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Sammanfattning Vara förälder till ett barn som är inneliggande på ett 

sjukhus är komplicerat, svårt och upplevs olika av 

föräldrar. Isolering kan orsaka stress och leda till kontroll-, 

informations- och kommunikationsbehov. Syftet med 

studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att vistas 

i isoleringsrum vid vård av sina barn på sjukhus. Studien 

har en deskriptiv kvalitativ design. Resultatet visade att 

föräldrarna kände sig besvärliga och var rädda för att störa 

när de behövde be om hjälp. Vikten av att personalen såg 

föräldrarna framkom och brister fanns gällande 

information och kommunikation. Information kring 

avlastning, planering och sysselsättning saknades. 

Isoleringsrummen beskrevs som sterila och saknade värme 

och hemtrevnad. Sysselsättning bidrog till att underlätta 

isoleringen men föräldrarna tyckte ändå det var svårt att 

underhålla barnen. Föräldrarna kände sig instängda då de 

inte kunde lämna rummet vilket bidrog till oro och tankar 

kring barnets hälsa. Avlastningen som föräldrarna fick 

varierade och stöd var betydelsefullt. Vidare forskning om 

avlastningens betydelse samt hur personalen kan förändra 

föräldrars upplevelse av att känna sig besvärliga skulle 

kunna vara till nytta för föräldrar, barn och personal och 

frambringa nya rutiner. 
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Abstract To be a parent of a child who is being cared for in hospital 

is complicated and difficult and affects each parent 

differently. Isolation can cause stress to the parents and 

lead to a further need for control, information and 

communication. The purpose of this study was to describe 

how parents experienced staying in a hospital isolation 

room with their children when the children were being 

cared for in hospital. The study has a descriptive 

qualitative design. The study showed that the parents felt 

awkward and worried about asking for help when they 

needed it. The parents placed an importance on being seen 

by the staff and there was a lack of information and 

communication. There was no information available about 

how to receive help, the planning process and also how to 

keep oneself occupied. The isolation rooms were 

described as sterile, cold and lacking a homely feel. 

Having something to do made the isolation easier to cope 

with however the parents still found it difficult to keep the 

children entertained. The parents felt trapped when they 

were not able to leave the room which resulted in a 

constant focus on the health of the child and this in turn 

led to an increased anxiety level. The level of help given 

to the parents varied and support was considered 

important. Further research into the importance of help 

available for parents, as well as how staff members could 

change the awkwardness parents feel, would be useful for 

parents, children and staff members, and may encourage 

new routines.  
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Inledning 

Vara förälder till ett barn som är inneliggande på sjukhus är komplicerat, svårt och 

upplevs olika av föräldrar (Davies, 2010). En del önskar att få vara mer delaktiga i 

vården kring sitt barn medan andra upplever situationen stressfylld och vill förlita sig 

mer på vårdpersonalen (Rotegård, 2007). Ytterligare information och tydligare 

rollfördelning efterfrågas för att föräldrar ska kunna vara mer delaktiga i vården kring 

sitt barn och bidra till optimal omvårdnad (Rotegård, 2007; Ygge, 2007). En förbättrad 

dialog mellan föräldrar och personal är därför betydelsefull. Föräldrar förväntas numera 

att vara på sjukhuset dygnet runt med sina barn (Ygge & Arnetz, 2004). Miljön kan 

upplevas ansträngande, då barnen utsätts för smärtsamma, obehagliga undersökningar 

och behandlingar (Bischofberger, Dahlqvist, Edwinson Månsson, Tingberg & Ygge, 

2004). Isolering kan orsaka ytterligare stress och leda till kontroll-, informations- och 

kommunikationsbehov (Rotegård, 2007). Föräldrar som har varit isolerade med sina 

barn upplevde isoleringen som svår för hela familjen (Russo, Donnelly & Reid, 2006). 

Föräldrarna uttryckte att det var besvärligt att vara isolerade med sitt barn medan resten 

av familjen försökte upprätthålla det vardagliga livet. Isoleringen påverkade både 

arbetssituationen och det sociala livet.  

 

Bakgrund 

År 1854 öppnades ett av Sveriges första barnsjukhus i Stockholm (Bischofberger et al., 

2004). Sjukhuset hade en hemlik miljö och mödrar uppmuntrades att stanna på 

sjukhuset med sina barn men inställningen till föräldrars närvaro på barnsjukhusen 

förändrades i början av 1900-talet. Närvaron av föräldrarna hade då kommit att anses 

innebära en stor smittorisk för barnen. Besökstiderna blev restriktiva och i värsta fall 

tilläts inte föräldrarna träffa sina barn alls. År 1959 utgav Hälsoministeriet i London The 

platt report, som innehöll nya riktlinjer för barnsjukvården (Ygge & Arnetz, 2004). 

Enligt rapporten kunde separation från föräldrar ha negativa effekter på barns 

utveckling och välmående. Det fastslogs att föräldrar skulle få lov att stanna på 

barnsjukhusen, för att kunna ta del i omvårdnaden kring barnen. Rapporten har haft 

inverkan på vårdpersonalens attityder och förhållanden till föräldrar både på nationell- 

och internationell nivå, vilket enligt Davies (2010) bidragit till att föräldrar blivit mer 

delaktiga i vården kring sina barn. Föräldrar som varit i kontakt med barnsjukvården 

under en längre tid kunde märka en skillnad i inställning hos personalen (Ygge & 

Arnetz, 2004). Tidigare hade föräldrar blivit erbjudna att vara kvar på sjukhusen men nu 

krävde personalen att föräldrarna skulle stanna (Ygge & Arnetz, 2004; Ygge, Lindholm 

& Arnetz, 2006).  

Sjuksköterskors behov av att ha kontroll kan leda till att föräldrars delaktighet i vården 

kring sina barn försvåras (Ygge, 2007). En kvalificerad vård kräver dock föräldrars 

delaktighet. Bristen på tid påverkar det stöd sjuksköterskan ger till föräldrar och 

föräldrar som får stöd upplevs vara bättre på att stödja sina barn. Enligt Rotegård (2007) 

hade föräldrar som deltog mindre i vården svårt att ta över ansvaret, medan föräldrar 

som var mer delaktiga hade mindre ångest, vilket kunde leda till en tidigare utskrivning. 

Enligt Ygge och Arnetz (2004) uppmuntras föräldrarna delta i vården men vilken roll de 

har är inte alltid tydlig. Sjuksköterskans medvetenhet om den påverkan hon har på 

föräldrar är väsentlig och att tydliggöra roller är sjuksköterskans ansvar (Ygge, 2007).  
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Barnsjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen verka för att barn och 

närstående ska vara delaktiga i omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 

2008). Barnsjuksköterskan ska också stödja och vid behov undervisa barn och föräldrar 

samt ge utvecklingsanpassad och relevant information. 

