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Sammanfattning Kunskap och förståelse för kommunikation och 

interaktion mellan sjuksköterskan och 

barn/föräldrar är nödvändigt för att förbättra 

patientsäkerheten. Alla har rätt att få 

information utifrån sina egna förutsättningar, 

individanpassad information. Litteraturstudiens 

syfte var att belysa kommunikationens 

betydelse för föräldrars delaktighet i barnets 

vård. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

hittades vilket matchade syftet. Slutsatserna i 

artikelresultaten ledde fram till följande 

kategorier: omgivande faktorer, 

sjuksköterskans förhållningssätt och 

kommunikationsstrategier. Faktorer som 

påverkar kommunikationen och föräldrars 

delaktighet i barnets vård var: tidspress, 

bemanning, hjälpmedel i form av 

informationsblad på olika språk, sagor och tolk. 

Även förmågan att individanpassa 

informationen utifrån förälderns kunskapsnivå 

utifrån deras situation framkom som viktigt. 

Kommunikationsstrategier som fungerade var 

att upprepa information på ett enkelt språk och 

att föräldern återberättade. En öppen och 



personlig attityd hos sjuksköterskan gjorde att 

föräldern kände sig delaktig. Användandet av 

nutidens teknik inom vården bör öka. 

Forskning kring olika skattningsinstrument av 

föräldrarnas läs- och skrivförmåga, och deras 

”health literacy”, känns angeläget att fokusera 

på för att anpassas till svenska förhållanden.   
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of communication parental participation in the 
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Inledning 

 

Barnsjukvården i Sverige omfattar barn i åldrarna 0-18 år. Barn och ungdomar med föräldrar 

söker hälso- och sjukvård vid flera tillfällen under uppväxten. Detta medför ett stort antal 

möten med vårdpersonal där kommunikationen är central (Neander, 2011). Bristande kunskap 

om egenvård och följsamhet i behandlingen har fått högre samhällskostnader i form av 

onödiga och oplanerade sjukvårdsbesök och längre sjukvårdsvistelse (Fossum, 2013). När ett 

barn är patient involveras hela familjen, därför används familjefokuserad omvårdnad inom 

barnsjukvården, vilken utgår från hela familjens livsvärld och behov både vad gäller 

kommunikation, delaktighet, kunskap och information samt stöd (Tomlinson, Peden-

McAlpine & Sherman, 2011). 

 

“Kommunikation är en del i all behandling och vård” (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2011 s 3). Kunskap och förståelse för kommunikation och interaktion mellan sjuksköterskan 

och barn/föräldrar är nödvändigt för att förbättra patientsäkerheten och leva upp till en god 

och säker vård (ibid). Sjuksköterskan måste vara medveten hur hon interagerar i mötet, om sin 

förmåga att kommunicera och vilken roll kommunikationen har i samspelet, samt ta sitt 

ansvar för förtroendet i relationen (Neander, 2011).  

 

 

Bakgrund 

 

Omvårdnadsperspektiv 
 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och målsättningen är att i 

omvårdnadsrelationen se till att patienten och närstående känner trygghet och delaktighet i sin 

vård. Sjuksköterskan utgår från sex kärnkompetenserna i sin profession, där bland annat 

personcentrerad vård, evidensbaserad vård och informations- och kommunikationskunskap 

ingår (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Enligt omvårdnadsteoretiken Joyce Travelbee är kommunikationen ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap (Eide & Eide, 2011). Kommunikation är en ömsesidig process där de 

inblandade delar eller förmedlar tankar och känslor. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att 

bemästra sjukdom och lidande samt finna mening i sin upplevelse, vilket enligt Travelbee är 

målet med omvårdnaden. Travelbees attityd till patienten var att individen är unik. Travelbee 

vidareutvecklade sin teori med att tala om behovet av att utveckla en människa - människa - 

förhållande till patienten för att därigenom möta behoven hos patienten och närstående och för 

att uppfylla syftet med omvårdnaden. Enligt henne omfattar sjuksköterska - patient - 

förhållandet fem faser: det inledande mötet, utveckling av identiteter, empati, sympati och 

ömsesidig förståelse och kontakt (ibid). Liknande tankar hittas hos Martin Buber där “Allt 

verkligt liv är möte” (Gustafsson, 2009). För att förstå Bubers tankar och tolkningar används 

Lars H Gustafsson, som utvecklar resonemanget om vikten av förhållningssättet mellan vuxen 

och barn. Jämlikheten är en förutsättning vid Jag - Du-mötet, till skillnad från Jag och Det-

mötet där den andre är ett objekt för min erfarenhet. I möten mellan sjuksköterska och patient, 

eller vuxen och barn råder vare sig ett Jag - Du förhållande eller ett Jag- Det förhållande. Det 

krävs insikt och fingertoppskänsla för att kunna mötas på rätt nivå (ibid). 
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Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ser till hela personen och hennes resurser, till 

det unika i varje persons behov (Vårdhandboken, 2012; SSF, 2010). Sjuksköterskan måste ges 

förutsättningar för att kunna bedriva personcentrerad eller en familjefokuserad vård utifrån en 

värdegrund och genom att fungera som personens/familjens språkrör. Sjuksköterskan ska utgå 

från personens livsvärld och upplevelse samt verka för att vårdrelationen blir ett likvärdigt 

partnerskap där även familjen ingår. Livsvärlden består exempelvis av minnen, vår vardag 

och våra förväntningar om framtiden - helt enkelt livet vi lever som människor (Galvin, 

2010).  

 

Kommunikation 

 

Ordet kommunikation kan identifieras som något som blir ett ”ömsesidigt utbyte” 

(communication), något som går ”att dela”, det vill säga med någon eller några (communino) 

och ”något som blir gemensamt”, ”göra någon delaktig i” (communicare) ( Fossum, 2013. s 

26).  

 

Kommunikation är livsnödvändigt för att överleva, kunna samarbeta och få sina personliga 

behov tillfredsställda (Fossum, 2013). Kärnan i professionell kommunikation inom 

omvårdnadsyrkena är att den är välgrundad inom yrkesområdet och är till stöd för patienten. 

(Eide & Eide, 2011). Kommunikation sker både genom verbala uttryck och genom vårt 

kroppsspråk. Kommunikationens konst består i att uppfatta det komplexa i samspelet och 

förhålla sig till helheten. Förutsättningen är att respektera den andra, att kunna lyssna aktivt, 

vara öppen och samtidigt direkt. Det är viktigt att sjuksköterskan och patienten förstår 

varandra för att mötet skall bli så effektivt som möjligt (Eide & Eide, 2011; Fossum, 2013). 

Sjuksköterskan möter olika personer med olika förutsättningar, som påverkar hur de kan ta 

emot information och rekommendationer vad gäller deras hälsa. Interaktion, samspelet mellan 

patient och sjuksköterska, äger i stor utsträckning rum via kommunikationen. All interaktion 

med föräldrar måste förmedla en försäkran om stöd och kunskap om vad som ska göras, så att 

föräldrarna känner sig förberedda, säkra och delaktiga (Lerret, 2009). 

Personens uppfattningar och förmåga att påverka sin hälsa bör beaktas då en fungerande 

kommunikation borgar för följsamhet till behandling och tillfredsställelse med vården 

(Fossum, 2013; Levetown, 2008). Enligt Patientsäkerhetslagen kap.6 § 6 (SFS 2010:659) har 

hälso-och sjukvårdspersonal skyldighet att ge individanpassad information till patienter och 

närstående. Sjuksköterskan ska vara medveten om vikten av att informera, och kunna 

individanpassa nödvändig information samt undervisa utifrån utvecklingsnivå samt läs- och 

kommunikationsförmåga hos barn och förälder (Klang Söderkvist, 2013; Jackson, Cheater & 

Reid, 2008).Inom hälso- och sjukvården sker kommunikation på många olika sätt, vilket kan 

göra att informationen inte blir fullständig (Socialstyrelsen, 2011). Det finns olika hinder för 

kommunikation (Fossum, 2013). Det kan vara svårt att öppna sig för sjuksköterskan om 

denna låter stressad. Tonfallet, rösten och hur sjuksköterskan uttrycker sig spelar en stor roll. 

