och behandlingar av sitt barn. 

Sjuksköterskors erfarenheter 

Både vårdpersonal och föräldrar anser att det är viktigt att föräldrar kan stanna med 

sitt barn konstant oavsett utförande av exempelvis undersökningar och behandlingar 

(Beckman et al., 2002; Byczkowski et al., 2015; Shields et al., 2008). Sjuksköterskan 

upplever i större utsträckning att barn med livshotande tillstånd blir omhändertaget 

efter bästa möjliga förutsättningar oavsett föräldranärvaro, jämfört med vad föräldrar 

gör (Shields et al., 2008). 

Teoretisk referensram 

Gunther (2013) beskriver den rogerianska omvårdnadsmodellen som presenterades av 

omvårdnadsteoretikern Marta E. Rogers (1914-1994) under 1970-talet, där fokus 

riktas på människan i sin omgivning och som en enhet i gemenskap med omvärlden. I 

modellen anses den stora utmaningen i vårdandet vara att möta varje unik individ på 

rätt nivå i samspelet med sin omgivning. Vidare beskrivs hur vårdandet är ett inlärt 

beteende med vetenskaplig teori som grund, samtidigt som vårdandet även framhävs 

som en konstform som kräver finkänsla och förmågan att se människan som mer än 

summan av sina delar (Gunther, 2013). I vårdsituationer som involverar barn, är det 

inte enbart barnet som skall tas omhand, utan även barnet i sitt sammanhang, vilket 

innefattar barnets föräldrar (Dahlberg & Segesten, 2010). Omvårdnadsmodellen utgör 

referensramen inom vilken författarna avsett studera sjuksköterskors verklighet där 

hela människan och dess omgivning är i fokus. 

Problemformulering 

Vid omhändertagande av barn med livshotande tillstånd är sjuksköterskans primära 

fokus att ta hand om barnet. I arbetet med det livshotande sjuka barnet måste 

sjuksköterskan prioritera vilka arbetsuppgifter som bör utföras och hur de bör utföras. 
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Följaktligen blir risken stor att föräldrarnas närvaro och upplevelser av situationen 

åsidosätts. Genom semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor ämnar författarna 

tydliggöra deras perspektiv av fenomenet. 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av föräldrars närvaro vid 

omhändertagande av barn med livshotande tillstånd. 

 

Metod 

Design 

För att undersöka och få förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av att ha föräldrar 

närvarande vid omhändertagande av barn med livshotande tillstånd, har en empirisk 

kvalitativ intervjustudie genomförts. Enligt Polit och Beck (2012) innebär kvalitativa 

studier att forskare skapar nya insikter för att kunna använda ny evidensbaserad 

forskning i praktiken. Forskningsmetoden har använts i studien då den anses bäst 

lämpad för att undersöka och inhämta information om olika sjuksköterskors 

individuella upplevelser av fenomenet. 

Urval 

För att täcka ett större geografiskt område genomfördes intervjuerna på 

barnavdelningar och barnakutmottagningar vid tre olika sjukhus i södra Sverige. 

Enligt Trost (2010) bör urvalet till kvalitativa studier vara heterogent inom den 

homogena gruppen.  Det ska vara variation i urvalet, men inget extremt avvikande 

från den givna ramen. Utifrån detta synsätt har inklusionskriterier för deltagande i 

studien utformats. Studiens informanter tillhör samma homogena grupp, det vill säga 

att det är sjuksköterskor som arbetar inom barn- och ungdomssjukvård, men med 

olika erfarenheter och upplevda situationer. Inklusionskriterierna för denna studie var 

att sjuksköterskorna skulle ha arbetat på barnklinik i minst två år samt att de hade 

erfarenhet av omhändertagande av barn med livshotande tillstånd. För att finna 

informanter som stämde överens med inklusionskriterierna skickade författarna ut 

förfrågan om deltagande till verksamhetscheferna på respektive klinik tillsammans 

med information om studien. Efter samtycke till deltagande kontaktades 

barnklinikernas enhetschefer för att möjliggöra kontakt med lämpliga informanter, 

vilket ledde till ett representativt urval inom den homogena gruppen, detta redovisas i 

tabell 1. På ett av sjukhusen utsåg en gatekeeper lämpliga sjuksköterskor utifrån 

författarnas inklusionskriterier samt studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

vanligt att på detta sätt nyttja chefer som agerar gatekeeper, det vill säga en person 

som har auktoritet att få författarna i kontakt med relevanta informanter. På de andra 

två sjukhusen skedde urvalet genom bekvämlighetsurval. E-post sändes till samtliga 

sjuksköterskor på avdelningarna med förfrågan om deltagande som därefter själva vid 

intresse för deltagande tog kontakt med författarna. 
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Tabell 1. Demografisk data om deltagarna 

Informanternas kännetecken n 

Män/kvinnor 1/16 

Allmänsjuksköterskor 6 

Barnsjuksköterskor 11 

Arbetslivserfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård 2-5 år  9 

Arbetslivserfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård 6-10 år 4 

Arbetslivserfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård ≥11 år 4 

 

Datainsamling 

Intervjuerna utfördes under februari 2018 och slutligen var det 17 sjuksköterskor som 

deltog i studien. Datainsamlingen genomfördes i olika steg från förberedelser till 

genomförande av intervjuer. Det förberedande steget innebar att utforma en 

intervjuguide som skulle utgöra underlag för ämnet som författarna haft för avsikt att 

undersöka under intervjuerna (Bilaga A). Tre pilotintervjuer genomfördes för att testa 

intervjuguiden. Detta görs för att undersöka om guiden är relevant och funktionell 

gentemot syftet (Kvale & Brinkmann, 2009). Den här typen av förberedelse används 

enligt Polit och Beck (2012) för att genomföra semistrukturerade intervjuer där 

forskaren önskar undersöka ett specifikt ämne och samtidigt hålla ett öppet 

samtalsklimat som tillåter informanten att med egna ord beskriva sina unika 

erfarenheter. Tekniken med semistrukturerade intervjuer innebär att ställa öppna 

frågor med följdfrågor, som kräver ett mer innehållsrikt svar än ja- eller nej och 

således ger möjlighet att måla upp en mer detaljrik bild av fenomenet (Polit& Beck, 

2012). Efter att intervjuguiden färdigställts skickades den till verksamhetscheferna 

och därefter till enhetscheferna tillsammans med ett informationsbrev om studien. 

Enhetscheferna i sin tur skickade sedan ut informationsbrevet till sjuksköterskorna på 

de tänkta arbetsplatserna. Syftet med informationsbrevet var att ge potentiella 

informanter tid att läsa mer om studien, väcka intresse att delta samt möjlighet att vara 

förberedda på ämnet som skulle vara i fokus under intervjun.  

 

Nästa steg i datainsamlingen var genomförandet av intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes i både hemmiljö och på respektive informants arbetsplats i stängda rum, 

för att möjliggöra att intervjuerna kunde genomföras ostört. Alla författare 

genomförde intervjuer, vardera intervju utfördes med en enskild intervjuare och en 

informant per tillfälle. Att vara två eller fler intervjuare kan nämligen ses som en 

nackdel, då det finns risk för att avbryta varandras tankekedjor och inte få fram allt 

som är nödvändigt för studiens syfte (Thomsson, 2010). Intervjuerna varade i 12 till 
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36 minuter och spelades in med hjälp av författarnas privata mobiltelefoner. Det 

insamlade materialet transkriberades sedan ordagrant, vilket innebär att allt som sagts 

under intervjun skrevs ned i efterhand med hjälp av ljudfilen. Vardera transkribering 

genomfördes av samma författare som genomförde intervjun. Enligt Polit och Beck 

(2012) är ljudinspelning en relevant insamlingsmetod vid kvalitativa intervjuer för att 

bevara fokus på informantens berättelse. Vidare beskrivs metoden möjliggöra 

följsamhet i intervjun och främja aktivt lyssnande som inte störs av behov att göra 

anteckningar. 