Enligt Rotegård (2007) fick föräldrar vars barn som vårdades på isoleringsrum för lite 

information kring vilka normala reaktioner som kan uppstå när barnen blir sjuka. 

Föräldrarna hade även önskat mer information kring skiftbyten, rondtider och annan 

praktisk information. De upplevde att de endast fick information i början av 

sjukhusvistelsen. Då informationsbehovet hos föräldrar är stort är det väsentligt att 

informationen som ges av all vårdpersonal är likvärdig (Ygge, 2007). 

Enligt Mc Keever, O´Neil och Miller (2002) upplevde föräldrar som var isolerade med 

sina barn rummen som ett fängelse. I rummen fanns ingen att prata med, tristess 

uppkom och föräldrarna kände sig instängda. När barnen var sjuka, kändes 

isoleringsrummen små men tillräckliga. Vid barnets tillfrisknande, ökade behovet av 

utrymme och stimulans (ibid). Isoleringen accepterades ändå av föräldrarna som varit 

isolerade då risken för infektioner minimerades och hälsan prioriterades (Mc Keever et 

al., 2002; Russo et al., 2006). Enligt Russo et al. (2006) uttryckte föräldrarna att 

isoleringen kändes som ett nödvändigt ont. De var oroliga över att barnen skulle bli 

inaktiva under isoleringen. Oron kretsade också kring att små barn skulle ha svårt att 

förstå anledningen till isolering och att ungdomar skulle sakna den sociala kontakten. 

Föräldrarna var även oroliga över att isoleringen skulle leda till negativa känslor hos 

barnen. 

Nya dagliga rutiner som skapades av föräldrarna, underlättade isoleringen och gjorde 

det enklare att relatera till tid och rum (Mc Keever et al., 2002). Rutinerna utgick ifrån 

barnens behov. Tidsuppfattningen skiljde sig åt under isoleringen, för en del föräldrar 

stannade tiden av och för andra passerade den fort. Under isoleringen kände föräldrarna 

att de hade ansvaret för barnets omvårdnad dygnet runt (ibid). Sjuksköterskorna 

spenderade lite tid i isoleringsrummen och förlitade sig på att föräldrarna tog hand om 

barnen. Föräldrarna hade därför svårt att lämna barnen och ta emot avlastning från 

sjuksköterskorna. Enligt Rotegård (2007) är avlastning väsentligt för att föräldrar inte 

ska bli för trötta för att orka fortsätta vårda sina barn under isolering. Mc Keever et al. 

(2002) beskriver att föräldrar som fick komma ut från isoleringsrummen när barnen 

mådde bättre uttryckte en lättnad. Föräldrars behov och upplevelser kring isolering 

behöver belysas mer, då detta är sparsamt utforskat (Rotegård, 2007).  

Informationsbehovet som föräldrar har när de är isolerade på sjukhus med sina barn 

finns väl beskrivet. Däremot är föräldrars upplevelser av isolering mindre utforskat. 

Vidare forskning inom området efterfrågas för att få en ökad förståelse och bättre kunna 

bemöta och tillgodose föräldrarnas omvårdnadsbehov samt minimera eventuella 

negativa upplevelser. Målet är att öka kunskapen om föräldrars upplevelser vid 

isolering.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att vistas i isoleringsrum 

vid vård av sina barn på sjukhus.  
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Metod 

Design 

Studien har en deskriptiv kvalitativ design. Genom att använda kvalitativ ansats 

utvecklas en förståelse av ett fenomen och hur fenomenet upplevs av individer (Polit & 

Tatano Beck, 2010). I denna studie användes kvalitativ design, då syftet var att beskriva 

föräldrars upplevelser av att vistas i isoleringsrum vid vård av sina barn på sjukhus. 

 

Urval 

Efter godkännande av verksamhetschefen och avdelningscheferna på två av 

barnavdelningarna i Halmstad delades missivbrev med förfrågan om medverkan ut. 

Föräldrar vars barn var i åldern 0-18 år och hade varit isolerade på Region Hallands 

sjukhus i Halmstad under minst två dagar, inkluderades i studien. Föräldrar till barn som 

vårdades palliativt och föräldrar som inte förstod eller talade svenska, exkluderades. 

Breven delades ut av sjuksköterskor och barnsköterskor på avdelningarna under oktober 

och november 2013. Av breven framgick att svar om deltagande skulle lämnas till 

angiven e-postadress eller telefonnummer. Då inga svar hade inkommit via telefon eller 

e-post efter att svarstiden gått ut fick informanterna som deltog i studien istället ge ett 

muntligt godkännande direkt till sjuksköterskan eller barnsköterskan som informerade 

om studien. Författarna var på plats på avdelningarna för att kunna intervjua föräldrarna 

omgående om så önskades. Vid en av intervjuerna informerade författarna föräldrarna 

om studien och frågade om de ville delta. Urvalet bestod slutligen av nio föräldrar, 

varav två föräldrapar, vilket resulterade i sju intervjuer. Sex av föräldrarna var kvinnor 

och tre var män.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av sju semistrukturerade intervjuer under 

oktober och november 2013. Samma frågor ställdes till alla föräldrar och öppna 

svarsmöjligheter gavs. Intervjuguide användes för att undvika att i alltför hög grad 

lämna det område som avsågs beskrivas (Hartman, 2004). Ingångsfrågan var: Hur har 

du upplevt isoleringen under din tid på sjukhuset med ditt barn? För att utforma 

intervjufrågorna och för att öva intervjutekniken genomfördes två testintervjuer med 

föräldrar som hade erfarenhet av att vara isolerade med sina barn på sjukhus. Ändamålet 

är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att pröva intervjufrågorna i förhållandet till 

syftet. Innehållet i den ena testintervjun besvarade syftet väl och har därför tagits med i 

resultatet. Intervjuerna spelades in via en Iphone. Varje intervju genomfördes med en 

eller två föräldrar, en intervjuare och en observatör samt pågick i cirka 20 min. 

Författarna turades om att intervjua och genomförde minst två intervjuer var. 

Intervjuerna ägde rum på sjukhuset då barnen fortfarande var inskrivna. Frågeområden 

som togs upp under intervjuerna var: känslomässiga aspekter, bemötande från personal, 

informationsbehov, vad som underlättade och förvärrade vistelsen samt den estetiska 

miljön. 
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Bearbetning av data 

Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Upprepade gånger lästes intervjuerna igenom för att 

erhålla en helhetskänsla. Meningsbärande enheter för syftet plockades ut och 

kondenserades för att sedan kodas och ordnas i kategorier som återgav det viktigaste 

budskapet i intervjuerna. Kategorier bildade det manifesta innehållet. Tabell 1 ger 

exempel på analysprocessen.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 
Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ja alltså att vara 

isolerad det är ju 

kämpigt… Man 

kommer 

ingenstans, man 

liksom inte kan 

gå ut. 