Sjuksköterskans uppfattning om sig själv och om patienterna påverkar kommunikationen.  

Makt inom sjukvården förekommer (Vinthagen, 2013). Den som utsätts för maktutövandet 

kan känna sig kränkt. Patienter inom vården kan få en känsla av maktlöshet för att de inte kan 

påverka sin egen situation. Inom vården sker “informationsöverföring” från bland annat 

sjuksköterska till patient, vilket innebär en envägskommunikation och för att kunna kalla det 

kommunikation krävs ett “informationsutbyte” eller att en dialog sker. Att samtala är ett sätt 

att försöka förstå något men genom makt kan förståelsen förändras. Enligt den franske 
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filosofen Michel Foucault ägs inte makten, utan makten utövas. För att samtalet skall flyta på 

måste sjuksköterskan komma åt dialogstörande beteenden och strukturer som bland annat 

maktpåverkan, genom att kunna befrämja de beteenden och strukturer som fungerar 

(Vinthagen, 2013).  

Ett annat hinder är sjuksköterskor med kort erfarenhet, som behöver öva sig på att se, tolka 

och förstå, såväl detaljer som helheten kring patienten och vara medvetna om att patienten 

även har ett liv utanför sjukvården (Johansson, 2013). När sjuksköterskan möter patienter med 

olika kulturell bakgrund kan det bli svårt att uppfatta det emotionella hos patienten, eftersom 

att det är lättare att uppfatta de kroppsliga symtomen (Bäärnhielm, 2013). När personer 

kommer från en annan kultur och har med sig en annan syn på sjukvårdssystemet än i Sverige, 

kan missuppfattningar uppstå. Om kommunikationen sker på olika språk ska tolk användas 

(ibid).  

 

Barn och Föräldrar 

 

I mötet och samtalet med barn och föräldrar är det framför allt två behov som bör tillgodoses, 

kognitiva och känslomässiga behov. Det kognitiva innebär att möta behovet av att få veta och 

förstå medan det känslomässiga handlar om att känna sig sedd och förstådd i mötet 

(Levetown, 2008; Comp, 2011). Att möta och kommunicera med barn och deras föräldrar 

kräver särskild kompetens. Genom att vara lyssnande, ärlig, deltagande på “samma nivå” som 

patienten skapas en förutsättning för att kunna öppna en dialog (Johansson, 2013). 

I mötet är barnet i underläge, i förhållandet till sjuksköterskan och föräldrarna eftersom barnet 

är beroende av de vuxna omkring sig och deras förmåga till att skapa en trygg omgivning. Det 

krävs att sjuksköterskan har kunskap om barnets utvecklingsnivå för att kunna kommunicera 

på ett sätt så att barnet förstår. Ärlighet är viktigt då barn är bra på att läsa av kroppsspråket 

och tappar förtroendet om sjuksköterskan säger en sak med ord och visar något annat med 

kroppsspråket. Förloras tilliten, är det svårt att vinna den tillbaka (Eide & Eide, 2011; 

Johansson, 2013).  

I mötet med föräldrar är det viktigt att var lyhörd, reflekterande och sätta sig in i föräldrarnas 

roll. Föräldrarna är känsliga för hur bemötandet sker, hur sjuksköterskan bemöter och 

kommunicerar med barnet. Rätt bemötande och goda kunskaper om hur man kommunicerar 

med barn är en förutsättning för att nå fram till hela familjen (Eide & Eide, 2011; Johansson, 

2013). Kommunikation ligger till grund för relationen mellan sjuksköterskan och familjen 

(Levetown, 2008). Föräldrars upplevelse av informationen som ges, och upplevelsen av 

vården, påverkas mycket av hur relationen är mellan sjuksköterska, förälder och barn 

(Jackson, Baird, Davis-Reynolds, Smith, Blackburn & Allsebrook, 2007). Det är viktigt med 

en god kommunikation, vilket bland annat innebär att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna på 

vad föräldrarna behöver och tar tillvara på föräldrarnas kunskap om barnet. Föräldrarnas 

kompetens ligger till grund för att kunna fatta korrekta beslut som rör barnet (Edvinsson 

Månsson & Enskär, 2008; Jackson et al., 2008). Kompetensen bygger på att de har tillräcklig 

kunskap och information för att kunna göra genomtänkta överväganden.  

För att stärka barns, ungdomars och föräldrars delaktighet i vården och för att lyfta fram 

barnperspektivet skapade Socialstyrelsen Barns behov i centrum [BBIC], för att sprida 

kunskap genom riktlinjer och utbilda personal i systemet (Socialstyrelsen, 2011). Nordisk 
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förening för sjuka barn [NOBAB] har utifrån FNs barnkonvention utformat Nordisk standard 

för sjuka barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB, 1991) där rätten till 

föräldramedverkan, information och medbestämmande för barn och föräldrar vid 

sjukhusvistelse befästs. 

 

Problemformulering 

Varje dag möts föräldrar och sjuksköterskor, ett möte där de kommunicerar med varandra. 

Alla har rätt att få information utifrån sina egna förutsättningar, individanpassad information. 

Det kan många gånger vara försvårande omständigheter kring dessa möten, t.ex. en orolig 

eller stressad förälder och tidspress. Sjuksköterskan kan uppleva att hon inte når fram till 

familjen eller att de inte förstår varandra. Skilda mål med samtalet som kan leda till 

missförstånd och utebliven information, då fel frågor ställs eller avsaknad av följdfrågor.  

Vad påverkar kommunikationen mellan sjuksköterska och föräldrar? 

Vilka kommunikationssätt kan sjuksköterskan använda sig av i mötet med föräldrar? 

Hur individanpassar sjuksköterskan kommunikationen? 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kommunikationens betydelse för föräldrars 

delaktighet i barnets omvårdnad.  

 

Metod 

 
Denna litteraturstudie genomfördes utifrån Fribergs (2012) modell genom litteratursökningar i 

databaserna med inriktining mot omvårdnadsforskning.  

 

Datainsamling 
 

Sökningar gjordes under januari, februari och mars 2013 i databaserna Cinahl, Swemed+, 

Pubmed och Cochrane med sökorden Communication, Information, Parent, Nurse, Family 

centered care, Person centered care, Interaction, Child, Nursing, såväl separat som i olika 

kombinationer (Sökordsöversikt Bilaga A). Även fritextsökningar gjordes med sökorden 

Lifeworld och Person centred. Artiklarna skulle vara utgivna mellan år 2008-2013, vara 

original artiklar och vetenskapliga, skrivna på engelska och finnas i full text (Sökhistorik 

Bilaga B). Många artiklar föll bort redan i första urvalet då det bland annat handlade om 

genetiska risker, specifika sjukdomar och om olika länders preventiva arbete med ungdomar. 

Abstract som verkade stämma mot syftet lästes igenom och 17 artiklar som matchade syftet 

valdes ut i urval 2 (Sökhistorik Bilaga B). Både kvalitativa (8), kvantitativa (9) artiklar 

hittades. Flera artiklar återkom i olika databaser, flest hittades i Cinahl och Pubmed. 
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Artiklarna som hittades och som matchade vårt syfte, granskades och analyserades utifrån 

artikelöversikt/forskning med kvalitativ eller kvantitativ metod (Bilagor C & D) och med 

hjälp av granskningsmall i Willman, Stoltz & Bathsevani (2011). Hög vetenskaplig kvalitet 

benämndes med 1 och låg vetenskaplig kvalitet med 2, utifrån figur 8:4 och 8:5 (s 109). 

 

Inklusionskriterier: artiklar som handlade om kommunikation mellan förälder och 

sjuksköterska, information, familjefokuserad omvårdnad. 

Exklusionskriterier: artiklar som handlade om kommunikation inom familjen, som var 

specifikt riktad till ungdomar inom viss vård, som handlade om kommunikation kring 

genetiska risker samt även litteraturöversikter. Artiklarna som ingick i resultatet markerades 

med Asterix i referenslistan. 