 

Dataanalys 

Insamlad data bör analyseras förutsättningslöst för att författarna utifrån färdigt 

analysarbete skall kunna dra slutsatser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Således tillämpades kvalitativ innehållsanalys för hantering av det transkriberade 

materialet från intervjuerna. Denna analysmetod ansågs lämplig för att identifiera 

likheter och skillnader i material från den mängd data som erhålls av 

semistrukturerade intervjuer (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Författarna har 

läst och tagit del av samtliga transkriberade intervjuer för att inbringa en helhetsbild 

och djupare förståelse av materialet. Enligt beskrivning av Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) har manifest innehåll från det transkriberade intervjumaterialet 

relevant mot studiens syfte identifierats i beskrivande och textnära meningsbärande 

enheter. Detta gjordes gemensamt för att intervjuaren till varje intervju skulle vara 

med vid hantering av materialet, för att bidra till att se materialet ur informantens 

komplexa kultur. De meningsbärande enheterna har under analysarbetets gång 

mynnat uti kategorier, även de relevanta mot studiens syfte. De meningsbärande 

enheterna kondenserades initialt med bevarande av sin innebörd för att sedan 

abstraheras till en kod som passade mot den meningsbärande enheten (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Vidare enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012), 

har koderna med liknande budskap sammanställts till underkategorier och därefter 

kategorier. Exempel ur analysprocessen visas nedan (tabell 2). 
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Tabell 2. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

IP Meningsbärande 

enheter 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

1 Ibland känner man sig 

otillräcklig när man ser 

att det står en ensam 

förälder. 

Känner sig 

otillräcklig då 

föräldern ibland 

lämnas ensam. 

Otillräcklighet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslan av att 

inte räcka till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närvarons 

inverkan på 

arbetssituationen 

1 Men eftersom att jag 

oftast står vid barnet så 

kan jag kommunicera 

med föräldrarna men 

jag kan inte lämna 

barnet för att gå över 

till föräldrarna. Så den 

här tröstande rollen får 

sällan jag. 

Fokuserar på 

barnet och 

försöker prata 

med föräldrarna 

men kan inte 

vara hos dem 

samtidigt. 

Otillräcklighet 

3 Men o andra sidan så 

kan det vara väldigt 

obehagligt också med 

föräldrar som bara, som 

bara är där men dom är 

precis som att de bara 

försöker försvinna in i 

sig själv. Det är 

obehagligt, man vet 

inte riktigt ”vad är det 

de uppfattar nu?” Är 

det då ingen som kan ta 

hand om dom, vad 

händer med dom här 

nu? 

Känsla av 

otillräcklighet 

hos 

sjuksköterskan 

när föräldern 

blir paralyserad 

av situationen. 

Otillräcklighet 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter har inför och under studiens gång övervägts med 

värdegrund i Helsingforsdeklarationen (2013). Helsingforsdeklarationens principer 

rörande forskning på människor prioriteras genom att deltagarnas hälsa och 

välmående genomgående har reflekterats och värderats högeligen. Deltagande 

informanter har när som helst under intervjun rätt att avsluta medverkan till studien. 

De har även rättighet till vetskap att författarna av forskningen avhåller sig från 

omoraliskt användande av forskningsmaterialet (Helsingforsdeklarationen, 2013; 

United Nations, 1948). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) har författarna tagit ställning till de bestämmelser som 

finns angående information till informanterna samt behov av samtycke från 

informanterna. Etikprövningsansökan inför studien är godkänd av den lokala 

etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid akademin för hälsa och välfärd vid 

Högskolan i Halmstad, Dnr: UI 2017/1482.  Alla informanter har skriftligen blivit 

delgivna studiens syfte, metod och ändamål per e-post, en tid innan planerad intervju. 

Att denna information blivit förstådd har kontrollerats i samband med intervjuerna 
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samt återgetts muntligen. Skriftligt samtycke har lämnats i samband med samtliga 

intervjuer där varje informant fått underteckna medgivande till studien samt delgivits 

information om frivilligt deltagande, garanti till möjlighet att när som helst kunna dra 

sig ur, att all information som framkommit skall hanteras konfidentiellt samt att 

informationen enbart kommer användas i forskningsändamål. 

 

Under studiens utförande har författarna syftat till medvetenhet om den egna 

förförståelsen till ämnet. Detta genom konstant egen reflektion samt reflektion 

författarna emellan kring innebörden av den egna förförståelsens betydelse för 

studiens trovärdighet. Lundman och Hällgren Graneheim (2012) beskriver 

förförståelsen som grundsynen av fenomenet som skall studeras då denna bygger på 

författarnas tidigare erfarenheter, förutfattade meningar och teoretisk kunskap kring 

ämnet. En kvalitativ studies resultat kan inte ses som helt oberoende av författarnas 

förförståelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

 

Information som framkommit i intervjuerna har spelats in med inspelningsfunktion på 

mobiltelefon och snarast möjligt efter varje avslutad intervju har ljudfilen förts över 

till dator som förvarats i författarnas hem. Enligt personuppgiftslagens krav på 

grundläggande behandling av personuppgifter (SFS 1998:204) har dessa data 

avidentifieras, informanternas namn samt persondata har ersatts med koder och det 

icke avidentifierade materialet har blivit raderat. Inspelat och transkriberat material 

raderades direkt efter att studien blev godkänd av avsedd examinator. 

Resultat 

Resultatet av intervjuerna redovisas utifrån fyra kategorier med tillhörande 

underkategorier (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier till resultatet 

Kategorier Underkategorier 

Föräldrarnas närvaro eftertraktas För sjuksköterskans skull 
För barnets skull 
För föräldrarnas skull 

Individuella egenskaper påverkar omhändertagandet 
 

Föräldrars reaktioner 
Sjuksköterskans anpassningsförmåga 

Närvarons inverkan på arbetssituationen 
 

Känslan av att inte räcka till 
Behov av trygghet 
Faktorer som påverkar negativt 

Föräldrarnas närvaro fordrar ansvar Att vägleda 
Att ge information 
Att främja delaktighet 
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Föräldrarnas närvaro eftertraktas 

Föräldrarnas närvaro vid omhändertagandet av barn med livshotande tillstånd 

upplevdes som en viktig faktor för att skapa en lugn och trygg miljö för alla 

inblandade i situationen. För sjuksköterskan var föräldrarna en viktig 

informationskälla, samtidigt som de sågs som en trygghet för det sjuka barnet. För 

föräldrarna upplevdes det lättare att bearbeta händelsen efteråt om de varit 

närvarande. 

För sjuksköterskans skull 

Flertalet av sjuksköterskorna ansåg att föräldrarnas närvaro i situationer med ett 

livshotande sjukt barn var en tillgång för sjuksköterskorna. Anledningen var att 

föräldrarna kunde ge information om barnet som var nödvändigt för det akuta 

omhändertagandet, såsom tidigare sjukdomar eller eventuella allergier. 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrarnas närvaro utgjorde en viktig del i barnets 

vård. I situationer där barnet inte kunde prata själv hade föräldrarnas röst en 

betydande roll. Vidare ansåg sjuksköterskorna att närvaron frambringade 

gynnsammare förutsättningar för alla inblandade:  

För vad vi än ska göra med barnet när dom blir sämre på något sätt, så blir ju 

ett barn rädd och då hjälper det ju att ha föräldrarna närvarande /…/Men 

annars så tror jag dom ska vara med, för jag tror att det underlättar för alla 

(sjuksköterska 14). 

Föräldrar hade även möjlighet att förklara för sitt barn på ett annat sätt än 

sjuksköterskorna på grund av att de kände sitt barn bäst och således visste vad barnet 

behövde höra i den aktuella situationen. För sjuksköterskornas skull ansågs det 

fördelaktigt att föräldrarna var med i det akuta omhändertagandet, då det kunde 

minska risken att bli felaktigt anklagad: ”…för utan dom [föräldrarna] är det ju risk 

att man blir anklagad för något som inte har gjorts, att dom inte har varit med och 

sett och ser att det görs en massa” (sjuksköterska 12). 