Att vara isolerad 

är kämpigt, man 

kommer 

ingenstans, kan 

ej gå ut.  

Begränsad/Instängd Känslan av 

instängdhet 

Begränsad 

till 

rummet 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan pilotstudien påbörjades ansöktes om tillstånd hos den lokala etikprövnings-

gruppen inom omvårdnad vid sektionen för Hälsa och samhälle vid Högskolan i 

Halmstad Dnr: UI 2013/513 samt hos verksamhetschefen på Barn- och 

ungdomskliniken i Halmstad. Etikprövning gjordes utifrån etikprövningslagen, vilken 

avser att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning (Etikprövningslagen 2003:460). Föräldrarna fick skriva på ett informerat 

samtycke innan intervjuerna genomfördes, vilket innebar att deltagandet var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien, utan att ange anledning. 

De inspelade intervjuerna överfördes från Iphone till dator omgående efter att de hade 

genomförts och raderades från Iphonen. Materialet som framkom från intervjuerna 

behandlades konfidentiellt och avkodades innan transkribering och i den publicerade 

magisteruppsatsen går inte resultatet att härleda till enskild individ enligt 

personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Risken med deltagande i studien skulle kunna 

vara att föräldrar kände sig tvingade att medverka då de hade vetskap om författarnas 

profession och deltagandet i studien kan även väckt starka känslor. Medverkan i studien 

kunde dock ge föräldrarna möjlighet till att reflektera och samtala kring sina upplevelser 

och under intervjuerna kunde föräldrarna bli bekräftade och få tid till att uttrycka sina 

åsikter. 
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Resultat 

Tre kategorier med vardera två underkategorier framkom under analysprocessen (se 

tabell 2). Kategorierna som framkom var: Beroendet till personalen, Miljöns påverkan 

och Begränsad till rummet. Varje kategori beskrivs i löpande text och stärks med hjälp 

av citat. Sju intervjuer har genomförts och citaten anges med siffrorna 1-7. Citaten 

benämns även med M för mamma och P för pappa.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 
Kategori Underkategori 

Beroendet till personalen 
Bemötandets betydelse 

Information och kommunikation 

  

Miljöns påverkan 
Bristande estetisk miljö 

Behovet av sysselsättning 

  

Begränsad till rummet 
Känslan av instängdhet 

Behovet av stöd och avlastning 

 

Beroendet till personalen 

Bemötandets betydelse 

Föräldrarna uttryckte att det var jobbigt att behöva besvära personalen genom att ringa på 

klockan. En del upplevde att de gjorde så att personalen fick mer att göra fast de egentligen 

inte hade tid. Föräldrarna uttryckte även att de kände sig besvärliga när de ringde på klockan 

för mindre viktiga ärenden och vågade inte alltid ringa med risk för att störa. Isoleringen 

bidrog till att föräldrarna kände sig utlämnade till tillfällena då personalen kom in på 

rummet, om de inte ringde. Ett föräldrapar beskrev att de var beroende av hjälp från 

personalen med handräckning och särskilt med tanke på att deras barn inte var så gammalt. 

”Man tycker att nu har de nog annat att göra, ska jag verkligen ringa bara för att jag 

vill ha en kopp kaffe eller att matbrickan är färdig. Man vet ju att det finns annat att 

göra i vården än att springa efter och plocka” (M, intervju 4) 

”Ah, att behöva ringa om allting är jobbigt. Ah som man är till besvär” (M, intervju 1) 

”Så man känner sig... man vågar inte ringa för var enda liten grej för man vill inte vara 

besvärlig, besvärlig liksom” (M, intervju 7) 

Föräldrarna uttryckte en önskan om att personalen skulle titta till dem med jämna 

mellanrum för att de inte skulle känna sig bortglömda. De poängterade vikten av att bli 

sedda och att personalen skulle ägna mer tid åt att sitta ner och samtala med familjen så 

att de hade möjlighet att uttrycka sina behov.  

”Det är nog att prata alltså… bara känna att man syns, lite så där att man inte är 

bortglömd” (M, intervju 4) 
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”Självklart så är det barnets vård som kommer i första hand och ska ha fokus men det... för 

mig känns det nog viktigt att man liksom ser oss också eller så” (M, intervju 1) 

Ett bra bemötande från personalen fick föräldrarna att känna sig mindre till besvär. När 

personalen uttryckte att föräldrarna inte behövde vara rädda för att ringa på klockan, var det 

lättare för dem att be om hjälp. De flesta föräldrarna beskrev att de hade blivit väl bemötta 

och att personalen var hjälpsam, då de ofta frågade om de kunde hjälpa till med något. 

Föräldrar med tidigare erfarenhet av isolering berättade att personalens bemötande skiljde 

sig åt beroende på hur belastningen på avdelningen såg ut. Personalen hade mer tid för 

samtal och frågor när det var lugnt på avdelningen.  

”Personalen ska ha en stor eloge för jag har tyckt att de har vart så väl bemötande och de 

försöker vara så, alltså göra det så bra som möjligt, känner jag” (M, intervju 2) 

”Men det märks att de har inte varit lika mycket nu så att… de pratar mer, de kanske 

diskuterar mer, frågar mer åh ja... har man lite långa samtal med dem” (M, intervju 3) 

Uppfattningen om att personalen kom så snart de kunde fanns hos föräldrarna. När 

belastningen på avdelningen var hög dröjde det för personalen att komma men då talade de 

oftast om detta i förväg. Personalen upplevdes tillgänglig och en förälder uttryckte att det 

vara bara att ringa på knappen så ordnade personalen det hon önskade. Personalen gjorde så 

gott de kunde för att tillgodose föräldrarnas behov. 

”Man märker ju om ni har mycket, alltså personalen som jobbar, om de har mycket att göra 

eller inte… då säger de oftast till att nu är det jätte mycket… eller nu är det full avdelning”  

(M, intervju 3) 

”Det är liksom det minsta lilla man behöver, det bara att trycka på larmet, så kommer de 

och så fixar de. Finns det inte på denna avdelningen så springer de på andra avdelningen”  

(M, intervju 3) 

 

Information och kommunikation 

I studien framkom att det förekom brister i informationen kring varför barnen var isolerade. 

De flesta föräldrarna fick ingen information om varför deras barn blivit isolerade. I två av 

dessa fall angav föräldrarna att orsaken kan ha varit att personalen kände till att de hade 

tidigare erfarenheter av isolering. En förälder angav istället att informationsbristen kan ha 

berott på att det var den andra föräldern som var med vid ankomsten till avdelningen. 