 

 

Databearbetning 

 
Artiklarna lästes igenom flera gånger och analyserades individuellt av samtliga i gruppen 

utifrån syftet. Därefter gjordes en gemensam genomgång med diskussion av syfte, metod och 

resultat i artiklarna. I bearbetningen användes artikelöversikterna (Bilagor C & D) för att 

strukturera materialet. Likheter och olikheter i innehållet grupperades i olika tänkbara 

kategorier. 

Denna kategorisering mynnade ut i fyra kategorier: organisation/kompetens, familjefokuserad 

omvårdnad, barriärer och kommunikationsverktyg. Efter ytterligare bearbetning och 

jämförelser av materialet så framträdde kategorierna: barriärer och 

kommunikationsstrategier, vilka slutligen blev kategorierna: omgivande faktorer, 

sjuksköterskans förhållningssätt och kommunikationsstrategier, genom vilka resultatet 

presenterades.  
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Resultat 

 

“Communication is huge; have to inform parents’ of every aspect of child’s care and 

empower them to be involved as much as possible” (Coyne, O’Neill, Murphy, Costello & 

O’Shea, 2011. s 2567). 

 

Omgivande faktorer  

 
En miljö där föräldrarna kände sig välkomna i form av generösa besökstider, tillräckligt med 

plats runt barnet och lekutrymme för syskon, framkom som viktiga faktorer för att öka 

delaktighet i vården enligt Redshaw och Hamilton (2010). Även ett stödjande klimat på 

avdelningen där gemensamhetsutrymmen underlättade för föräldrarna att utbyta erfarenheter 

med varandra var betydelsefullt. Exakt och noggrann information till föräldrarna om barnet 

samt känslomässigt stöd och individuell vård för att se även förälderns behov, ledde till en 

positiv relation till sjuksköterskan vilket var avgörande i neonatalvården (ibid). 

Språksvårigheter samt begränsad läskunnighet hos föräldern var ett hinder när information 

skulle ges. Informationen kunde handla om hygien, avdelningens rutiner, medicinsk 

information och vem som ansvarade för vad och till vem föräldern skulle vända sig (Coyne et 

al., 2011; Smith, Murrat, McBride & McBride, 2011).  

Komplexiteten, volymen och innehållet i informationen i kombination med tidsbrist 

försvårade kommunikationen vilket både Sanjari, Shirazi, Heidari, Salemi, Rahmani & 

Shoghi (2009) och Turner, Cull, Bayldon, Klass, Sanders, Frintner, Abrams & Dreyer (2009) 

fick fram i sina studier. Det var också svårt att behålla förälderns uppmärksamhet eftersom 

barnet behövde tröstas, skulle kläs på eller behövde bytas på under tiden som samtalet pågick. 

Kulturella skillnader påverkade tolkningen av föräldrarnas reaktioner på barnets symtom. 

Föräldrarna kunde ibland känna sig ifrågasatta, men med hjälp av tydlighet och förklaring till 

varför vissa frågor ställdes så underlättades interaktionen, vilket uppfattades positivt av 

föräldrarna (Berlin, Törnkvist & Hylander, 2010; Sanjari et al., 2009). Det framkom även i 

Berlin, (2010) att föräldrarnas förändrade sociala situation, deras känsla av ensamhet och en 

oro över att inte komma in i det svenska samhället var ytterligare ett hinder. Det var tydligt att 

otillräcklig bemanning och hög arbetsbelastning försvårade sjuksköterskans arbete med att 

möta föräldrarnas och barnens behov (Coyne et al., 2011; Aein, Alhani, Mohammadi & 

Kazemnejad, 2009; Aein, Alhani, Mohammadi & Kazemnejad, 2010) vilket i sin tur ledde till 

negativ påverkan på interaktionen emellan dem.  

 

Genom användande av kontaktkort med namn på sjuksköterskan som ansvarade för familjen 

och med bilder på personalen på väggen i korridoren, ökade tillgängligheten och kontakterna 

mellan sjuksköterskan och föräldrarna blev fler (Redshaw & Hamilton, 2010). 

I en annan studie av Aein et al. (2009) framkom att  föräldrarnas oro minskade och deras 

engagemang ökade om stöd gavs och kommunikationen var fungerande, vilket även minskade 

stressen hos barnet enligt Smith et al. (2011). 

Samverkan med, till exempel psykolog och kurator, efterfrågades så att föräldrarna kunde 

erbjudas mer stöd under vårdtiden och studien visade på vikten av en tydlig kommunikation 

mellan medlemmarna i vårdteamet för att optimera omvårdnaden (Coyne et al., 2011).  
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Sjuksköterskans förhållningssätt 

 
I arbetet med familjefokuserad omvårdnad kunde sjuksköterskan påverka kvalitetén på 

omvårdnaden och genom att vara medveten om sin roll i att stödja föräldrarna utifrån deras 

individuella behov (Sanjari et al., 2009). “Förhandlingen”, det vill säga själva 

rollfördelningen, mellan sjuksköterskan och föräldern var ofta nyckeln till en lyckad 

interaktion under vårdtiden (Aein et al., 2009). En annan studie visade att oförmåga hos 

sjuksköterskan att identifiera föräldrarnas kunskapsnivå förhindrade en adekvat 

kommunikation (Turner et al., 2009). 

 

När information gavs utan vidare förklaring var det svårt för föräldrar att ta till sig 

informationen (Nunes & Ayala, 2009). Detta bekräftades i den senaste studien av Aein et al. 

(2010) som visade att även delegering av vårdinsatser utan tillräcklig undervisning och 

information påverkade förtroendet och skapade misstro hos föräldrarna. Rollfördelningen 

mellan sjuksköterskan och föräldern, själva förhandlingen, påverkades av hur sjuksköterskan 

informerade och hur föräldern gjordes delaktig i omvårdnaden av barnet. Ytterligare två 

studier (Coyne et al., 2011; Smith et al., 2011) efterfrågade användandet av klargörande 

kommunikation och ökande kunskap om hur sjuksköterskan skall kommunicera med stressade 

föräldrar. Att se familjen som en helhet och identifiera allas behov för att kunna 

individanpassa delaktighet, stöd och information visades vara väsentligt i familjefokuserade 

omvårdnaden (Coyne et al., 2011). Aein et al. (2010) fann att öppenhet, tydlighet och klara 

riktlinjer för att ta reda på föräldrarnas förväntningar på sin delaktighet i vården kunde hjälpa 

sjuksköterskan att förstå föräldrarnas behov och på så vis hjälpa dem i sin vårdande roll.  

I den svenska studien från 2010 visade Berlin et al., att en kunnig, trygg och välkomnande 

BVC-sjuksköterska med ett öppet sätt, som visade ett genuint intresse för barnet möjliggjorde 

en fungerande relation till föräldern. BVC-sjuksköterskans attityd gentemot föräldrarna 

visades ha stor betydelse för interaktionen och följsamheten till de råd och tips som ges, samt 

till fortsatta besök (ibid). 

 

 

Kommunikationsstrategier 

 
Användbara kommunikationstekniker visades vara att identifiera förälderns förkunskaper, att 

exemplifiera och återberätta. Föräldrarna kom lättare ihåg och förstod bättre informationen, 

vilket ledde till att följsamheten och tillfredsställelsen med vården ökade (Nunes & Ayala, 

2009). Detta stärks ytterligare i studierna från Coyne et al. (2011) och Turner et al. (2009) 

som fann att ett enkelt språk, repetition av huvudinformationen och ett förtydligande av 

nyckelord var fungerande kommunikationsstrategier. Eftersom mängden information 

påverkade hur den uppfattades av föräldern så var det mest funktionellt att endast presentera 

2-3 ämnen i taget. Vikten av informationssamtal inför procedurer, exempelvis omläggningar 

av brännskador, så att föräldrarna vet vad som ska hända för att kunna stötta sitt barn, belystes 

i studien av Smith et al. (2011). Dessutom var det viktigt med debriefing samtal efter 

omläggningarna så att föräldrarna fick prata av sig, för att undvika utveckling av Post 

Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD). I studien visades att 52 % av mammorna hade PTSD-

symtom. Även noggrann dokumentation av föräldrarnas tankar och förslag kring upprepade 
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procedurer var viktigt, för att minska stressen och öka kontinuiteten i omvårdnaden (Smith et 

al., 2011). 