För barnets skull 

Föräldrarnas närvaro vid omhändertagandet innebar en stor trygghet för barnet, enligt 

flera av sjuksköterskorna. Samtliga var överens om att föräldrarna oftast ingav 

trygghet och lugn hos barnet i akuta situationer. Barnet upplevdes bli lugnt av att höra 

sina föräldrars röster och av att veta att föräldrarna fanns i närheten: ”...plus att dom 

är med och lugnar och stöttar och tryggar sitt barn och ja, en extra hand om det 

behövs. Det är prio, att jag tycker barns föräldrar ska vara med i allra högsta 

grad”(sjuksköterska 13). Föräldrarna ansågs vara barnets trygga punkt i en jobbig och 

utsatt situation. Vissa av sjuksköterskorna framhöll betydelsen av att ha föräldrarna 

hos barnet, då vårdpersonal många gånger kunde upplevas skrämmande för barnet. I 

de fall där föräldrarna valde att inte närvara fördes en dialog för att motivera 



 

 10 

föräldrarna att prioritera barnets trygghet i den utsatta situationen och således stanna 

kvar för barnets skull. 

 

Några sjuksköterskor upplevde att små barn kunde känna sig tryggare genom att få 

vara i förälderns famn. I den mån barnet orkade kunde mamman amma för att få 

barnet lugnt och avslappnat. I situationer där små barn inte kunde se sina föräldrar och 

inte förstå att de var i närheten, ansåg sjuksköterskorna att föräldrarnas röster 

frambringade trygghet hos barnet. 

 

En sjuksköterska ansåg att föräldrarna utgjorde en viktig roll även vid situationer där 

barnet inte var vid medvetande. Sjuksköterskan menade att det kunde finnas en 

möjlighet att barnet ändå kände av att föräldrarna var där. Som motsats hade en annan 

sjuksköterska föreställningen om att föräldrarnas närvaro inte hade någon betydelse 

för ett medvetslöst barn, eftersom barnet ändå inte skulle kunna uppfatta vilka som 

befinner sig i närheten. 

 

Samtliga sjuksköterskor betonade att det sjuka barnet alltid hade rätt till sina 

föräldrars närvaro, oavsett ålder. Sjuksköterskorna menade att tonåringar kunde 

upplevas hårda och tuffa utåt, men att de i akuta situationer kände sig ensamma och 

utlämnade. I dessa situationer upplevdes föräldrarnas närvaro medföra avsevärd 

trygghet även för det äldre barnet: ”För jag tror att oavsett hur litet eller stort barnet 

är så vill man ha någon annan med sig som man känner, för man är väldigt 

utlämnad” (sjuksköterska 14). Vidare poängterades att sjuksköterskorna aldrig skulle 

kunna ersätta en förälders förmåga att förmedla lugn och trygghet till barnet. 

För föräldrarnas skull 

Samtliga sjuksköterskor ansåg att det var värdefullt för föräldrarna att närvara i det 

akuta omhändertagandet för att se hur intensivt sjukvårdspersonalen arbetade för att 

hjälpa barnet och således få ökad förståelse för vad som skett. Båda föräldrarna 

uppmanades att närvara för att kunna stötta varandra och samtidigt vara en trygghet 

för barnet. Vissa av sjuksköterskorna beskrev att föräldrar själva uttryckte tacksamhet 

över att ha varit närvarande, även vid situationer med negativ utgång för barnet: 

 

Många säger ju efteråt, även då det faktiskt inte har gått bra vid dom 

situationerna att ”vi ser verkligen att ni gjorde allt ni kunde”, och vid dom 

situationerna tror jag att det inte är minst viktigt att de fått vara med 

(sjuksköterska 2). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrar som sett händelseförloppet kunde bearbeta och 

hantera händelsen lättare, än föräldrar som fått situationen återberättad för sig. En 

sjuksköterska beskrev en specifik situation där en förälder fotograferade och 

dokumenterade under händelseförloppet, vilket underlättade bearbetningen efteråt. 

Närvaron gav föräldrarna större möjlighet att ställa relevanta frågor om 
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händelseförloppet. Vidare framhävde sjuksköterskorna att föräldrar som inte varit 

närvarande riskerade att få föreställningar om scenarion som var värre än vad som 

hände i verkligheten. Ovisshet om vad som pågick med barnet och att inte vara i 

närheten för att se förbättringar, upplevdes skapa ökad oro hos föräldrarna. 

 

Emellertid framkom uppfattningar från några sjuksköterskor om att föräldrar inte bör 

närvara vid moment såsom intubation, hjärt- lungräddning (HLR) samt fall där barnet 

inte överlever. Sjuksköterskorna ansåg att sådana situationer skulle kunna framkalla 

jobbiga minnesbilder hos föräldrarna. 

 

Individuella egenskaper påverkar omhändertagandet 

Sjuksköterskornas upplevelse av föräldrars närvaro varierade beroende på 

individuella egenskaper hos såväl föräldrarna som hos sjuksköterskorna. De 

individuella egenskaperna hos föräldrarna innefattade deras sätt att reagera 

emotionellt och fysiskt i den akuta situationen, medan sjuksköterskornas individuella 

egenskaper bestod av deras anpassningsförmåga. 

Föräldrars reaktioner 

Samtliga sjuksköterskor beskrev att föräldrar kunde reagera olika i akuta situationer 

utifrån dagsformen, vilket gav en inblick i hur stor variation av känslor som kan 

komma till uttryck vid varje enskilt tillfälle: 

För det är väl så med oss människor att vi reagerar lite olika beroende på 

formen på oss -  ibland kan vi hålla oss samman, ibland klarar vi av att lyssna 

in och ibland kanske vi bara faller som ett korthus och ingen vet varför. Den 

ena gången så klarar man mer och den andra gången så klarar man ingenting 

(sjuksköterska 3). 

En sjuksköterska beskrev variationens omfattning med att det fanns minst tio olika 

reaktioner som kunde uppkomma, allt från en mammas stillsamma snyftningar till 

skrikande föräldrar som springer ut från rummet. Flertalet av sjuksköterskorna 

upplevde att en stor del av föräldrarna blev rädda och chockade vid akuta situationer, 

vilket de förmodade delvis orsakas av den främmande miljö som familjen befann sig 

i. Om barnen omhändertogs i ett akutrum kunde apparater, slangar och okänd 

personal förvärra rädslan. Sjuksköterskorna erfor att föräldrar som blev chockade 

uppfattades inte förmå att vara delaktiga och kunde antingen rikta fokus på ett enstaka 

föremål eller helt och håller avskärma sig från situationen. Sådana reaktioner beskrevs 

som komplicerade att hantera i akuta situationer och försvårade sjuksköterskornas 

möjlighet att bemöta föräldrarna på ett bra sätt. Hysteriskt oroliga föräldrar tenderade 

att ”gå in i en bubbla” (sjuksköterska 7) och stänga av uttryck från omgivningen, 

vilket gjorde det svårt för personal att nå fram. I vissa fall blev rädslan och oron så 

påtaglig för föräldrarna att de överlämnade barnen till personalen och lämnade 

rummet. Flera sjuksköterskor uppfattade att föräldrarna kände maktlöshet och 
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frustration i situationer då de fick stå bredvid och inte hade möjlighet att hjälpa sitt 

barn. Om ingen direkt förbättring syntes kunde föräldrarna bli frustrerade och uppleva 

att ingenting hände trots att flera åtgärder utfördes för att hjälpa barnet. Vissa 

föräldrar upplevdes inte ha insikt i hur allvarlig situationen var och saknade förståelse 

för de åtgärder som personalen utförde. De som samtidigt var uppstressade förmådde 

inte att ta till sig information som gavs av personalen. Förståelsen ansågs dock öka 

parallellt med antalet vårdpersonal som medverkade i omhändertagandet.En 

sjuksköterska berättade att det var förvånansvärt få föräldrar som visade negativa 

utåtagerande känslor.Samtliga sjuksköterskor delade uppfattningen av att majoriteten 

av föräldrarna istället uppvisade motsatta reaktioner såsom ett samlat lugn, ledsamhet 

och tillit till vårdpersonalen. Lugna föräldrar uppgavs visa intresse för åtgärder som 

utfördes, besatt vilja att finnas nära barnet och hade större förståelse för information 

som gavs av sjuksköterskorna. 