Information kring avlastning saknades och föräldrarna efterfrågade en tydligare 

kommunikation gällande avlastningen. Mer information om barnets fortsatta vård och vidare 

planering efterfrågades också. Önskemål fanns om att få reda på planeringen över dagen 

genom att vårdpersonalen skulle informera om vilka tidpunkter de planerar att komma in på 

rummet. Personalen kunde också varit tydligare med att tala om vad det fanns för 

möjligheter för barnet att sysselsätta sig med under tiden de var isolerade. 

Informationspärmen var uppskattad och en förälder beskrev att den innehöll den information 

som han önskade.  

”Men så det att jag inte fick någon information, för med tanke på att vi var isolerade det var 

väl egentligen att det var inte jag som var här och lämnade av… Så då fick de säkert den 

information de behövde så sen så…”  (P, intervju 6) 
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”att säga som det liksom som, som det är nu när det inte, nu händer det ju inte så mycket att 

alltså när folk är inne att de berättar vad nästa grej är. Ah men säg att de är här inne och 

ger antibiotika eller tar ett blodprov och säger att ringer inte vi eller att det är något, så 

händer detta nästa gång och ungefär klockan si och så, så att man vet lite vad de tänker. Då 

har du liksom lite att rikta in dig på så att säga” (P, intervju 1) 

”sen så pärmen, informationspärmen tycker jag var jätte bra, det stod ju allting man ville 

veta om, om man bara kunde bemöda sig och läsa igenom den så var det ju jätte bra” (P, 

intervju 6)  

Upplevelsen av hur kommunikationen mellan personal och föräldrar fungerade, skiljde sig 

åt. Några föräldrar upplevde att det var svårt att få svar på frågor och att det var 

betydelsefullt med uppföljning samt att personalen verkligen återkom med svar på frågorna 

som ställts. Isoleringen begränsade möjligheten att ta reda på information och det var därför 

extra viktigt med uppföljning. Personalen hade ibland svårt att lyssna på föräldrarna och 

bristen på lyhördhet var energikrävande. När ett föräldrapar ville berätta för personalen vilka 

åtgärder som hade fungerat vid tidigare vårdtillfälle mottogs det inte alltid positivt. De 

poängterade att det inte var på grund av misstro till personalen som de gav råd utan på grund 

av egen erfarenhet. En annan förälder hade inte samma uppfattning om hur 

kommunikationen fungerade utan beskriver istället att personalen tog till sig det som sades 

och var lyhörda. Det var lätt att få svar på frågor och personalen tog reda på den information 

som önskades. En förälder menade att föräldrar har ett eget ansvar att ta reda på information 

angående barnets vård och det är viktigt att inte vara rädd för att fråga. Det ansågs 

betydelsefullt att ställa rätt frågor för att få de svar som efterfrågades och det var väsentligt 

att få ta del av informationsflödet, för att kunna vara delaktig i vården.  

”Vissa har lite svårt för att lyssna på vad vi säger… det är inte för att vi liksom misstror 

dem, det är ju liksom vad vi har sett” (P, intervju 1) 

”de svarar på frågor om det är något man undrar över så svarar de och kollar upp saker 

och ting om det skulle behövas” (M, intervju 5) 

”men sen så är det nog upp till varje individ också om man inte ställer frågor på rätt vis så 

får man inte heller de svaren man önskar… så det krävs lite egenarbete också tror jag” (P, 

intervju 6) 

 

Miljöns påverkan  

Bristande estetisk miljö 

Rummen beskrevs som sterila och upplevdes stela och tråkiga. Föräldrarna uttryckte att 

rummen inte var mysiga samt att värme och hemtrevnad saknades. Föräldrarna önskade att 

rummen inte skulle kännas som sjukhusmiljö. Luften i rummen upplevdes syrefattig trots 

vädring och luftombyte. Det var högt i tak och rummen var lyhörda. Färgen i rummen var 

något som majoriteten av föräldrarna nämnde. De tyckte det var trist med vita väggar och 

hade önskat lite mer färg och fler tavlor på väggarna. En förälder trodde att hennes barn 

hade uppskattat om väggarna hade varit målade med barnmotiv. En del föräldrar beskrev 

rummen som små medan en annan förälder beskrev rummet som jätte stort då sängar 

saknades i rummet vid inläggningen. Förslag på ändringar av miljön som framkom var att 

göra rummen större och att tillsätta mer färg på väggar, filtar, kuddar och gardiner. Önskvärt 
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vore även att kunna släcka alla lampor med huvudströmbrytare vid sängbordet samt ha 

tillgång till fjärrkontroller för stereo, TV och DVD. Föräldrarna önskade att 

föräldrasängarna skulle bytas ut likaså att alla patientsängar skulle förses med elektrisk höj- 

och sänkbar funktion. Lekhage till de mindre barnen, var ett annat förslag som framkom för 

att underlätta isoleringen. 

”Sen blir det ju syrefattigt även om man försöker öppna fönster och grejer. Det blir ju inte 

riktigt det luftombytet som man känner att man behöver” (M, intervju 2) 

”Någon annan färg på filtarna, speciellt när det gäller barnavdelningen så… så det hade ju 

inte skadat” (M, intervju 5) 

”Ska du sitta här alltså ett par dygn, så kunde det ju vart trevligare. Om man säger så… 

tycker jag. Det handlar… Jag tror lite mer hemkänsla” (P, intervju 1) 

Föräldrarna hade stor förståelse för att det inte kunde se ut som i hemmet med tanke på att 

det var ett sjukhus och det skulle vara lätt att hålla rent. En förälder menade att det inte gick 

att kräva vad som helst av sjukhusmiljön utan var nöjd med att det var helt och rent. En 

mamma beskrev att hon var tvungen att sitta i sängen och amma, då det inte fanns någon 

fåtölj på rummet. Föräldrarna nämnde att det vore skönt att ha något annat än sängen att sitta 

i. En förälder till ett litet barn upplevde att rummen inte var barnsäkra. I rummet fanns 

apparater med sladdar som hängde ner vilket gjorde att hon inte vågade släppa ner barnet på 

golvet. Då barnet kröp fanns en risk för att hon skulle klämma sig under sängarna. 

Spjälsängens utformning gav också negativa reaktioner hos föräldrarna. 