 

Liknande fynd gjorde Hoppa och Porter (2011) i sin studie om användandet av ett formulär 

under besöket på en akutmottagning. Det framkom att när förälderns förväntningar och 

önskningar på vården identifierades via formuläret direkt vid ankomst till en akutmottagning, 

underlättades kommunikationen mellan föräldern och sjuksköterskan genom att den blev 

tydlig och individanpassad. Missförstånd kunde undvikas och värdefull överföring av 

information i en ofta stressad miljö möjliggjordes.Tillfredsställelsen med vården ökade när 

kommunikationen förbättrades genom tydlighet, öppenhet och diskussion på förälderns nivå 

(ibid). 

 

Otillräcklig läs- och räkneförmåga hos föräldrarna påverkade hur de tog till sig informationen 

kring skötseln av barnet (Kumar, Sanders, Perrin, Lokker, Patterson, Gunn…& Rothman 

2010). Studien visade att användandet av PHLAT-instrument kunde hjälpa sjuksköterskan att 

identifiera föräldrar som behövde en tydligare och mer individanpassad information. PHLAT 

är ett instrument för att kunna skatta läskunnighet och räkneförmåga, vilket validerades i 

studien. En annan studie visade att Negotiation Care Tool (NCT) var ett effektivt verktyg för 

att förändra sjuksköterskans attityd kring föräldramedverkan, från ett störmoment till 

gemensam rollfördelning (McCann, Young, Watson, Ware, Pitcher, Bundy & Greathead, 

2008). Kommunikationen förbättrades i stressade situationer genom att sjuksköterskan och 

föräldern ställde fler frågor och gemensamt deltog i den dagliga planeringen av omvårdnaden.  

Med hjälp av ett bedömningsformulär och en informationsvideo kring barnets utveckling 

inför BVC-besök, förbättrades kommunikationen med mer öppna frågor, mer 

informationsgivning och ökad diskussion kring råd (Sieces, Drotar, Keilman, Kirchner, 

Roberts & Stancin, 2008). 

 

Studierna av Coyne et al. (2011), Redshaw och Hamilton (2010), Turner et al. (2009) och 

Weiss, Goldlust & Vaucher (2009) visade att lättillgänglig information på flera språk och 

användandet av tolk var avgörande, för att kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

föräldern med annat modersmål skulle kunna fungera. 

Införandet och användandet av databaserad dokumentation i samband med hälsobesök på 

BVC visades öka kommunikationen genom fler öppna frågor och på så vis förbättrades 

dialogen mellan sjuksköterskan och föräldern. Fokus på barnet ökade och föräldrarna kände 

sig uppmuntrade att våga fråga, vilket var positivt för kommunikationen (Johnson, Serwint, 

Fagan, Thompson, Wilson & Roter, 2008).  

 

Weiss et al. (2009)  visade i sin studie att fortbildning av personalen i föräldrakommunikation 

visade sig vara värdefull då föräldrarnas tillfredsställelse med vården ökade. Det var viktigt 

att vidareutveckla kunskap, kompetens och kommunikationsförmågan i interaktionen med 

föräldrarna menade Sanjari et al. (2009), något som även Coyne et al. (2011) och Turner, 

Cull, Bayldon, Klass, Sanders, Frintner, Abrams & Dreyer (2009) lyfte fram med behovet av 

träning i att kommunicera. 

 

Sociala medier visades kunna vara ett sätt att kommunicera med föräldrar, men de flesta 

föredrog att få information av någon professionell som de hade förtroende för (Stroever, 

Mackert, McAlister & Hoelscher, 2011). Granskade länkar, sjukvårdsupplysning och 

dagboksanteckningar var fungerande kommunikationsverktyg enligt Redshaw och Hamilton 

(2010). 
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Sagoberättelser utifrån specifika symtom eller sjukdomstillstånd visades kunna fungera som 

ett verktyg för att förmedla medicinsk information till föräldrar och barn. Sagoformen hade en 

lugnande effekt på grund av att den kändes igen av dem. Innehåll och form visades vara 

viktigt för att möta målgruppens behov och förkunskaper (Hartling, Scott, Pandya, Johnson, 

Bishop & Klassen, 2011).  

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

 
Litteraturstudien genomfördes med hjälp av sökningar i omvårdnadsfokuserade databaser, 

med flest sökträffar i Cinahl och Pubmed. Valda sökord genererade artiklar publicerade under 

de senaste fem åren, utifrån vårt syfte och vår problemformulering. Fritext sökning gjordes för 

att komplettera sökningarna men inga nya artiklar tillkom. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar valdes eftersom vårt syfte var att belysa kommunikationens betydelse för föräldrars 

delaktighet i barnets omvårdnad. Artiklarna lästes igenom flera gånger och slutsatser i deras 

resultat, utifrån vårt syfte, ströks under och kategoriserades. Vissa av artiklarna var 

svårbedömda då de hade små urvalsgrupper även om tillvägagångssättet kändes korrekt och 

ytterligare en var pilotstudie. Studien av Hoppa och Porter togs med trots den lägre graden av 

vetenskaplig kvalitet då det kändes viktigt att hitta kommunikationsverktyg för optimera 

vården i akuta situationer. Litteraturen lästes igenom kring vad som kunde hittas angående 

bevisvärde och sedan tolkades artiklarna efter bästa förmåga (Friberg, 2012; Willman, Stoltz 

& Bathsevani, 2011). Den fortsatta bearbetningen av materialet mynnade ut i följande 

kategorier som blev stommen i resultatet: omgivande faktorer, sjuksköterskans 

förhållningssätt och kommunikationsstrategier. 
 

Studien stärks av att tre studenter med olika kliniska erfarenheter och utbildning (psykiatri, 

barnhälsovård och akutsjukvård) läst, granskat och bearbetat artiklarna. En annan styrka är att 

artiklarna kommer från flera länder, främst Nordamerika och Europa men även från Iran, 

Australien och Nya Zeeland. Några artiklar visade intressanta resultat även om kulturella 

skillnader kan försvåra överförbarheten till svenska förhållanden, men med tanke på det 

multikulturella samhället som vi lever i kändes det relevant att ta med dessa.  

 

 

Resultatdiskussion 
 

Kommunikation är en stor del av omvårdnaden, det kan vara livsavgörande att 

kommunikationen fungerar. Många sjuksköterskor upplever att föräldrar inte alltid förstår 

eller tar emot det som sägs, och att sjuksköterskan inte alltid får fram rätt information till dem. 

Dialogen blir bristfällig och kan leda till onödiga missförstånd. 
 
Tidsbrist är en försvårande faktor  som kan skapa stress hos både sjuksköterskan och 

föräldern, detta måste ledningen vara medvetna om vilket stärks i studierna från Aein et al. 

(2010), Coyne et al. (2011), Weiss et al. (2009) och Sanjari et al. (2009). Tillräcklig 

bemanning och en fungerande arbetsstruktur underlättar omvårdnaden och kommunikationen 

mellan föräldern och sjuksköterskan (Aein et al., 2010; Aein et al., 2009; Coyne et al., 2011), 

något som bör beaktas såväl organisatoriskt som samhällsekonomiskt. När sjuksköterskan ges 
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rätt förutsättningar minimeras riskerna för missförstånd och otillräcklig kommunikation även i 

stressade situationer, vilket minskar riskerna för barnet. Utifrån Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) åligger det sjuksköterskan att ge individanpassad information och undervisa utifrån 

förälderns förkunskaper, något som många gånger kan försvåras av sjuksköterskans 

arbetsbelastning, stress och egen livssituation. Tydligt ledarskap med ett öppet klimat där 

sjuksköterskan kan känna sig trygg genom att arbetet organiseras så att ingen behöver hamna i 

situationer där man känner sig utlämnad efterfrågas. Klara rutiner och riktlinjer underlättar för 

alla inblandade och ökar patientsäkerheten och tillfredsställelsen med vården. 
 