Det kunde uppstå situationer där föräldrarnas reaktioner missuppfattades på grund av 

sjuksköterskornas bristande erfarenheter av kulturskillnader. Föräldrar från andra 

kulturer kunde reagera på annat sätt än det sjuksköterskorna var vana vid, vilket 

kunde stressa sjuksköterskorna i deras arbete: ”En del kulturer vill gärna tjoa och 

skrika högt och det kan ju stressa mig som lite svensk då som inte är van vid det 

uttryckssättet, men samtidigt är det deras sätt att uttrycka panik, ångest, smärta” 

(sjuksköterska 7). Emellertid framkom det även osäkerhet om ifall orsaken var 

kulturbetingade reaktionerna hos föräldrarna eller om det främst handlade om 

föräldrarnas tidigare erfarenheter. 

Sjuksköterskans anpassningsförmåga 

En annan individuell egenskap som påverkade uppfattningen av föräldrars närvaro var 

sjuksköterskornas förmåga att anpassa sig till föräldrarna och situationen. 

Anpassningsförmågan beskrevs som ett förhållningssätt där föräldrarnas önskemål var 

utgångspunkten för vården: ”Vill dom vara kvar så får dom det och jag får anpassa 

mig efter dom” (sjuksköterska 16). 

Förmågan att upprätthålla koncentration på arbetsuppgiften och ha kontroll över 

situationen samtidigt som föräldrar krävde uppmärksamhet, påstods utvecklas under 

yrkeslivet: ”Det tror jag är något man lär sig mer och mer. Och vissa lär sig hantera 

det bättre och vissa kommer alltid ha svårt att hantera det” (sjuksköterska 14). 

Sjuksköterskor med god yrkeserfarenhet ansågs ha förmåga att behålla ett lugn 

oavsett föräldrarnas reaktioner. En förståelse för att utåtagerande föräldrar snarare var 

arga över situationen än på sjuksköterskan som person, upplevdes tillta i takt med 

ökad erfarenhet. Sjuksköterskorna beskrev att personal med god anpassningsförmåga 

hade större förståelse för föräldrars reaktioner under akuta händelser. Vidare innebar 

det att inneha en förmåga att hitta balans mellan närhet och distans samt att kunna 

bedöma föräldrarnas behov i situationen. Några sjuksköterskor förklarade att vissa 

föräldrar uppvisade behov av fysisk närhet och bekräftelse, medan andra föräldrar inte 



 

 13 

ville bli berörda och undvek ögonkontakt. God anpassningsförmåga innebar enligt 

sjuksköterskorna att oavsett behov kunna förmedla trygghet. En sjuksköterska 

förklarade att föräldrarna iakttar och läser av samt speglar beteenden, vilket medför 

att personalens sätt att agera påverkar hela situationen. 

Närvarons inverkan på arbetssituationen 

Föräldrarnas närvaro vid omhändertagandet ställde krav på sjuksköterskorna som 

emellanåt upplevdes svåra att uppfylla. Sjuksköterskorna tenderade att hamna i 

situationer där de upplevde att de inte räckte till. För att kunna hantera problematiken 

uttryckte sjuksköterskorna ett behov av trygghet. Att ha föräldrarna närvarande ansågs 

mestadels positivt, men det uppkom även situationer där närvaron fick negativ effekt 

på omhändertagandet. 

Känslan av att inte räcka till 

Känslan av otillräcklighet infann sig hos flera sjuksköterskor vid omhändertagande av 

barn med livshotande tillstånd. Situationerna medförde behov av att ta hand om både 

barnet och föräldrarna samtidigt. Om sjuksköterskorna inte hade möjlighet att finnas 

där för föräldrarna, hände det att föräldrarna blev lämnade ensamma. Problematiken 

blev särskilt tydlig i situationer där föräldrarna var tystlåtna och försvann in i sig 

själva. Föräldrarna upplevdes behöva otroligt mycket stöd i dessa situationer och när 

den möjligheten inte fanns uppstod känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskorna. 

Utöver tystlåtna föräldrar upplevdes även påtagligt oroliga och frågande föräldrar, 

skapa en stressad och splittrad situation: 

Så har man då pappan som är väldigt väldigt orolig och frågar ”kommer min 

pojke dö, kommer min pojke dö? Och vad är detta? Varför krampar han, 

varför krampar han? Och då ska man samtidigt försöka sätta nål och det är 

svårt att få in en infart. Man ska ta prover, man ska springa ner och hämta 

kramplösande läkemedel, och då kan det vara lite svettigt (sjuksköterska 13). 

Sjuksköterskorna var dock enade om att barnets medicinska tillstånd skulle prioriteras 

och vara i fokus vid omhändertagandet och att andra faktorer fick sättas åt sidan: ”… 

just i den här akuta situationen när det precis har hänt och vi inte riktigt vet vad det 

är som har hänt, innan vi har koll på läget, så kanske man inte hinner fokusera så 

mycket på föräldern” (sjuksköterska 8). 

Behov av trygghet 

För att kunna arbeta i den pressade situation som ett livshotande sjukt barn medför, 

uttryckte flertalet sjuksköterskor ett behov av att känna trygghet och ökad självkänsla 

för att våga bjuda in föräldrarna i omvårdnaden. Sjuksköterskorna nämnde hur deras 

osäkerhet aldrig fick göra att föräldrarna kände sig uteslutna. En sjuksköterska 

upplevde osäkerhet i situationer vad gällde att göra föräldrarna delaktiga:”Jag visste 
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inte riktigt hur jag skulle förmedla mig eller prata med honom, för jag var själv i 

chock eftersom att han hade lagt av framför mina ögon” (sjuksköterska 2). 

Några av sjuksköterskorna ansåg att oklara diagnoser eller okänd orsak till 

insjuknandet utgjorde en riskfaktor för att åsidosätta föräldrarna. Sjuksköterskorna 

undvek gärna situationer där frågor inte kunde besvaras, då det var jobbigt att inte 

kunna ge de svar föräldrarna efterfrågade. Samma riskfaktor och otrygghet infann sig 

även hos sjuksköterskorna i de fall där föräldrarna befann sig nära sitt barn och 

sjuksköterskan förlorade överblick av hela barnet: 

När man själv känner sig stressad över situationen när vi har ett väldigt sjukt 

barn…det är ganska utmanande som personal att låta föräldrarna vara dom 

som är närmast barnet och jag tappar eftersom barnet är en sån liten 

arbetsyta…då tappar man ju insyn, man tappar, ja man tappar lite kontrollen 

när föräldrarna står väldigt tighta över och det måste jag som personal 

försöka förhålla mig till (sjuksköterska 3). 

Ett flertal av sjuksköterskorna framhävde att deras behov av att känna sig trygga 

möjligen skulle kunna tillgodoses om varje barnklinik erbjöd utbildningar inom 

omhändertagande av hela familjen när barn drabbas av livshotande tillstånd. Några av 

sjuksköterskorna ansåg nämligen att nutidens utbildningar enbart inriktades på 

omhändertagande av barnet, vilket resulterade i att deltagarna inte erhöllnågon 

kunskap om på vilket sätt de skulle hantera föräldrarnas närvaro i situationen på bästa 

sätt. Utbildningarna eftertraktades innehålla scenarion där familjer från olika kulturer 

deltog, samt att olika scenarion skulle utspelas på arbetsplatsen utifrån dess unika 

arbetsmiljö. Målet med utbildningen betonades vara att samtliga föräldrar ska klara av   

att vara närvarande hos sitt livshotande sjuka barn tack vare stöd från sjuksköterskan 

och således minska risken för att föräldrarna får svårt att bearbeta händelsen i 

efterhand.  