”Sjukhus är ju ändå sjukhus… så rummen är ju, det ska ju vara sterilt” (M, intervju 2) 

”Om de kryper in där under, där är mycket spakar och grejor och kan klämma sig. Sladdar 

som hänger ner kanske… Sådana grejor som gör att man inte riktigt kan släppa ner henne 

och krypa runt själv” (M, intervju 7) 

”Det ser ut som en lejonbur ungefär, den där sängen” (P, intervju 1) 

”Bara den här spjälsängen i stål, alltså det känns väldigt vad ska man säga... opersonligt 

och lite sjukhus”(M, intervju 7)  

 

Behov av sysselsättning 

Sysselsättningen bidrog till att underlätta isoleringen men föräldrarna tyckte ändå att det var 

svårt att underhålla barnen, då de var instängda och lätt blev rastlösa. Personalen tog in 

leksaker, filmer och musik för att göra det så roligt som möjligt och utan den tillgången hade 

det varit hemskt, uttryckte en förälder. Utbudet av saker att sysselsätta sina barn med var 

tillräckligt, ansåg några föräldrar medan en annan förälder istället menade att utbudet var för 

litet och önskade att leksakerna på rummet skulle bytas ut oftare. Det var lättare att 

sysselsätta ett barn som gillade att pyssla, än mer aktiva barn, då de små rummen begränsade 

barnens aktivitet. Till de äldre barnen var tillgång till dator och internet av betydelse dock 

nämner en förälder att det hade varit önskvärt med modernare datorer för att kunna spela 

nyare spel. Ett större utbud av filmer till äldre barn efterfrågades också. Lekterapin nämndes 

som något positivt för barnen, likaså tillgången till studiehjälp. Föräldrarna sysselsatte sig 

med hjälp av bland annat TV, tidningar, I-pad och datorer. 
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”Hade jag hade inte haft de grejorna, då hade det varit fruktansvärt hemskt... då är det typ 

bara väggar i så fall och ett fönster och titta ut, så ser det ut där ute idag” (M, intervju 3)  

”Det är i så fall med mer leksaker och saker att sysselsätta henne med i så fall. När vi låg 

inne där i tre dagar då var det i princip samma leksaker i alla de tre dagarna, det hade man 

kunnat haft lite rullians på” (M, intervju 7) 

”Men jo lite modernare dator och internet kanske eller… han fick ju låna en dator men det 

var gammalt och väldigt… vissa spel kan man inte spela” (M, intervju 5) 

”det var jätte trevligt med han... vad ska man säga... ”skojfarbrorn” som kom in och erbjöd 

leksaker och eh dvd-filmer och han gav även biobiljetter och det blev hon jätte glad över”  

(P, intervju 6) 

 

Begränsad till rummet  

Känslan av instängdhet 

De negativa aspekterna som nämndes med att vara isolerad var att inte kunna lämna rummet. 

En förälder uttryckte att hon kom ingenstans och kunde inte gå ut, vilket gjorde att hon 

kände sig inlåst. Instängdheten ledde till stress. Det hade varit skönt att lämna rummet och 

komma ut till ett lekrum med sitt barn, uttryckte en annan. För en förälder var det särskilt 

påfrestande att vara instängd på rummet, då hon inte kunde lämna sitt lilla barn för att äta 

eller duscha. De äldre barnen hade lättare för att klara sig själva under isoleringen. Att inte 

kunna använda mobiltelefon bidrog till känslan av att vara avskärmad från omvärlden. 

Besök från familjen förstärkte känslan av att vilja komma ut ifrån rummet och frambringade 

längtan att få komma hem. Medkänslan för barnet som var isolerat gjorde att föräldrarna inte 

ville lämna rummet, utan stannade kvar som sällskap. Förmågan att inte själv kunna 

bestämma över tillvaron och att bli övervakad var en negativ aspekt av isoleringen. Behovet 

av att ha kontroll när personalen kom in på rummet, gjorde att det var svårt att slappna av 

och komma till ro.  

”Jaa, det är just det att man är ju här inne… Konstant är man ju här inne” (M, intervju 3) 

”Man blir ju väldigt ensam… det är ganska skönt att kunna gå ut i ett litet lekrum eller… så 

som man hade kunnat om man inte var isolerad då” (M, intervju 7) 

Trots negativa upplevelser i samband med isoleringen uttryckte föräldrarna att deras behov 

blev tillgodosedda, då de fick sova över på avdelningen med sina barn. Fria besökstider och 

att föräldrarna fick vara tillsammans med sina barn under isoleringen var värdefullt. En 

annan positiv aspekt med att vara isolerad var att slippa dela rum med någon annan och att 

inte smittor spreds. Isoleringen gav också tid till att stärka banden mellan förälder och barn. 

”det är skönt för man kan liksom ändå vara själv. Det är inte det att det ligger någon annan 

och ja hostar eller alltså så. Man har det ändå privat så sätt, så det är ju positivt också”  

(M, intervju 3) 

”vi står ju redan varandra väldigt nära alltså hade man inte stått sin dotter nära så hade det 

här varit ett utmärkt tillfälle att säga eller så… kunde stärka banden, men de var redan så 

pass starka som de kan vara” (P, intervju 6) 
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Tidigare erfarenheter av att vara isolerad kunde både bidra till att underlätta eller förvärra 

vistelsen. En förälder menade att hennes barn hade svårare att hantera isoleringen vid första 

tillfället, då situationen var ny för barnet. Att vara införstådd med hur det fungerade på 

avdelningen, underlättade för både föräldern och barnet. Föräldrarna kunde också känna att 

det var jobbigt att bli isolerad på nytt, då de visste vad det innebar.  

”inte bli isolerad igen… så kände man väl” (M, intervju 2) 

Under isoleringen uppstod också tankar kring barnet och dess hälsa. Det fanns mycket tid till 

att sitta och tänka till skillnad från i hemmet då det var lättare att skingra tankarna med hjälp 

av hushållssysslor. Föräldrarna hade mycket orostankar som kretsade kring barnen. Oron 

över hur barnet skulle hantera upplevelsen av sjukhusvistelsen i framtiden och oron för att 

barnet inte skulle orka vara instängd och tröttna på att vara isolerad framkom. Som vuxen 

var det lättare än som barn att förstå betydelsen av isoleringen. 

”Sen var ju många tankar kring barnet. Vad är det som är problemet? Vad är det som 

händer?” (M, intervju 2) 

 

Behovet av stöd och avlastning 

Stödet var betydelsefullt för föräldrarna. Ett föräldrapar beskrev att de hade känt sig 

ensamma om de inte hade haft varandras stöd och kunnat samtala med varandra under 

isoleringen. Att vara två var något som föräldrarna uttryckte som positivt och att sitta själv 

hade varit tråkigt. En förälder uttryckte att han kände sig hjälplös då han endast kunde bidra 

med ett känslomässigt stöd till sitt barn. 