Relation och interaktion visar sig vara viktiga faktorer för att möta föräldrarna, nå fram till 

dem och på så sätt öka deras delaktighet och följsamhet i vården (Berlin et al., 2010; Aein et 

al., 2010; Hoppa & Porter, 2011; Sanjari et al., 2009). Sjuksköterskan måste ta sitt ansvar i 

relationen med föräldern och barnet, för att göra dem delaktiga i omvårdnaden. Bemötandet, 

attityden och den personliga erfarenheten hos sjuksköterskan är viktiga delar för att 

kommunikationen ska fungera. Klara riktlinjer för att identifiera föräldrarnas förväntningar på 

delaktighet i vården kan hjälpa ssk att förstå föräldrarna behov (Aein et al. 2010). Även Buber 

beskriver mötet som essensen i omvårdnad,  omvårdnadens forum där sjuksköterskan 

verkligen kan påverka. Genom  fingertoppskänsla grundat på erfarenhet, kompetens och 

kunskap om olika kulturer, sedvänjor och traditioner  kan vårdandets förmåga utvecklas. Då 

en av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård så är det viktigt att 

sjuksköterskan arbetar utifrån en helhetssyn kring hela familjen. Personcentrerad vård kan 

kopplas till familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad bör vara en 

självklarhet i all barnsjukvård, där hela familjens behov identifieras och tillgodoses för att 

uppnå optimal omvårdnad. Rindstedt (2013) framhåller att när föräldern är engagerad med att 

distrahera, underhålla och trösta sitt barn minskar bådas rädsla och oro. Det är viktigt att ta 

med föräldrarna som medlemmar i vårdteamet kring barnet, att se dem och möta dem där de 

är och vara tydliga med rollfördelningen för att undvika onödiga missförstånd.Hela familjens 

livsvärld påverkas av barnets sjukdom och symtom, vilket även bekräftas av Galvin (2011) 

och Thomlinson et al. (2011). Sjuksköterskan bör ha kompetens att identifiera förälderns 

kunskapsnivå, behov och förutsättningar för att kunna tydliggöra och individanpassa 

kommunikationen. På så sätt kan sjuksköterskan nå fram till den ömsesidiga process i vilken 

tankar och känslor förmedlas och se till det unika i varje människa som enligt Travelbee är det 

centrala med omvårdnaden.  

 
Sjuksköterskans bemötande påverkar mötet med föräldern, både genom hur sjuksköterskan 

uttrycker sig verbalt och med sitt kroppsspråk vilket Jackson, Baird, Davies-Reynolds, Smith, 

Blackburn & Allsebrook (2007) visar i sin studie. I relationen är det viktigt med tydligheten 

kring förälderns roll och ansvar i omvårdnaden av barnet, för att minska stressen och öka 

tillfredsställelsen, detta framkom i artiklarna från Sanjari et al. (2009), Smith et al. (2011), 

Aien et al. (2009), Berlin et al. (2010) och McCann et al. (2008). Klinisk erfarenhet och att 

sjuksköterskan är trygg och säker i sin roll, underlättar förmågan att läsa situationer och se till 

helheten.  Handledning och reflektion är bra hjälpmedel för att dra lärdom av både  bra och 

mindre bra situationer, och på så vis vidarutveckla förmågan att kommunicera och möta 

människor. Både grupphandledning och enskild handledning är till god hjälp för 

sjuksköterskan för att kunna ta tillvara på erfarenheter, såväl egna som andras. Reflektion 

borde vara en daglig vana eftersom det gör det möjligt för sjuksköterskan att växa både på ett 

personligt och på ett professionellt plan, vilket leder till ökad trygghet och självkännedom, 

något som gagnar omvårdnaden.  
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FNs barnkonvention (Utrikesdepartementet [UD], 2006) förespråkar en miljö och ett klimat 

som stimulerar till lek och är anpassade för barn och föräldrar, där de kan trivas och få sina 

behov tillfredsställda vilket bekräftas av Redshaw och Hamilton (2010) och Berlin et al. 

(2010). Barnsjukvård i Sverige innefattar alla barn och ungdomar mellan 0-18 år och då ställs 

olika krav på anpassning utifrån ålder, både vad gäller lokaler och distraktionsmetoder och 

detta måste sjuksköterskan ta i beaktande i mötet med hela familjen. Möjligheten till 

avledning och distraktion är viktig för både föräldrar och barn. Familjerum, möjlighet att dra 

sig undan och vara ifred, bibehålla kontakt med övrig familj och vänner samt utrymme där de 

kan träffa andra familjer och dela erfarenheter och kunskap underlättar för många under 

sjukvårdsvistelse. NOBAB (1991) stärker ytterligare föräldrarnas delaktighet och deras rätt att 

påverka vården, därför är det sjuksköterskans ansvar att ta med föräldrarna och lyssna på 

dem- de är ju experter på sitt barn. 

 

Sjuksköterskan bör ges möjlighet att vidareutveckla sin kommunikationsförmåga, öka sin 

kompetens ur ett kulturellt perspektiv och kunna bedöma förälderns förmåga att förstå och ta 

till sig hälsoinformation (health literacy). Innebörden i health literacy finns inte översatt till 

svenska men kan sammanfattas som: i vilken grad olika individer har kapacitet att erhålla och 

förstå grundläggande hälsoinformation för att kunna ta korrekta beslut om sin eller sitt barns 

hälsa (Mårtensson & Hensing, 2011). 

Precis som Berlin et al. (2010) framhåller i sin studie så bör sjuksköterskan ha förmåga att 

kunna möta alla familjer i vårt mångkulturella samhälle. Förutfattade meningar innebär en 

risk och kan undvikas genom rak och tydlig kommunikation, genom att  förklara syftet med 

råd och behandling så ökar delaktigheten och förståelsen för varandra. För att barnet och 

föräldrarna skall kunna känna tillit och förtroende för sjuksköterskan, krävs såväl kunskap 

som förmåga att ge individanpassad information. Genom att ta tillvara på förälderns 

erfarenheter kring omvårdnaden och våga samtala med dem om jobbiga situationer tar 

sjuksköterskan sitt ansvar för relationen och föräldrarna känner sig sedd vilket ökar 

delaktigheten (Smith et al., 2011). Tilltro till den egna förmågan skapar trygghet och har en 

bidragande betydelse för att förbättra både hälsa och livskvalitet (Klang Söderkvist, 2013; 

Levetown, 2008; Jackson et al., 2008). Detta kan innebära en besparing för samhället då 

egenvården ökar, rätt vård nivå används och antalet onödiga sjukvårdsbesök minskar. 

Det bör vara en rättighet att information ska finnas att tillgå på flera språk. För att vården ska 

kunna vara tillgänglig för alla och på lika villkor så måste detta kunna tillgodoses. 
Användandet av tolk visades vara avgörande för att kommunikationen skulle fungera och för 

att kunna ge optimal vård (Coyne et al., 2011; Redshaw & Hamilton, 2010; Weiss et al., 

2009). Att inte använda sig av en tolk är ett tjänstefel eftersom föräldrarna inte får möjlighet 

att ta korrekta och genomtänkta beslut kring sitt barn, vilket även Jackson et al. (2008) 

beskriver i sin studie. 
För att försäkra sig om att information når fram, måste sjuksköterskan vara flexibel och 

använda sig av olika kommunikationsstrategier. Tydlig muntlig och skriftlig information i 

lagom mängd, där ett enkelt språk med upprepande av huvudinformationen och återberättande 

för att kunna förstå om föräldern har tagit till sig informationen är avgörande enligt Coyne et 

al. (2011) och Turner et al. (2009). Informationen till föräldrarna i sjukvården ges ofta av 

olika yrkeskategorier och uttrycks på olika sätt, vilket kan vara förvirrande för dem. Enhetliga 

och gemensamt överenskomna informationsblad kan underlätta och minska risken för 

missförstånd och osäkerhet hos föräldrarna. 