Faktorer som påverkar negativt 

En del av sjuksköterskorna delgav att föräldrars närvaro kunde medföra negativa 

effekter i vissa situationer. Sådana situationer kunde vara när föräldrars upprörda 

reaktioner och känslor projicerades till deras barn. Om föräldrar uttryckte negativa 

åsikter om procedurer såsom provtagning kunde det skrämma barnet, vilket 

försvårade sjuksköterskornas arbete: ”Men man har varit med i andra situationer när 

barnet är lite äldre och mamman är väldigt orolig så att hon trissar igång sitt barn 

liksom” (sjuksköterska 17). En sjuksköterska beskrev att om barnet hade en dålig 

relation till sina föräldrar kunde barnet bli mer stressat istället för lugnat av 

föräldrarnas närvaro. Vidare beskrevs det hur risk förelåg att föräldrarnas närvaro 

kunde stressa sjuksköterskorna och stjäla fokus från barnet. Detta kunde förekomma i 

situationer med föräldrar som ställde höga krav på personalen, uttryckte missnöje 

eller var utåtagerande mot sjukvården eller personalen. Föräldrar som reagerade med 
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aggression och ifrågasättande av sjukvården uppgavs vara en riskfaktor för 

medicinska misstag. Flera av sjuksköterskorna påpekade att de kunde behålla fokus 

och prata mer öppet om barnets tillstånd om föräldrarna inte var närvarande: 

Det känns ju som att man kan fokusera till hundra procent på barnet. // om 

pappa inte är där uppe och det är en akut och allvarlig situation så kan man 

ha en mer öppen dialog med resten av vårdpersonalen om hur det går och 

nästa steg (sjuksköterska 1). 

Ytterligare risk för negativa konsekvenser ansågs vara när föräldrarna svarade åt 

barnet när sjuksköterskorna egentligen önskade upplysningar från barnets egna 

perspektiv. Några sjuksköterskor beskrev även situationer där det förekom många 

närstående inne på akutsalen, vilket upplevdes som stressande för både barnet och 

personalen. 

Föräldrarnas närvaro fordrar ansvar 

För att möjliggöra god omvårdnad med fokus på barnet i sitt sammanhang, fordras 

förmåga att uppmärksamma både barnets och föräldrarnas behov. För att tillgodose 

detta krävdes ett ansvar från sjuksköterskorna att vägleda föräldrarna under 

omhändertagandet. Det ansågs betydelsefullt att ge kontinuerlig och ärlig information 

samt att göra föräldrarna delaktiga i omvårdnaden. 

Att vägleda 

Sjuksköterskorna beskrev att sjukvårdspersonal har olika uppgifter och skyldigheter 

gentemot barnets föräldrar. Om sjuksköterskorna intog en vägledande roll upplevdes 

det ge trygghet till föräldrarna. Föräldrarna upplevdes känna behov av någon som gav 

instruktioner om vad de förväntades göra i främmande situationer. Vidare beskrev 

några sjuksköterskor att föräldrarna hade behov av någon som talade om hur de kunde 

förmedla trygghet till sitt barn, hur nära de borde befinna sig samt om de skulle tala 

till barnet. 

Vägledningen ämnade skapa förutsättningar för att föräldrarna skulle orka vara hos 

sitt barn: ”Vi kan vägleda föräldrarna så att de orkar, och vi kan skapa den stämning 

på salen som, som ändå är minsta möjliga nämnare för att de ska orka vara kvar” 

(sjuksköterska 3). Emellanåt krävdes det att sjuksköterskorna bestämde över 

föräldrarna, exempelvis att de skulle stanna på akutrummet, då risken ansågs stor att 

de skulle ångra sin frånvaro i efterhand. En del föräldrar beskrevs ovetande om 

möjligheten att vara nära barnet och backade undan om inte sjuksköterskan gav sitt 

medgivande: En del backar ju undan, de vet inte att det är okej att de får vara med 

sitt barn, och där tycker jag att det är vår skyldighet att se till att släppa fram dem i 

den mån det går. (sjuksköterska 4). 
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Att ge information 

Samtliga sjuksköterskor belyste vikten av att ge föräldrar kontinuerlig och ärlig 

information för att öka förståelsen för situationen. Sjuksköterskorna menade att god 

kommunikation med föräldrarna var en tillgång i vårdarbetet. Vidare betonades vikten 

av tydlighet i kommunikation mellan vårdpersonalen, då det även uppfattades av 

föräldrarna: 

Jag tycker det är bra att inte jobba tyst utan att man tänker på att det man 

säger säger du även till föräldern. Använd korta ord, använd korta strofer så 

att föräldern kan uppfatta vad vi gör och sen kan den som står och håller om 

föräldern förtydliga det om dom hör // Man behöver inte säga de här termerna 

alltid, du måste tänka på att du har föräldern runt omkring dig som snappar 

upp lite” (sjuksköterska 2). 

Sjuksköterskorna beskrev att förmåga att uppmärksamma chockade föräldrar var en 

betydelsefull egenskap. Sjuksköterskorna upplevde att samtalet behövde anpassas 

utifrån föräldrarnas förmåga att ta till sig informationen i situationen. Ofta ansågs det 

även finnas ett behov av att upprepa informationen flera gånger. 

Samtliga sjuksköterskor betonade värdet av förmågan att kunna arbeta med barnet och 

samtidigt ge information till föräldrarna. Genom att kontinuerligt under arbetets gång 

ge information, gjordes föräldrarna delaktiga i situationen. Flera sjuksköterskor 

belyste att situationen sällan var så akut att det inte fanns möjlighet att kunna ge 

fortlöpande information till barn och föräldrar. Några sjuksköterskor framhävde dock 

att vissa praktiska moment kunde kräva så stort fokus att det var svårt att informera 

samtidigt. Flera av sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna blev lugnare av att få 

veta vad som händer här och nu, men hade inget behov av mer ingående information 

förrän barnets tillstånd hade stabiliserats. 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde obehag i samband med frågor angående 

barnets chanser att överleva eller eventuella risker för hjärnskador. Sådana 

frågeställningar var vanligt förekommande i samband med omhändertagande av barn 

med livshotande tillstånd och upplevdes som svåra att besvara då det oftast inte gick 

att ge några garanterade säkra svar. Flera av sjuksköterskorna belyste vikten av att 

aldrig lämna några garantier, utan istället svara utifrån de konkreta parametrar som 

fanns att tillgå. Förhållningssättet ämnade främja tillit till vårdpersonalen: 

Här måste vi också träna på detta att vi måste vara ärliga, för det skulle jag 

också uppleva som hemskt att någon säger att det kommer gå bra och så 

gjorde det inte det. Det måste vara de värsta sveket man kan få (sjuksköterska 

3). 
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Situationer där föräldrar och sjuksköterskor inte talade samma språk, beskrevs av 

flera sjuksköterskor försvåra förmedlingen av information. Flera av sjuksköterskorna 

uttryckte frustration över att inte kunna förklara för föräldrarna vad som sker och vad 

sjuksköterskan gör med barnet. Ett par sjuksköterskor ansåg även att 

språkförbistringar kunde leda till att viktig information om barnet gick förlorat, 

eftersom det i akuta situationer kan vara svårt att få tag på en språktolk: ”Mamma som 

satt där hon visste ju ingenting och vi kunde inte förmedla någonting och det är ju 

inte så att man går och ringer en tolk i en sån här situation som kan förklara vad som 

händer” (sjuksköterska 14). Trots språkliga hinder betonade några sjuksköterskor att 

de via kroppsspråk och ansiktsuttryck kunde kommunicera trygghet till föräldrarna. 

Att främja delaktighet 

Flera av sjuksköterskorna uppmärksammade ansvar att ge föräldrarna upplevelse av 

att vara behövda och på så vis bevara känslan av att vara föräldrar. Sjuksköterskorna 

menade att känslan kunde bevaras genom att föräldrarna tilldelades enklare 

omvårdnadsuppgifter såsom att badda barnets panna, dra upp tröjärmen vid 

blodtryckskontroller, sätta saturationsmätaren på plats och liknande. Sjuksköterskorna 

betonade att delaktighet kan främjas genom att ge föräldrarna stöd i att finnas nära sitt 

barn, att de kan få hålla barnets hand eller att bara befinna sig i barnets synfält: 

För bara att få en hand över sig gör jättemycket eller få torka av om barnet 

kräker eller sånt som är omvårdnadsrelaterat som föräldern kan göra, för att 

få föräldern att känna att jag har en del i den här processen. Om man kan 

hitta den minsta lilla uppgiften (sjuksköterska 1). 