”just med isolering kanske var det väl mer att man kände sig lite ensam och rastlös”  

(M, intervju 7) 

”Nu är vi ju två som alltid är där… så har vi varandra att prata med så det är ju inte så lika 

jobbigt heller” (M, intervju 4) 

Föräldrarna beskrev att det var påfrestande att se sina barn utsättas för behandlingar som de 

upplevde att barnen tyckte var obehagliga. Med hjälp av distraktion försökte personalen 

underlätta behandlingarna för barnen. Föräldrarna upplevde att personalen brydde sig och 

hade förståelse för att de upplevde situationen som besvärlig. En förälder uttryckte att det 

var svårt att vara isolerad men att personalen gjorde så att hon orkade stå ut. 

”Man märker ju att de bryr sig och förstår att man tycker att det är jobbigt även om de 

samtidigt måste, alltså ge inhalationer och sådant till exempel. Men man märker ju på dem 

att de tycker det är jobbigt och de försöker, de flesta i alla fall försöker hitta på lite 

distraktion… bubblor, leksaker och några sjöng lite och så, så det uppskattas ju” (M, 

intervju 7) 

Föräldrarnas behov av att bli avlastade och komma ut från rummet varierade. Avlastningen 

som föräldrarna hade erhållit skiljde sig också åt. En förälder uttryckte att personalen borde 

erbjuda avlastning samt planera in en tid då avlastningen skulle kunna ske. Föräldrarna med 

yngre barn var osäkra på om de skulle tackat ja till avlastning om de blivit erbjudna, då de 

inte ville lämna sina barn. Osäkerheten grundade sig i barnens låga ålder. En förälder 

ångrade att hon inte bad om avlastning och uttryckte att hon skulle tagit sig själv i kragen 
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och bett om hjälp. Föräldrar som blev avlastade tyckte det var betydelsefullt att få komma ut 

ur rummet och promenera utomhus.  

”att man inte, inte tog sig själv i kragen och liksom kände att, du behöver inte vara den där 

starka, utan du kan få ringa och kolla om jag kan bli avlastad” (M, intervju 2)  

”då kan jag ju springa ut och få gå ut på berget och gå en liten runda så att man får frisk 

luft i hjärnan och sen komma in igen. Det gör mycket faktiskt. Annars är det just att man är 

inne, man är inlåst” (M, intervju 3) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att beskriva föräldrars upplevelser av att vistas i isoleringsrum 

vid vård av sina barn på sjukhus. En kvalitativ metod valdes då önskan var att få fram 

en större förståelse för människor och deras sätt att resonera (Trost, 2010). Data 

samlades in genom intervjuer. Forskningsintervjun har för avsikt att förstå ämnen 

utifrån informanternas egna perspektiv (Kvale & Brinkman, 2009). Enkäter valdes bort 

då målet var att få en fördjupad förståelse för föräldrars upplevelser vilket kan vara svårt 

att uppnå via enkäter. Informanter tenderar att svara mindre utförligt på frågor i enkäter 

som kräver skriftligt svar (Gillham, 2008). Ytterligare en fördel med att intervjua i 

jämförelse med att använda enkäter är att kunna ställa följdfrågor och på så vis få en 

djupare förståelse. Intervjuguide används för att inte lämna det område som avses 

beskrivas (Hartman, 2004). Efter utförda testintervjuer omformulerades intervjuguiden 

då en del frågor var ledande och otydligt formulerade. En intervjuguide som är väl 

bearbetad underlättar för intervjuaren att ställa enkla och raka frågor (Trost, 2010). För 

att testa frågornas relevans genomförs testintervjuer (Kvale & Brinkman, 2009). 

Testintervjuer gjordes även för att öva upp intervjuteknik. Omfattande träning krävs 

dock för att få fram data med god kvalité (Kvale & Brinkman, 2009). En annan 

förutsättning för att få fram data med god kvalité och att kunna ställa adekvata 

följdfrågor, kräver kunskap inom området. Författarna har minst fem års erfarenhet av 

att arbeta med föräldrar vars barn är isolerade och goda kunskaper finns inom ämnet. 

Urvalskriterierna i studien var från början föräldrar vars barn varit isolerade under minst 

tre dygn på sjukhus. Då få föräldrar uppfyllde urvalskriterierna och inga svar hade 

inkommit via telefon eller e-postadress efter att svarstiden gått ut ändrades 

inklusionskriterierna till två dagar. Ändringen av urvalskriterierna kan ha påverkat 

resultatet och upplevelsen av att vistas i isoleringsrum kan möjligen förändrats. Urvalet 

av föräldrar som deltog i studien bestod av både män och kvinnor och deras barn var i 

olika åldrar. Ett varierat urval kan vara en styrka då områden beskrivs utifrån olika 

erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Eftersom få föräldrar uppfyllde 

urvalskriterierna fick de första nio informanterna som ville delta ingå i studien vilket 

kan öka tillförlitligheten av resultatet då urvalet ej är styrt. Vid en av intervjuerna 

tillfrågades informanterna muntligen av författarna om de ville delta i studien vilket kan 

ha bidragit till att det var svårare att tacka nej. Möjligen kände sig föräldrarna tvingade 

att delta och för att undvika detta i fortsättningen bads vårdpersonalen att tillfråga 

föräldrarna. 

Alla intervjuerna genomfördes med en eller två föräldrar, en intervjuare och en 

observatör. Vid något tillfälle då observatören märkte att intervjuaren behövde stöd i att 
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ställa följdfrågor och utveckla förälderns svar kompletterade observatören intervjuaren. 

Då författarna är ovana vid att intervjua var det en fördel att kunna ta hjälp av varandra. 

Att vara två som samspelar under intervjun kan ge en större informationsmängd (Trost, 

2010). Nackdelen med att använda sig av observatör är att informanter kan komma i 

underläge. 

Många föräldrar uttryckte att de ville ställa upp i intervjun om det skedde direkt på 

avdelningen och en förälder tackade nej då intervjun inte kunde ske omgående. Den 

miljö som intervjuer sker i ska vara ostörd och kännas trygg för informanterna (Trost, 

2010). Valet att genomföra intervjuerna på sjukhuset gjordes för att få föräldrarna att 

ställa upp i studien. Miljön var inte helt ostörd då det förekom störningsmoment i form 

av ringande telefoner, barn som ville ha uppmärksamhet samt vårdpersonal som kom in 

i rummet. Störningsmomenten under intervjuerna kan ha bidragit till att kvaliteten på 

data påverkats. I de flesta intervjuerna upplevdes föräldrarna fokuserade trots 

störningsmoment med undantag av en förälder som uttryckte att hon var stressad. 