Genom att använda sig av mer öppna frågor förstärks dialogen och kommunikationen 

förbättras enligt Johnson et al. (2008), något som även SBU trycker på i senaste numret av 

Medicinsk & Vetenskaplig praxis (2013). Tekniken i motiverande samtal med öppna frågor, 
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sammanfattning och bekräftelse är känd sedan tidigare, vilket även Nunes och Ayala (2010) 

visade. SBAR används ännu mest i överrapportering mellan vårdgivare, men bör kunna 

appliceras på kommunikationen mellan sjuksköterskan och föräldern. Detta kan underlätta för 

att på ett effektivt sätt inhämta den viktigaste informationen, på kort tid och i olika situationer 

helt i linje med resultatet hos Hoppa och Porter (2011) resultat med föräldraformulär vid 

besök på akutmottagning. 

 

Ett spännande och tilltalande kommunikationssätt är att kunna förmedla information genom 

sagoberättelser vilket visas i studien av Hartling et al. (2011). Detta möjliggör att genom lek 

lära sig mer om olika sjukdomar, symtom och behandlingar. Denna form används även via 

Sjukvårdsupplysningen 1177s hemsida med informationsfilmer om diverse tecknade djur som 

till exempel “Billy Bläckfisk får ett stick”. Filmerna kan fungera både som förberedelse inför 

och bearbetning efter procedurer i samband med sjukvårdsbesök. Det innebär en utmaning för 

sjuksköterskan att hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen och anpassa den till vården. 

Vi hoppas på en större användning då möjligheterna är oändliga. 

 

 

Konklusion och Implikation 

 
Faktorer som påverkar kommunikationen och föräldrarnas delaktighet i barnets omvårdnad är: 

tidpress; bemanning; hjälpmedel i form av informationsblad, sagor och tolk. Även förmågan 

att individanpassa information utifrån förälderns kunskapsnivå och deras situation 

framkommer som viktigt. Kommunikationsstrategier som fungerar är att upprepa information 

på ett enkelt språk och att föräldern återberättar. En öppen och personlig attityd hos 

sjuksköterskan gör att föräldern känner sig delaktig. Förberedda föräldrar är trygga föräldrar 

som kan stödja sitt barn.  

 

Sjuksköterskor behöver vidarutveckla sin kommunikationsförmåga och lära sig olika tekniker. 

Användandet av de skattningsinstrument som finns validerade för att mäta förälderns 

kunskapsnivå måste öka i den kliniska verksamheten. Nutidens teknik möjliggör fler 

användningsområden vilket kan leda till en samhällsekonomisk besparing, som gör det 

intressant för vidare forskning. Den pedagogiska undervisningen i såväl grund- som 

specialistutbildning bör fördjupas för att sjuksköterskan ska kunna möta de olika behov som 

föräldrar har, där individnivån behöver belysas mer. Forskning kring olika 

skattningsinstrument för att bedöma föräldrarnas läs- och skrivförmåga, och deras “Health 

literacy”, känns angeläget att gå vidare med och framför allt hur de kan anpassas till svenska 

förhållanden.
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semistrukturerade intervjuer 

till föräldrar till barn som 

sökte akut mellan april - 

september 2005. Målet var 

att beskriva föräldrarnas 

upplevelse och reaktion på 

bemötandet och 
tillvägagångssättet på 

akutmottagningen. 

Intervjuerna genererade 5 

sagor som reviderades i en 

fokusgrupp till slutligen 3 

sagor där anamnes, 

medicinsk behandling och 

hälsoinformation vävdes in. 

Urvalet redovisades men ej 

bortfall. Studien var etiskt 

godkänd. 

Sammanfattningsvis 

beskrivs det i studien som en 

lång och svår provess att ta 

fram en broschyr som kan 

fungera som information 

såväl som tröst, trygghet och 

dessutom kunna lugna 

föräldrarna. Målgruppen var 
värdefull att använda sig av 

och återkopplingen var 

positiv. Nyttan av 

sagoberättelser som 

kommunikationsverktyg 

visade sig tydligt dessutom 

var form och innehåll viktigt 

att utforma. 

Hög /1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C 6 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2011 

 

USA 

 

Cinahl 

Hoppa, E. & 

Porter, S. 

A content analysis 

of parent’s written 

communication of 

needs and 

expectations for 

emergency care of 

their children 

Att klargöra om 

föräldraformulär har någon 

funktion för att 

individanpassa vården på 

akutmottagning. Samt att 

utvärdera skillnaden på 

värdet av den skrivna 

informationen beroende på 
typ av besök och 

prioriteringsnivå. 

Retrospektiv 

innehållsanalys utifrån 

föräldraformulär som 

delades ut på 

barnakutmottagning under 6 

mån, år 2007, med målet att 

förbättra kommunikationen 

mellan ssk och förälder. 
Randomiserat urval, 1008 

av 6937 insamlade under 

alla veckodagar för att 

minska felvärde beroende 

på sökvariation. Jämförelse 

med journalerna gjordes för 

att tyda mönster och värdet 

av kommunikationen. 995 

användes, bortfall beroende 

på otillräckligt ifyllda, 

saknade patientens id. 

Föräldrarnas förväntningar 

och behov belystes för att 

kunna individanpassa 

information och få rätt 

information av dem i den 

ofta stressade miljön, som 

en akutmottagning innebär. 

Detta möjliggjorde 
delaktighet i vården. 

Missförstånd undveks 

genom att diskussioner om 

vårdnivå mm togs direkt. 

Värdefull 

informationsöverföring 

oavsett typ av besök och 

prioriteringsnivå. (922 av 

995). 

Låg/2 

Endast en akutmottagning 

men randomiserat urval 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C 7 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2011  

New Zealand 

Pubmed 

Smith,A., 

Murrat, D., 

Mcbride, C. 

& Mcbride, 

K.  

A comparison of 

nurses and parents 

of caregivers 

perceptions during 

pediatric burn 

dressing changes: 

An exploratory 

study 

 

Att jämföra upplevelsen av 

stödet både före, under och 

efter vid omläggningar av 

brännskador, mellan 

sjuksköterskor och 

föräldrar/vårdnadshavare  

Explorativ studie. Två olika 

fråge formulär med 17 

frågor. Utformades av 

forskare, granskades av 

expertgrupp och provades 

på en liten grupp frivilliga. 

Informerat samtycke. 30 

omläggningar= 30+30, 
frågeformuläret ifyllt så fort 

som möjligt efter 

omläggning. Kodades för 

anonymitet, fria 

kommentarer gjordes teman 

av och jämfördes av 

forskargruppen.Urval: Inkl: 

Förälder/vårdnadshavare 

som har ett brännskadat 

barn mellan 0-15 år som 

varit inskrivna på 
brännskadeavdelning mellan 

juli-07-september-07, som 

varit med vid första eller 

andra omläggningen och 

prata engelska. Exkl: 

Misstänkt barnmisshandel 

Bortfall: inte redovisat 

Föräldrarna efterfrågande 

mer information/förklaringar 

innan omläggning. 

Sjuksköterskor hade svårt att 

läsa av föräldrarnas stress 

under omläggningarna. 

Viktigt med interaktion och 

samarbete så att 
föräldrar/vårdnadshavare 

kan stötta sitt barn fullt ut. 

Klargörande kommunikation 

och ökade kunskaper om hur 

sjuksköterskan skall 

kommunicera med stressade 

föräldrar samt 

avlastningssamtal efter 

jobbiga procedurer belyses 

som viktiga för att öka 

barnets välbefinnande 
genom trygga föräldrar.  

 

Hög/1 

 

 

 
 

 



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod    Bilaga C 8 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2011 

 

USA 

 

Pubmed 

Stroever, S. 

Mackert, M., 

McAlister,A. 

& 

Hoelscher, 

D. 

Using social media 

to communicate 

child health 

information to low-

income parents 

Att ta reda på om social 

medier är ett funktionellt 

och ekonomiskt effektivt 

sätt att kommunicera 

barnhälsa till låg-

inkomsttagare för att 

förebygga ohälsa. 

Fokusgrupper om 2-6 

deltagare, n= 19. 