Ett par sjuksköterskor ansåg dock att det kunde vara svårt att delaktiggöra föräldrarna 

i akuta situationer då många åtgärder krävdes på kort tid. Sjuksköterskorna upplevde 

att vissa föräldrar inte ville vara delaktiga i omvårdnaden av sitt barn och att dessa 

föräldrar kände ett stort obehag av att närvara i situationen. Vid situationer där 

föräldrarna inte fått möjlighet till närhet med barnet, lyftes vikten fram av att låta 

föräldrarna komma intill sitt barn så snart situationen var under kontroll: ”Jag tror att 

ju tidigare man släpper in föräldrarna så att de får känna att dom är föräldrar, det 

tror jag är viktigt” (sjuksköterska 3). 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att ha föräldrar 

närvarande när deras barn drabbats av ett livshotande tillstånd. För att möjliggöra 

tillgång till sjuksköterskornas individuella erfarenheter valdes således en kvalitativ 

metod baserad på enskilda intervjuer. Enligt Thomsson (2010) ger intervjustudier 

optimal förutsättning att utforska individers subjektiva tolkning av situationen och 

möjlighet för forskarna att bilda en förståelse för fenomenet som undersöks. 

Ytterligare en fördel med kvalitativa intervjuer är att de generera möjlighet för 



 

 18 

författarna att ställa följdfrågor, vilket kan frambringa djupare och mer detaljerade 

beskrivningar av det tilltänkta fenomenet (Thomsson, 2010). 

Det kan ses som en styrka att enbart en författare var närvarande vid respektive 

intervju, då det enligt Thomsson (2010) minimerar risken för störningar i tankekedjan. 

Det kan däremot även ses som en svaghet, då det enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2012) kan ha resulterat i att informanter fått olika följdfrågor från 

respektive författare. Följderna av att få olika följdfrågor kan dock ha fått positiv 

inverkan på studiens resultat, då det ökar potentialen att upptäcka variationer i 

upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Sett ur ett maktperspektiv 

beskriver Trost (2010) ytterligare en aspekt till studiens fördel, att enbart en 

intervjuare ger en jämnare maktbalans mellan intervjuare och informant då två 

intervjuare kan medföra att informanten känner sig mer i underläge. Om en relation 

till informanten finns ökar risken att hela berättelsen inte framkommer i intervjun 

eftersom det förväntas att intervjuaren redan känner till delar av det informanten 

berättar (Thomsson, 2010). Två av författarna arbetar på två av sjukhusen där 

intervjuerna genomfördes. Författarna är medvetna om riskerna och har minimerat 

påverkan på resultatet genom att samtliga informanter ombetts återberätta hela 

berättelser oavsett relation till författaren. 

Trovärdigheten i studier med kvalitativ metod bygger på giltighet (sanningsenlighet), 

tillförlitlighet och överförbarhet. Giltigheten innebär att resultatet ger en bild av den 

generella uppfattningen av det som undersökts samt att urvalet av informanter är 

relevant i förhållande till syftet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). För att 

tillgodose giltigheten har författarna sammanställt sjuksköterskornas upplevelser av 

föräldrars närvaro och genom användning av citat eftersträvat en förstärkning av 

sanningsenligheten genom att låta läsarna bilda en egen uppfattning av tolkningen. 

Urvalsförfarandet eftersträvade att finna relevanta informanter genom utformandet av 

inklusionskriterier samt användandet av gatekeepers. Inklusionskriterierna utformades 

utifrån författarnas förmodan om att sjuksköterskor med kortare erfarenhet av 

barnsjukvård än två år inte skulle kunna bidra till relevant information utifrån studiens 

syfte. Av samma anledning inkluderades inte sjuksköterskor som inte medverkat i 

omhändertagande av barn med livshotande tillstånd. På ett av sjukhusen utsåg en 

gatekeeper lämpliga sjuksköterskor utifrån författarnas inklusionskriterier samt 

studiens syfte. En svaghet vid ett sådant urval kan enligt Trost (2010) vara att 

gatekeepern styr urvalet till fördel för studien, vilket innebär att informanter med 

avvikande upplevelser faller bort. På de andra två sjukhusen skedde urvalet genom 

bekvämlighetsurval. E-post med förfrågan om deltagande sändes till samtliga 

sjuksköterskor på avdelningarna som därefter själva vid intresse för deltagande tog 

kontakt med författarna. Trost (2010) beskriver risken för självselektion i denna typ 

av urval som negativ då informanterna antas hysa gemensamt intresse i ämnet som 

avses undersökas. Författarna menar dock att kombinationen av dessa två 

urvalsmetoder genererat ett relativt representativt urval inom den homogena gruppen 
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av sjuksköterskor verksamma på barnklinikerna, vilket stärker studiens tillförlitlighet. 

Av de sjuksköterskor som inkluderades i studien var enbart en av manligt kön. Det 

bedöms dock inte ha påverkat resultatet då mannens åsikter inte hade betydande 

avvikelser från den generella uppfattningen samt att ingen avsikt från författarna sida 

fanns att återge något genusperspektiv. Tre pilotintervjuer genomfördes för att testa 

intervjuguidens utformning, kontrollera den tekniska utrustningen och för att göra 

författarna mer bekväma i sina roller som intervjuare. Granskär och Höglund-Nielsen 

(2012) beskriver att pilotintervjuer ger intervjuaren chans att pröva olika 

formuleringar av meningar i intervjuguiden, då ouppmärksamhet kring detta kan ge 

varierande resultat som utfall. Efter utförandet av pilotintervjuerna justerades 

intervjuguiden något gällande frågornas ordningsföljd och formulering. Utifrån Trosts 

(2010) argument om att väl utförda pilotintervjuer bör användas där det framkommit 

relevant data som svarar till studiens syfte, valde författarna att inkludera de tre 

pilotintervjuerna. 

För att tillgodose tillförlitlighet i kvalitativa studier krävs ständigt verifierande av 

ställningstaganden och tydlig beskrivning av analysprocessen (Lundman & Hällgren-

Graneheim (2012). För att öka tillförlitligheten har författarna gemensamt bearbetat 

materialet och således fortlöpande reflekterat över varierande tolkningsmöjligheter. 

För att förstärka tillförlitligheten fordras reflektion av förförståelsen och dess 

potentiella inverkan på resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012), vilket 

författarna tillämpat genom en ständigt öppen dialog om den individuella 

förförståelsen under hela analysprocessen. Att studiens informanter en tid innan 

intervjuerna tilldelades utformat informationsbrev bidrog till att informanterna inför 

intervjuerna hade klart för sig vad som ansågs studeras och fokuserade därför sina 

svar för att svara mot studiens syfte. Detta tillvägagångssätt anses lett till mindre 

utsvängningar i intervjuerna, vilket antas gett ett mindre material att analysera. Detta 

bedöms öka studiens trovärdighet då långa och mer splittrade intervjuer hade varit 

svårare att analysera och tolka korrekt inom den begränsade tidsramen författarna haft 

till sitt förfogande. 

Polit och Beck (2017) beskriver överförbarheten som ett mått på studiens 

användbarhet för andra forskare samt i vilken omfattning resultatet kan överföras till 

andra grupper eller situationer. Totalt genomfördes 17 intervjuer med sjuksköterskor 

från tre olika sjukhus, vilket författarna anser vara en styrka i studien som kan 

förstärka överförbarheten till andra sjukhus i Sverige. Ytterligare två sjuksköterskor 

accepterade medverkan, men dessa intervjuer föll bort på grund av sjukdom vid det 

planerade intervjutillfället. I slutändan är det dock upp till läsaren att avgöra studiens 

överförbarhet, men genom att författarna tydligt beskrivit urvalet, datainsamlingen 

och analysprocessen ökar förutsättningarna (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
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Resultatdiskussion 

Det framkom i föreliggande studie att samtliga deltagande sjuksköterskor upplevde 

det betydelsefullt för föräldrarna att vara närvarande hos sitt livshotande sjuka barn. 