Miljön som intervjuerna ägde rum i var författarnas arbetsplats vilket kan ha skapat ett 

underläge för informanterna och påverkat resultatet. Det positiva med att intervjuerna 

genomfördes på sjukhuset och i anslutning till isoleringen var att föräldrarna hade 

lättare att komma ihåg upplevelserna medan negativt var att föräldrarna inte hunnit få 

distans till vårdtillfället. Resultatet kan ha påverkats av att föräldrarna hade vetskap om 

författarnas yrke och arbetsplats vilket kan ha bidragit till mindre uppriktiga svar. 

Intervjuerna lyssnades igenom efterhand och lärdom togs av både misstag och det som 

fungerade väl vad det gällde intervjuteknik. När intervjuerna hade transkriberats 

analyserade författarna data och kodade gemensamt. Även kategorier formades 

gemensamt vilket styrker tillförlitligheten. Diskussion och reflektion har skett under 

analysens gång vilket Graneheim och Lundman (2004) menar är betydelsefullt. Den 

transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger vilket styrker resultatets 

tillförlitlighet. Studiens metod har beskrivits noggrant för att skapa goda förutsättningar 

för att bedöma överförbarheten, då det i kvalitativa studier är läsarens uppdrag att 

avgöra om detta är möjligt.  

 

Resultatdiskussion 

Föräldrarna uttryckte att det var jobbigt att behöva besvära personalen. Det framkom att 

de inte ville besvära personalen med mer arbete, då de redan upplevdes ha mycket att 

göra. Enligt Ygge och Arnetz (2004) vågar föräldrar inte störa vårdpersonalen även om 

det rör sig om lättare tjänster. Även här var orsaken att föräldrarna upplevde att 

personalen var hårt belastade. I resultatet framkom att föräldrarna var beroende av hjälp 

ifrån personalen. Människor som är i behov av vård är i en beroendeställning gentemot 

vårdpersonalen (Hallström & Lindberg, 2009). Beroendeställningen som föräldrar har 

när deras barn vårdas på sjukhus kan likställas med om de själva varit i behov av vård. 

Vikten av att bli sedd beskrevs av föräldrarna och de ville gärna att personalen skulle 

komma in oftare på rummet så att de fick möjlighet att uttrycka sina behov. Ett annat 

önskemål var att personalen skulle ta sig tid för längre samtal. Enligt Bischofberger et 

al. (2004) tycker föräldrar att det är betydelsefullt att personalen tar sig tid till att 

informera och bekräfta dem.  
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I resultatet framkom att de flesta föräldrarna hade blivit väl bemötta. Ett bra bemötande 

från personalen fick föräldrarna att känna sig mindre till besvär. I flera studier 

framkommer det att bemötande och kommunikation är de viktigaste delarna för att 

föräldrar ska känna förtroende för vårdpersonalen (Hallström & Lindberg, 2009). Ett 

bra bemötande behöver inte ta längre tid och att bli lyssnad på och tagen på allvar leder 

till nöjda föräldrar. I resultatet framkom att en del föräldrar upplevde att vårdpersonalen 

visade brister på lyhördhet. Föräldrar poängterade att det inte var av misstro till 

vårdpersonalen som de gav råd utan på grund av egen erfarenhet. Det är väsentligt att 

använda föräldrarnas kunskaper och erfarenheter då föräldrarna är experter på sina egna 

barn (Hallström & Lindberg, 2009). Risken finns att föräldrar som inte blir tagna på 

allvar inte återkommer när barnen är i ett ännu större behov av vård. Enligt 

Bischofberger et al. (2004) vill föräldrar att personalen ska bekräfta och lyssna på vad 

de framför och ta tillvara deras kunskap om sina barn. En förälder med tidigare 

erfarenheter av isolering berättade att personalens bemötande skiljde sig åt beroende på 

hur belastningen på avdelningen såg ut. Enligt Ygge (2007) upplever sjuksköterskor att 

bristen på tid gör att de inte alltid hinner med att ta hand om de sjuka barnen och stötta 

deras föräldrar. 

Det fanns brister kring informationen. Flera föräldrar hade inte fått information om 

varför deras barn blivit isolerade. Enligt Ygge och Arnetz (2004) beskriver föräldrar att 

de inte fick någon information i vissa situationer, då personalen tog för givet att de 

redan hade vetskap. I resultatet framkom att information gällande avlastning saknades 

och efterfrågades. Rotegård (2007) skriver att det finns ett behov av att informera om 

avlastning vid isolering, då föräldrar utan stöd ofta blir för trötta för att orka medverka 

vid vården av sina barn. 

Föräldrarna önskade också mer information om fortsatt vård och vidare planering. 

Enligt Ygge (2007) upplever sjuksköterskor att föräldrars informationsbehov är 

obegränsat och att det är väsentligt att personalen ger samma information till föräldrar. 

Informationen som ges ska utgå ifrån föräldrarnas behov och inte utifrån vad 

sjuksköterskan tror att föräldern vill veta. I resultatet framkom att en förälder 

uppskattade informationspärmen på rummet. Rotegård (2007) beskriver att skriftlig 

information är speciellt viktigt för föräldrar som är isolerade med sina barn. Föräldrar 

har svårt att komma ihåg information som ges på sjukhus, då informationen är 

omfattande och ges på kort tid under en stressfylld period. Resultatet visade att det var 

väsentligt att få svar på frågor och ta del av informationsflödet för att kunna vara 

delaktig i vården. Enligt Bischofberger et al. (2004) är förståelig information en 

förutsättning för föräldrars delaktighet samt att bristande information och 

kommunikation leder till osäkra föräldrar. 

Av tradition är sjukhusmiljön opersonlig och under de senaste åren har en mer ombonad 

miljö tillåtits (Hallström & Lindberg, 2009). Föräldrarna i studien upplevde att 

isoleringsrummen var sterila, tråkiga, saknade värme och hemtrevnad. En önskan om 

mer färg på bland annat väggar, filtar, gardiner och kuddar framkom. Även fler tavlor 

och roligare motiv på väggarna var en önskan som kunde bidra till en mer hemlik miljö. 

Det är möjligt att göra sjukhusmiljön mer hemtrevlig och ändå bibehålla hygieniska och 

funktionella krav (Hallström & Lindberg, 2009). Utformningen är betydelsefull och 

färgsättning kan ge en mer personlig och ombonad miljö. En förälder uttryckte att 

rummen inte var barnsäkra vilket bidrog till att hon inte vågade släppa ner sitt barn på 

golvet på grund av skaderisken. Enligt kompetensbeskrivningen ska barnsjuksköterskan 

verka för en barnsäker och en ålders- och individanpassad miljö (SSF, 2008). Miljön 
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ska även vara psykiskt, fysiskt och socialt barnanpassad. Sysselsättning för både 

föräldrar och barn underlättade isoleringen. Leksaker, filmer och musik gjorde vistelsen 

mer trivsam. Tidigare studier har visat att sysselsättning är betydelsefull för att 

underlätta isolering och minska tristess (Russo et al., 2006).  