Diskussioner kring 

användandet och önskan att 

använda sociala medier för 

hälsoinformation, bandades 

och skrevs av samt 

tematiserades enligt 
Kreuger & Casey. Etiskt 

godkänd. Standardiserade 

urvalsriktlinjer. 

Engeskspråkiga föräldrar till 

barn på skola inom ett visst 

område i Texas 

inkluderades. Info blad om 

studien delades ut via 

skolhälsovården, (enda 

barnhälsovården i området). 

Deltagarna föredrog att få 

hälsoinformation om sitt 

barn från någon som de hade 

förtroende för. Några var 

öppna för att prova nya 

vägar, men ansåg att 

trovärdigheten via sociala 

medier var en risk. positiva 
till granskade länkar (som 

1177 osv). 

Hög/1 

 

  



Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 1 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

 
USA 

 

Pubmed 

Johnson, 

K.B., Serwint, 
J.R., Fagan, 

L.A.,  

Thompson, 

R.E., Wilson, 

M.E. & Roter, 

D 

Computer - Based 

Documentation: 
Effects on Parent 

Provider 

Communication 

During Pediatric 

Health 

Maintenance 

Encounters 

Studiens syfte var att 

undersöka påverkan av ett 
databaserat 

kommunikationsverktyg, 

Click - Tate, på föräldra 

vårdgivare kommunikationen 

under ett hälsobesök. 

Metoden som användes var kvasi - 

experimentell jämförelse studie av barn 
upp till 18 månaders ålder, före och 

efter användandet av ett databaserat 

kommunikations verktyg, CDB. 

Besöken videofilmades eller bandades. 

En kontrollgrupp med 149 besök 

gjordes innan införandet av CDB och 

fallgruppen med totalt 205 besök som 

utförde CDB under 12 månader. Urval 

och bortfall redovisades. Studien var 

etiskt godkänd. Alla föräldrar gav 

skriftligt medgivande. 

Resultat visade att den 

allmänna kommunikationen i 
fallgruppen, andelen öppna 

frågor samt förebyggande 

frågor ökade. Patientfokus 

samarbete var större i 

fallgruppen där föräldrarna 

ställde mer frågor och kände 

sig uppmuntrade att fråga. 

CDB var således positivt för 

interaktionen mellan förälder - 

vårdgivare. 

Hög/1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitaiv metod   Bilaga D 2 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

 

USA 

 

Pubmed 

Kumar, D., 

Sanders, L., 

Perrin, E., 

Lokker, N., 

Patterson, B., 

Gunn, V., 

Finkle, J., 

Franco, V., 

Choi, L. & 

Rothman, R.  

Parental 

undersatnding of 

infant health 

information: 

health literacy, 

numeracy and the 

parental health 

literacy activities 

test (PHLAT) 

Att undersöka föräldrars 

hälsokunskap och läs- 

räkneförmåga, samt utforma 

och validera PHLAT-

instrumentet. 

Tvärsnittsstudie, engelskspråkiga 

vårdnadshavare till barn < 13 mån 

rekryterades från 3 vårdinrättningar 

med blandade samhällsskikt. Psykisk 

sjd, gravt synfel exkluderades. Frivilligt 

deltagande, ersättning utgick. 413 

tillfrågades varav 261 var intresserade 

och 182 deltog. Tidsbrist vanligast 

bland bortfallet. 

Instrumentutformning i 3 steg. 1. 

expertgrupp o föräldrar som besökte 
vårdinrättning. 2. intervjuer kring 

skalans delar för att forma den 

begriplig, de viktigaste områdena gav 

en skala med 20 delar: 

nutrition/tillväxt/utveckling; 

skador/säkerhet; 

medicinskt/förebyggande vård. 

3. validering av instrumentet. 

Läsförståelse och 

räkneförmåga hos föräldern 

har stor betydelse för hur 

denne tar till sig och hanterar 

information kring skötsel och 

vård av barnet. Otillräcklig 

kunskap kan resultera i 

feldosering av l-m och 

blandning av 

välling/ersättning samt över- 

eller underkonsumtion av 
vårdkontakter, (vilket både 

kan vara fara för barnet och 

dyrt för samhället). PHLAT 

kan fylla en viktig funktion i 

att identifiera föräldrar som 

behöver tydligare 

kommunikation kring 

barnhälsovårdens information 

och instruktioner. 

Hög/1 

validerades 

instrumentet 

korrekt? 

Spännande med 

instrument som 

hjälpmedel för 

att hitta 

föräldern där 

den är i 

kognitiva 
förmågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 3 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

 

Australien 

 

Cinahl 

McCann, D., 

Young, J., 

Watson, K., 

Ware, R.S., 

Pitcher, A., 

Bundy, R. & 

Greathead, D.  

Effectiveness of a 

tool to 

improverole 

negotiation and 

communication 

between parents 

and nurses 

Att utvärdera 

effektiviseringen av 

dokumentationsverktyget 

NCT (Negotiates Care Tool) 

och tydliggöra samarbetet 

och förbättra 

kommunikationen mellan 

föräldrar och sjuksköterskan 

Kvasi-experimentell. Fall-och kontroll 

studie för att undersöka sjuksköterskans 

upplevelser av nyttan med NCT 

dokumentationsverktyget för att 

underlätta diskussionen mellan 

sjuksköterskan/förälder om delaktighet i 

vården. 38+69 sjuksköterskor deltog 

från 2 kir/2 med avdelningar med 

vårdtid på mer än 12 timmar 

inkluderades. 1 kir/1 med i fallgruppen. 

Exkl: Sjukskrivningar, föräldralediga 
borta från avdelningen mer än 4 veckor. 

Inkl: 100 % + 50% i arbetstid hos 

sjuksköterskan. Timanställda på alla 4 

avdelningarna. 80% svarferkvens. 54% 

i fallgruppen och 55% i 

kontrollgruppen. Enkäten e-maildes och 

datainsamlingen gjordes under 1 

månad, även medgivande till  

studien genom svarsenkäten. Enkät för 

att beskriva upplevelserna av 

föräldramedverkan. NCT införandet på 
2 avdelningar under 3 månader med 

regelbundna informationaträffar om 

syftet med verktyget hölls innan 

införandet. Även en enkät till alla på 

avdelningarna 1 månad efter 

Användandet av NCT 

möjliggjorde för 

sjuksköterskan och föräldrar 

att ställa frågor, klarare 

rollfördelnings nivån på 

föräldramedverkan och 

deltagande i planeringen av 

den dagliga vården, även i 

stressade omgivningar. 

Förbättrad kommunikation, 

positivt inflytande hos 
sjuksköterskan gjorde så att 

delge information blev lättare. 

Hög/1 



testperioden. 

Bortfall: Redovisas inte. 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 4 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

 

Spanien 

 

Cinahl 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nunes, C. & 

Ayala, M. 

 

Communication 

techniques used by 

pediatricians 

during well - child 

program visits: A 

pilot study 

 

Denna pilotstudies syfte var 

att analysera kommunikations 

tekniken som används av 

läkare vid barns 

hälsokontroller. 

 

En kvalitativ studie med kvantitativ 

metod. 49 st hälsobesök av barn hos 5 st 

läkare videofilmades och bandades. 

resultatet analyserades och en 

checklista med 27 kategorier varav 3 

huvudkategorier utvecklades. Resultatet 

analyserades med hjälp av 

dataprogrammet SPSS samt ANOVA. 

Urval redovisades. Studien var etiskt 

godkänd och skriftligt medgivande 

inhämtades från deltagarna. 
 

Studien visar att en begränsad 

mängd av kommunikations 

sätt används men att det finns 

stora skillnader mellan läkarna 

i användandet av olika 

komunikationstekniker. 

Resultaten visar på att 

använda sig av effektiv 

kommunikation kan förbättra 

resultaten av vården. 

 

Låg/2  

 

Pilotstudie, 

därav ett litet 

urval 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 5 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

 
England 

 

Cinahl 

 

Redshaw, 

M.E. & 
Hamilton, 

K.E.  