När föräldrarna bevittnade situationen och såg att sjukvårdspersonalen gjorde allt för 

barnet, underlättade det för föräldrarna att bearbeta händelsen oavsett utgång för 

barnet. Shields et al. (2008) belyser att både sjuksköterskor och föräldrar värderar 

högt att föräldrarna ges möjlighet att stanna med sitt barn under hela vårdprocessen. 

Som motsats till detta beskriver Beckman et al. (2002) att majoriteten av deltagande 

sjuksköterskor i deras studie ansåg att föräldrar inte bör närvara vid större ingrepp på 

barnet såsom återupplivning. Beckman et al. (2002) samt Grahn, Olsson och 

Edwinson-Månsson (2016) belyser dock att föräldrar som närvarar vid dessa ingrepp 

anser sig förstå situationen bättre än de föräldrar som av olika anledningar inte kunnat 

närvara. Shields et al. (2008) betonar att majoriteten av både sjuksköterskor och 

föräldrar upplever tillit till att barnet får bästa möjliga vård även om föräldrarna inte 

är närvarande. Utifrån ett etisktperspektiv bör det sjuka barnet alltid få ha sina 

föräldrar hos sig, vilket styrks av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) som 

betonar att såväl barnets som föräldrarnas rättigheter ska beaktas vid 

omhändertagande på sjukhus. Således anses det vara oetiskt att frånta barnet från 

föräldrarna i samband med omhändertagande vid livshotande tillstånd. 

Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie redogjorde för vikten av den trygghet 

och det lugn föräldrarnas närvaro förmedlade till barnet i det akuta omhändertagandet. 

Föräldrarna beskrevs inneha en central roll för att sjuksköterskorna skulle kunna 

bedriva en så god och trygg vård som möjligt för barnet. Enligt Mangurten et al. 

(2006) ansåg 80 procent av sjukvårdspersonalen att familjens närvaro kunde vara 

fördelaktig, både då föräldrarna kan finnas hos det ledsna barnet, men även för en 

ökad möjlighet för personalen att förbättra relationen med familjen. Flera studier 

(Grahn et al., 2016; Hall & Nayar, 2014) beskriver hur förståelse och kontroll hos 

föräldrarna bringar trygghet till barnet, vilket påskyndar barnets förmåga till 

återhämtning. Grahn et al. (2016) poängterar att trygga barn samarbetar bättre, vilket 

underlättar sjuksköterskans arbete. Föräldrarnas bidrag till en trygg vård för barnet, 

innefattade enligt föreliggande studie även att föräldrarna kunde lämna nödvändig 

information om barnet. Grahn et al. (2016) samt Söderström, Benzein och Saveman 

(2003) förmedlar att en förutsättning för detta är att föräldrarna förblir lugna. Det kan 

ske genom att föräldrarna hålls välinformerade om barnets situation samt att 

sjuksköterskorna har förmågan att lyssna in vad föräldrarna säger. 

Föreliggande studies sjuksköterskor beskrev att de med odelat fokus kunde 

koncentrera sig bättre på barnet om föräldrarna inte var närvarande. Grahn et al. 

(2016) problematiserar att närvarande föräldrar påverkar sjuksköterskan i 

omhändertagandet av barnet, då behov av att ta hand om fler personer än barnet 

uppstår. De betonar dock att sjuksköterskor oftast upplever att barnets behov av sina 

föräldrar väger tyngre än vad nackdelarna av föräldrarnas närvaro gör. Enligt Grahn et 
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al. (2016) kan oroliga och ängsliga föräldrar påverka omhändertagandet av det 

livshotande sjuka barnet. De åsyftar att föräldrarna kan överföra dessa känslor till 

barnet, vilket även påtalades av sjuksköterskorna i föreliggande studie. Motsats till 

detta resonemang ges av Dudley et al. (2009) som uppger att föräldrar inte påverkar 

sjuksköterskornas arbete eller effektivitet negativt i situationer såsom återupplivning 

på barn. I föreliggande studie tydliggjordes det att det var främst föräldrar med höga 

krav på sjukvårdspersonalen samt föräldrar som reagerade med aggression, som 

tenderade att avleda sjuksköterskornas fokus från barnet. Om det föreligger 

egenskaper hos sjuksköterskorna som avgjorde huruvida föräldrars närvaro påverkade 

risken att förlora fokus på barnet framgick inte. Grahn et al. (2016) belyser behov av 

att sjuksköterskorna tränar på att bemöta föräldrar som agerar aggressivt. 

Osäkerhet hos sjuksköterskorna i föreliggande studie medförde att de undvek kontakt 

med föräldrarna. Sjuksköterskorna belyste att de hade behov av att känna en 

grundläggande trygghet i sig själva samt i sina roller som förmedlare av trygghet, för 

att våga bjuda in föräldrarna i omvårdnaden. Baird et al. (2016) samt Hall och Nayar 

(2014) beskriver detta fenomen som bristfälligt bemötande av föräldrar i pressade 

situationer. De förklarar att orsaken kan vara sjuksköterskans rädsla för att bli 

personlig och att passera den professionella gränsen. Likaså rädsla för att bygga upp 

ett förtroende som de sedan inte klarar att leva upp till. Butler et al. (2017) beskriver 

en annan förklaring av ovanstående, om hur det kan uppstå en inre konflikt som 

grundas på risken för att bryta gränser mellan olika roller. De menar att samtliga 

deltagare i en vårdsituation har olika professioner och roller, vilket kan medföra en 

maktkamp. Sjuksköterskorna är experter på den medicinska vården och föräldrarna är 

experter på barnet. Vidare förklarar Butler et al. (2017) att problematik kan uppstå om 

gränser mellan rollerna överlappar varandra vilket kan få sjuksköterskorna att känna 

hot mot rollen som medicinska experter eller då föräldrarna känner hot mot rollen 

som föräldrar. 

Föreliggande studie redovisade hur varierat föräldrar kunde reagera vid 

omhändertagandet av barn med livshotande tillstånd samt hur orsakerna till de skilda 

reaktionerna kunde variera. Utifrån olika situationer krävdes det att sjuksköterskorna 

anpassade bemötandet av föräldrarnas individuella reaktioner och känslor. Enligt den 

rogerianska omvårdnadsmodellen som beskrivs av Gunther (2013), ansågs samspelet 

med omgivningen och mötet med varje individ som en stor utmaning inom vårdandet. 

I föreliggande studie redovisades detta då flertalet av sjuksköterskorna belyste 

svårigheter med att ta hand om föräldrarna samtidigt som full fokus skulle ligga på 

det livshotande sjuka barnet. Flera forskare (Baird et al., 2016; Byczkowski et al., 

2016) visar att föräldrar uppskattar då sjuksköterskorna visar dem respekt och 

värdighet i sina roller som föräldrar. De önskar få ett känslomässigt stöd där 

sjuksköterskorna förmedlar vänlighet och medkänsla. Föräldrarna beskriver även 

längtan efter att sjuksköterskorna skall se familjen som unik. Byczkowski et al. 
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(2016) belyser att föräldrar till barn med livshotande tillstånd önskar en tillåtande 

miljö där föräldrarna tillåts ställa frågor och få svar på dem. 

Reaktionerna hos föräldrarna ansågs skilja sig kulturellt från vad sjuksköterskorna i 

föreliggande studie var vana vid. I dessa situationer kan missuppfattningar uppstå och 

sjuksköterskornas egna erfarenheter av kulturella olikheter inom vården kan spegla 

deras syn och förkunskaper vid kontakt med familjer av annan etnisk härkomst. Detta 

belyser även Berlin, Hylander och Törnkvist (2008) som beskriver att sjuksköterskor 

kan uppfatta sina egna otillräckliga kunskaper angående främmande kulturer, som det 

största hindret i samspelet med familjer av annan etnisk härkomst. Vidare beskriver 

Riggs et al. (2012) att sjuksköterskor som genomgått utbildning inom kulturell 

kompetens ökade sin medvetenhet inom mångkulturella skillnader, vilket kunde 

hjälpa sjuksköterskorna i sitt arbete. Genom att öka kunskapen om olika kulturer kan 

sjuksköterskan få större förståelse för främmande kulturer och sociala sammanhang 

(Berlin, Nilsson & Törnkvist, 2010). Multikulturella interaktioner inom hälso- och 

sjukvård har visat sig vara ett problem och en utmaning världen över (Linnard-Palmer 

& Kools, 2005). I det akuta skedet vid omhändertagandet av livshotande sjuka barn, 

framkom svårigheter att få tillgång till en tolk. Sjuksköterskorna åsyftade att avsaknad 

av tolk kunde försämra vården för barnet eftersom viktig information om barnet 

kunde gå förlorad. Detta styrks av Socialstyrelsen (2016) som menar att brist på 

tolkar, kommunikationssvårigheter samt bristande kompetens om kulturer kan 

försvåra vårdande insatser. 