Föräldrarna beskrev att lekterapin hade en viktig roll då sysselsättning erbjöds till 

barnen som var isolerade. Lekterapi har visat sig vara en viktig del av sjukhusvistelsen 

(Hallström & Lindberg, 2009; Russo et al., 2006). Målet med lekterapi är att stödja 

barnet att anpassa sig till sin sjukdom och vistelsen på sjukhuset (Bischofberger et al., 

2004). Genom lek får barnet en möjlighet att få utlopp för sina känslor. 

Föräldrarna uttryckte att de kände sig instängda eller inlåsta när de inte kunde lämna 

rummen. Känslan av instängdhet beskrivs också i studien av McKeever et al. (2002). 

Rummen upplevdes som fängelse då föräldrarna inte kunde gå ut med sina barn. När 

föräldrar och barn senare fick tillåtelse att lämna rummen upplevdes en lättnad. Även i 

vår studie framkom att föräldrarna hade tyckt det skulle vara skönt att få komma ut ur 

rummet och avsaknad av mobiltelefonanvändande förstärkte känslan av att vara 

avskärmad från omvärlden. Russo et al. (2006) beskriver att föräldrar som är isolerade 

med sina barn och som har tillgång till mobiltelefon och e-mail har lättare för att hålla 

kontakten med familj och vänner utanför sjukhuset. En förälder i studien uttryckte att 

det var påfrestande att vara isolerad med sitt barn, då hon inte kunde lämna barnet för 

att varken äta eller duscha. Enligt Hallström och Lindberg (2009) ska personalen vara 

uppmärksam och stötta föräldrar att ta vara på sig själva för att föräldrarna ska kunna ta 

hand om sina barn.  

Behov som föräldrarna uttryckte i samband med isoleringen var att få sova över på 

avdelningen och att få besöka barnet vid vilken tidpunkt som helst. Enligt Nordisk 

standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB) ska föräldrar ha 

möjlighet att övernatta tillsammans med sina barn och barn har rätt att ha en förälder 

eller närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen (NOBAB, 2004). 

Positiva aspekter med att vara isolerad som föräldrarna uppgav var att slippa dela rum 

med andra och att smittor inte spreds. Tidigare studier har visat att föräldrar tycker att 

det är en fördel att smittospridningen förhindras när barnen är isolerade och hälsan 

prioriteras framför de negativa aspekterna av isolering (McKeever et al., 2002; Russo et 

al., 2006). Föräldrarna ansåg att tidigare erfarenheter kunde både bidra till att underlätta 

och förvärra isoleringen. De uttryckte även oro över hur barnet skulle hantera och 

påverkas av isoleringen. Under isoleringen uppstod många tankar hos föräldrarna som 

berörde barnen. Enligt Russo et al. (2006) bidrar isolering till ökad oro på grund av att 

föräldrar och barn är bundna till rummet. 

Avlastningen som föräldrarna fick skiljde sig åt och vilket behov de hade av att bli 

avlastade varierade. De önskade att personalen erbjöd och planerade in avlastningen. 

Enligt Bischofberger et al. (2004) kan föräldrarna få en möjlighet att återhämta sig om 

avlastning sker. Under de senaste tio åren har föräldrar i mindre uträckning blivit 

avlastade av vårdpersonal när barnen vårdats på sjukhus. De upplever att det har blivit 

mer personal i vården men personalen har mindre tid för föräldrar och barn. För att 

kunna stödja sina barn behöver föräldrarna själva få stöd (ibid). I resultatet framkom att 

stöd var betydelsefullt för föräldrarna. Ett föräldrapar hade stöd av varandra medan en 

förälder beskrev att det var positivt att ha sällskap av sitt barn och isoleringen gav dem 

möjlighet att stärka sina band. 
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Konklusion 

Föräldrarna upplevde sig besvärliga, då de var beroende av personalens hjälp och de 

kände sig utlämnade till de tillfällen då personalen kom in på rummet. Önskan om att 

personalen skulle ägnat mer tid och titta till föräldrar och barn oftare var betydelsefullt 

för att de skulle känna sig sedda. Bemötande hade betydelse för att föräldrarna skulle 

känna sig mindre till besvär. Brist på lyhördhet från personalen var energikrävande. I 

studien framkom också att det fanns brister kring informationen. De flesta föräldrarna 

fick ingen information om varför deras barn blivit isolerade. Även information kring 

avlastning, sysselsättning, fortsatt vård och planering saknades. Betydelsefullt var att få 

svar på frågor och att uppföljning genomfördes, då isoleringen begränsade föräldrarnas 

möjlighet att själva ta reda på information. Miljön upplevdes steril och tråkig och 

hemtrevnad saknades. Förslag på förbättringar som framkom var att tillsätta mer färg på 

bland annat väggar och gardiner. Rummen upplevdes inte barnsäkra, då apparater och 

sängar utgjorde en skaderisk. Sysselsättningen som fanns att tillgå underlättade 

isoleringen men trots detta var det svårt att underhålla barnen. Att inte kunna lämna 

rummet gjorde att föräldrarna kände sig inlåsta vilket ledde till stress, oro och att många 

tankar kring barnets hälsa uppstod. Avlastningen som föräldrarna fick varierade och 

behoven skiljde sig åt. Föräldrarna tyckte dock att avlastning bör erbjudas av 

personalen. Stödet upplevdes betydelsefullt och utan stöd av varandra och sina barn 

hade föräldrarna känt sig ensamma. 

I studien framkom områden där utrymme finns för utveckling och förbättring. Bland 

annat hade det varit intressant att jämföra föräldrar som har yngre barn och deras 

upplevelser av isolering i jämförelse med föräldrar som har äldre barn då det i vår studie 

visade sig att yngre barn var svårare att sysselsätta. Alla föräldrar erbjöds inte 

avlastning, då rutiner kring detta saknas på avdelningarna. Vidare forskning om 

avlastningens betydelse skulle kunna leda till nya resultat och frambringa nya rutiner på 

sjukhusen. Föräldrarna i studien upplevde sig besvärliga och en fortsatt studie på hur 

vida personalen kan förändra upplevelsen skulle kunna vara till nytta för både föräldrar, 

barn och personal. I denna studie framkom även att kommunikationen emellanåt var 

bristfällig mellan föräldrar och vårdpersonal. Som barnsjuksköteska krävs det goda 

kunskaper i kommunikation varvid mer utbildning inom området efterfrågas för att 

tillgodose föräldrars och barns behov. 
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