 

Famiy centred 

care? Facilities, 
information and 

support for parents 

in UK neonatal 

units 

Att bedöma hur engelska 

neonatal enheter riktar 
föräldrar kommunikation, 

stöd och information under 

vistelsen på neonatal 

avdelning och även de tidiga 

månaderna efter utskrivning. 

Neonatala enheter i England inbjuds att 

deltaga. frågorformulär fylldes i av 
föräldrar vilket grundades på vilka 

behov de hade som inneliggande med 

sitt barn. Datainsamlingen gjordes nov-

07-april-08. När de inte fick svar, 

skickads e-mail ut och de ringdes upp. 

Urval: 153 enheter deltog, 

svarsfrekvensen var 72 %. Datan 

analyserades via SPSS version-

deskriptiv statistik. Statistisk 

signifikans uppstod p= 0.05. Inget 

godkännande av etisk kommitté 

behövdes inte.  

Närhet till barnet genom 

övernattningsmöjligheter, 
muntlig och skriftlig 

information, avdelningens 

policy angående föräldrarnas 

delaktighet 

underlättar/påverkar 

familjefokuserad omvårdnad. 

Tolkhjälp och lätttillgänglig 

information på olika språk är 

viktigt. Otillräcklig 

information inför utskrivning 

försvårar för föräldraren att 

känna trygghet inför hemgång. 

Hög/1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 6 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

 

Iran 

 

Pubmed 

Sanjari, M., 

Shirazi, F., 

Heidari,S., 

Salemi, S., 

Rahmani, M. 

& Shoghi, M.  

 

Nursing support 

for parents of 

hospitalized 

children 

Utifrån föräldrarnas 

upplevelser, att beskriva 

kvaliteten på 

sjuksköterskornas stöd till 

föräldrarna med barn på en 

barnavdelning i Iran. 

Deskriptiv studie. n= 230 

183 mammor, 47 pappor. Enkät på 

barnavdelning. Instrumentet NPST= 

Nurse Parent Support Tool användes för 

att skatta, 21 delar i frågeformulär, 

vilket slags stöd föräldrarna fick av 

sjuksköterskor under sjukvårdsvistelsen 

med sitt barn. 

Urval: Inte fullt förklarat. 

Exkl: 21 personer deltog inte för att 

barnet blivit försämrad i sin sjukdom. 

Sjuksköterskan kan påverka 

kvalitén på familjecentrerad 

vård och bör vara medveten 

om sin roll i att stötta 

föräldrarna utifrån individuella 

behov. Viktigt att 

vidarutveckla kunskap, 

kompetens och 

kommunikationsförmågan 

gentemot föräldrarna. 

Föräldrarna upplevde en hög 
grad av stöd från 

sjuksköterskan. 

 

 

 

 

 

 

Hög/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   Bilaga D 7 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

 

USA 

 

Pubmed 

Sices, L., 

Drotar, D., 

Keilman, A., 

Kirchner, L., 

Roberts, D. & 

Stancin, T. 

Communication 

About Child 

Development 

During Well- 

Child Visits: 

Impact of Parents’ 

Evaluation of 

Developmental 

Status Screener 

With or Without 

an Infrmal Video 

Syftet med denna pilotstudie 

var att undersöka om 

kommunikationen mellan 

föräldern och läkaren kring 

barnets utveckling 

påverkades av (1) 

användandet av 

bedömnigsformulär (2) 

videopresentation om barns 

utveckling innan besöket. 

En kvantitativ studie med 6 deltagande 

Primärvårdsläkare samt 15 föräldrar 

med barn i åldrarna 9 - 31 månader som 

tillfrågades om medverkan vid 

hälsokontroller. Totalt 124 st 

tillfrågades, bortfallet var 35 st som 

redovisas, sammanlagt 89 st föräldrar 

deltog. Studien utfördes med 

Kvasiexperimentell metod med mixad 

modell analys och genomfördes i två 

steg. (1) 29 st fick fylla i 
bedömningsformuläret PEDS i grupp. 

Steg (2), 30 st föräldrar fick fylla i 

PEDS enbart och 30 st fick se 

videopresentationen och sedan fylla i 

PEDS. Därefter fyllde alla föräldrarna i 

utvecklingsbedömningsformuläret 

ASQ. Till datanalysen användes ett 

validerat kodningssystem RIAS. 

Genomförandet av studien var etiskt 

godkänt.  

 
 

 

Trots ringa 

undersökninggruper så 

påvisade studien att 

användandet av 

bedömningsformulär gav en 

ökad kommunikation kring 

barnets utveckling som 

utökades ännu mer med hjälp 

av videopresentationen innan. 

Interaktionen mellan föräldrar 

och sjuksköterskan påverkades 
positivt. Det förlängde inte 

heller tiden för besöket. 

Hög/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 8 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

 

USA 

 

Pubmed 

Turner, T., 

Cull, W., 

Bayldon, B., 

Klass, P., 

Sanders, L., 

Frintner, 

M.P., Abrams, 

M.A. & 

Dreyer, B. 

  

Pediatricians and 

health literacy: 

Descriptive results 

from a national 

survey 

Att beskriva barnläkarens 

egna upplevelser av 

läsförståelse genom att 

använda sig av enkla 

kommunikationstekniker, 

samt att uppfatta barriärer för 

effektiv kommunikation vid 

mottagningsbesök. 

Nationell randomiserad studie. Enkät 

skickades hem med 8-sidors 

frågeformulär, med kryssalternativ. Ett 

e-mail gick ut först sedan totalt 6 st 

påminnelse e-mail. 

Urval: Väl presenterat 

n 1605 icke-pensionerade legitimerade 

barnläkare över hela USA medlemmar i 

AAP= American Academy of 

Pediatrics. Bortfall: Svarfrekvensen på 

n 900 var 56%. Urvalsgruppen blev 
totalt n 848 52%. Etiskt godkänd 

 

De flesta hade vetskap om 

kommunikationstekniker men 

få använde sig av utökande 

tekniker. Genom att upprepa, 

återberätta och stryka under 

viktig text i skrivet material. 

var viktigt för att få fram 

informationen. Hinder för att 

göra kommunikationa-

teknikerna var: tidsåtgång, 

mängden och innehållet i 
information, delad 

uppmärksamhet från föräldern 

(trösta barnet m.m), språkliga 

hinder och föräldrarnas 

läsförmåga.  

Hög/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod    Bilaga D 9 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

 

USA 

 
Pubmed 

Weiss, S., 

Goldlust, E. 

&Vaucher, 

Y.E.  

Improving parent 

satisfication: an 

intervention to 

increase neonatal 
parent - provider 

communication. 

Studiens syfte och hypotes 

var att undersöka om 

målinriktad intervention 

förbättrar tillfredsställelsen av 
kommunikation mellan 

föräldern och vårdaren på en 

Neonatalavdelning. 

Studien var en kvantitativ, fall/kontroll 

studie med öppna frågor före och efter 

interventionen. Interventionen bestod 

av fortbildning av personal i 
familjekommunikation samt 

användandet av kontaktkort och 

bildposters av personalen på 

avdelningen. Föräldrarna delades upp i 

2 grupper med 50 st respektive 33st. 

Skriftligt medgivande var insamlat. 

Studien var etiskt godkänd. Urval samt 

inklusions och exklusionskriterier 

redovisades. 

Interventionen visade sig 

positivt kunna påverka 

föräldrarnas tillfredsställelse 

med vården genom 
tillgänglighet och synlighet av 

personalen samt frekvens på 

samtal, empati och förståelse. 

Ytterligare positiv inverkan 

gav användandet av tolk. 

Hög/1 

 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	Ort och datum: Varberg 2013-05-29
	TITEL PÅ ARBETET: Kommunikationens betydelse för att främja föräldrars interaktion i barnets vård 
	Författare: Monica LundströmCaroline SkantzeÅsa Svahn
	Ämne och omfattning: Omvårdnad15 hp
	Presentation av för fattaren: Monica Lundström psykiatrisjuksköterskaCaroline Skantze distrikssköterskaÅsa Svahn barnsjuksköterska