Föreliggande studie redogjorde för behovet av att föräldrar delges större förståelse 

och ett bättre sammanhang för situationen. Butler et al. (2017) beskriver att föräldrar 

till sjuka barn alltid har ett stort behov av information och att deras behov av 

information är extra stort vid situationer med livshotande sjuka barn. Vidare beskriver 

Butler et al. (2017) att majoriteten sjuksköterskor upplever skillnad i teori och 

verklighet gällande den information föräldrarna får. Butler et al. (2017) menar att 

sjuksköterskorna är medvetna om föräldrarnas behov av information, men det är 

sällan de får information i den utsträckningen i verkligheten. Förklaring till bristande 

information kan vara att sjuksköterskorna försöker skydda föräldrarna, då de anser att 

det kan vara skadligt för dem med onödigt mycket information (Butler et al., 2017). 

Mooney-Doyle et al. (2017) klarlägger vidare att föräldrar upplever brister i 

kommunikationen vid omhändertagandet, vilket gör att föräldrarna inte får rätt 

redskap för att fylla sina behov. Grahn et al. (2016) skildrar frustration hos föräldrar 

som lämnas i ovisshet och inte ges möjlighet att delta i situationen. Detta resonemang 

samstämmer med erfarenheterna från sjuksköterskorna i föreliggande studie, som 

redogjorde för att bristande kommunikation och bristande information upplevdes leda 

till irritation och rädsla hos föräldrarna. Det föranledde att sjuksköterskorna 

eftersträvade kontinuerlig information, vilket upplevdes positiv för både föräldrarna 

och sjuksköterskorna. Även Hall och Nayar (2014) belyser i sin studie att 

sjuksköterskor beskriver kontinuerlig kommunikation som positivt och att det är 
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nyckeln till föräldrars tillit till vården. Hall och Nayar (2014) beskriver även hur 

sjuksköterskorna upplever det känslomässigt enklare att uttrycka den information som 

behöver förmedlas till föräldrarna då detta görs kontinuerlig samtidigt som de arbetar 

praktiskt med barnet. 

Vidare visade föreliggande studie hur föräldrarnas möjlighet till att bevara sin 

föräldraroll förbättrades när de bjöds in till att vara delaktiga i barnets 

omvårdnad.  Hall och Nayar (2014) samt Mooney-Doyle et al. (2017) visar i sina 

studier att föräldrar förväntar sig få upprätthålla sina föräldraroller samt få vara en del 

av teamet i omhändertagandet av det livshotande sjuka barnet. Stuart och Melling 

(2014) visar dock att föräldrarna känner att de saknar makt att ta för sig i dessa 

situationer och hur makten ligger i sjuksköterskans händer. Makten över vilken 

information och i vilken grad föräldrarna blir delaktiga beror på vad sjuksköterskan 

förmedlar till föräldrarna (Stuart & Melling, 2014). Butler et al. (2017) belyser att 

sjuksköterskorna ofta är osäkra på vilken roll föräldrarna vill ha i omhändertagandet 

av deras livshotande sjuka barn. Det beskrivs även hur sjuksköterskorna sällan 

förväntar sig att föräldrarna ska delta i omvårdnaden. Stuart och Melling (2014) 

belyser i sin studie hur föräldrarna anser att skötsel och alldaglig omvårdnad av sitt 

livshotande sjuka barn är deras ansvar. Det beskrivs även hur sjuksköterskorna, 

genom att ta över föräldrarnas uppgifter, kan orsaka en förminskning eller förvirring 

hos föräldrarna i deras föräldraroll. Stuart och Melling (2014) visar även på att det 

inte anses självklart av sjuksköterskorna att föräldrarna själva önskar sköta enklare 

omvårdnad av sitt livshotande sjuka barn. Shields et al. (2008) redovisar föräldrars 

upplevelse av att vara behövda i den akuta situationen, vilket anses viktigt av både 

sjuksköterskorna och föräldrarna. Dock beskriver Shields et al. (2008) att det är fler 

föräldrar än sjuksköterskor som anser att detta behov av delaktighet inte bemöts. 

Avslutningsvis påvisades det i föreliggande studie ett behov av kompetensutveckling 

på samtliga barnkliniker. Curley et al. (2012) förklarar att utbildningar i form av 

scenarioträningar kan öka förståelsen hos sjukvårdspersonal beträffande föräldrars 

reaktioner och att de således kan ha en mjukare och positivare interaktion med 

föräldrarna. Sjuksköterskorna i föreliggande studie gav förbättringsförslag som 

innebar avdelningsspecifik scenarioträning för att öka kompetensen gällande 

omhändertagandet av hela familjen i samband med att barn drabbas av ett livshotande 

tillstånd. Ur ett samhällsperspektiv anses kompetensutbildning ha en betydande roll 

för att minska risken för samhälleliga konsekvenser. Enligt Gustavsson et al. (2011) 

uppskattas psykisk ohälsa kosta samhället runt 70 miljarder kronor per år i Sverige 

och genom kompetensutbildning förmodas föräldrars sjukskrivning på grund av 

bristande bearbetningsmöjligheter, kunna förebyggas. 

Konklusion och implikation 

Studien påvisade att föräldrars närvaro vid omhändertagandet av barn med 

livshotande tillstånd spelade en stor roll för sjuksköterskan såväl som för barnet och 
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föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna i de flesta fall ingav lugn och 

trygghet till barnet i den akuta situationen. Emellertid förekom det dock stress och oro 

hos föräldrarna, vilket kunde försvåra arbetet för sjuksköterskorna. Oavsett vilka 

känslor föräldrarna uppvisar bör sjuksköterskor uppmana föräldrarna att stanna hos 

sitt barn för att bringa trygghet och tröst i det utsatta läget. Sjuksköterskan upplevde 

sig anta en vägledande roll genom att anpassa föräldrarnas närhet till barnet utifrån 

situationens karaktär. Föräldrarnas närhet till barnet främjades genom tillgång till 

information och möjlighet till delaktighet i situationen. Ärlig och tydlig information 

ansågs ge föräldrar större förståelse för situationen samt ökad känslan av trygghet för 

såväl barnet som föräldrarna. Brister i kommunikationen kunde förekomma och leda 

till att viktig information om barnet gick förlorad. 

Studiens resultat indikerar på en koppling mellan föräldrars närvaro och ökade 

chanser till tryggare vård för barnet som befinner sig i ett livshotande tillstånd. 

Resultatet kan tillämpas såväl inom akutvård som inom sluten vård för barn och 

ungdomar. Författarna har dock inte påträffat något större antal studier som preciserar 

områdets komplexitet. Således fordras framtida forskning beträffande övriga 

involverade personers perspektiv vid omhändertagande av barn med livshotande 

tillstånd. Detta för att framställa en helhetsbild av området och möjliggöra 

förbättringsarbeten.
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Intervjuguide          BILAGA A 

Frågor  

 Hur kan en akut situation se ut på din arbetsplats? 

 

 

 Vad innebär det för dig att föräldrarna är närvarande? 

 

 

 Hur förmedlas information till föräldrarna under det akuta omhändertagandet? 

 

 

 Hur upplever du föräldrarnas reaktioner i den akuta situationen? 

 

 

 Har du något du vill tillägga som vi inte har pratat om i intervjun? 

 

Exempel på följdfrågor:  

-Du nämnde... 

-Förklara hur du menar? 

-Utveckla... 

-Kan du förtydliga… 

-Var detta positivt; på vilket sätt? 

-Var detta negativt; har du förslag på vad som hade kunnat göras annorlunda? 
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