
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård för barn
och ungdomar 60 hp

Förflyttning av barn med hjärtsjukdomar, mellan
barnintensivvårdsavdelning och vårdavdelningen,
ur ett sjuksköterskeperspektiv

-fokusgruppsintervju

Camilla Knape och Christina Remmert

Omvårdnad, avancerad nivå  15 hp

Halmstad 2016-02-03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förflyttning av barn med 
hjärtsjukdomar, mellan 
barnintensivvårdsavdelning och 
vårdavdelningen, ur ett 
sjuksköterskeperspektiv  
 
f 
 
 

 
 
 

  - fokusgruppsintervju 

Författare: Camilla Knape 
 Christina Remmert 
  
 

 

 
Ämne  Omvårdnad, avancerad nivå  
Högskolepoäng  15 hp 
Stad och datum  Halmstad 2015-12-22 
  



 
 

Sammanfattning  

Det sker flera akuta och planerade förflyttningar mellan barnintensiven (BIVA) och 
barnkardiologavdelningen varje vecka, av hjärtsjuka barn. Vid de akuta 
förflyttningarna kan det vara svårt för sjuksköterskan att ta sig tid till föräldrarna. 
Genom att sjuksköterskorna samtalar om hur de informerar och tar om hand 
föräldrarna, vid förflyttningar av barnen, kan det öka sjuksköterskors medvetenhet 
gällande hur föräldrar bemöts. Syftet med studien var att beskriva hur 
sjuksköterskorna upplever att föräldraperspektivet beaktas vid förflyttning av 
hjärtsjuka barn mellan BIVA och vårdavdelningen. Studien utfördes med sex 
sjuksköterskor i två fokusgruppsintervjuer, och analyserades enligt en kvalitativ 
innehållsanalys. Kategorierna som framkom i studien var information, tillgänglighet 
och trygghet. Sjuksköterskorna upplevde att föräldraperspektivet beaktades, genom 
information om förflyttning. Tillgänglighet till sjuksköterskan påverkas av tidsbrist 
även att beslut om förflyttning tas med kort varsel. För att inge trygghet var det viktigt 
för föräldrarna att få information om dit de skulle flyttas. Vidare forskning kan leda 
till att föräldraperspektivet uppmärksammas ytterligare och att sjuksköterskor kan 
påverka och förbättra sättet information ges till föräldrarna och en bättre över 
rapportering vad för information som är given och vad de behöver för fortsatt 
information.
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Abstract 

It takes several acute and planned transfers between children's intensive care and 
children's cardiology ward of the week, of children with heartdiseses. At the acute 
movements it can be difficult for the nurse to take time for the parents. When the 
nurses talk about how they communicate and take care of the parents, at the 
movements of the children, it may increase nurses' awareness regarding how parents 
are treated. The purpose of the study was to describe how nurses feel that parental 
perspective into account the movement of children with heart disease between the 
child intensive care and ward. The study was conducted with six nurses in two focus 
group interviews, and analyzed as a content analysis. The categories that emerged 
from the study were: information, availability and security. Nurses experienced 
parental perspective into account, through information on the movement. 
Accessibility to the nurses affected by the lack of time and that the movement was 
take at short notice. Time was an area that was identified as a problem, increased 
accessibility for the nurse to be there for the parents, would give them greater 
security. To lodge security, it was important for parents to get information about 
where they would be moved. Further research may lead to attention of the parental 
perspective and that nurses can influence and improve the way information is given to 
the parents and a better reporting of what information is given and what they need for 
further information. 
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Inledning                                                                         

Cirka 1000 barn per år föds med olika former av hjärtfel i Sverige. Medfödda hjärtfel 
är ett samlat begrepp för flera hundra olika missbildningar i hjärtat eller i de stora 
blodkärlen runt hjärtat (Hjärt- och lungfonden, 2015). På en av de två avdelningar 
som finns i Sverige för barn och ungdomar med hjärtfel, vårdas cirka 700 barn per år. 
Här utförs kateterbehandling av medfödda hjärtfel, kirurgi, hjärttransplantationer och 
avancerade utredningar av komplexa hjärtfel (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, n.d). 

Då föräldrarna får sina barn flyttade från en avdelning till en annan kan det ge dem en 
känsla av att deras barn är omhändertagna, om så bara för en kort stund, och deras 
upplevelser av en plats kan också förändras dramatiskt när barnet flyttas från ett 
specialistteam till ett annat. Förflyttningar mellan sjukhusets miljöer kan vara 
praktiskt perfekt strukturerade vad gäller regler och rutiner men kan ändå förorsaka 
oro och smärta hos föräldrarna. Även när förflyttningar sker inom avdelningen sker 
det förändringar, som ny personal, tonläget i rummet, själva förflyttningen i sig och 
förflyttningar inom sjukhuset innebär alltid en förändring (Manen, 2012). Det finns en 
sårbarhet hos föräldrarna och det är viktigt att få förståelse för deras upplevelser och 
respons under förflyttning. Sjuksköterskan är ofta den som närmast vårdar familjen, 
förbereder familjen och som är närvarande vid förflyttning (Meleis, Sawyer, Hilfinger 
Messias & Schumacher, 2000).  

 

Bakgrund  
Det friska/normala hjärtats uppbyggnad 

Genom de två hålvenerna, vena cava (den övre) och vena cava inferior (den nedre) 
förs det syrefattiga blodet till hjärtats högra förmak. Lungartären går från den högra 
kammaren och delar sig i två grenar till lungorna, dit blodet förs för att syresättas. 
Lungvenerna mynnar ut i vänster förmak, dit det syresatta blodet från lungorna 
transporteras. Kroppspulsådern, aortan, transporterar sedan ut det syresatta blodet till 
kroppen och utgår från den vänstra kammaren. Aortabågen är normalt vänsterställd 
(Sunnegårdh, 2014).  

 

De vanligaste medfödda hjärtfelen 

Ventrikel Septum Defekt (VSD) är oftas en förhållandevis liten defekt. Det finns ett 
hål mellan den högra och vänstra ventrikeln och shuntningen (utbytet) sker på grund 
av tryckskillnaden (Smith, Neway, Jones & Martin, 2011; Sunnegårdh, 2014). VSD 
förekommer ofta i kombination med övriga hjärtfel (Sunnegårdh, 2014). Atrium 
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Septum Defekt (ASD) innebär att det är ett hål i förmaksskiljeväggen och oftast är 
barnen symtomfria. Vid ASD flödar blodet från vänster till höger förmak vilket ger ett 
ökat lungblodflöde. Om hjärtfelet inte korrigeras är det vanligt förekommande med 
besvär i vuxen ålder såsom hjärtrytm rubbningar, och sjukdom i lungkärlen. Det är 
vanligt att ASD förekommer i kombination med andra hjärtfel. Patent Ductus 
Arteriosus (PDA) kallas det tillstånd då kärlförbindelsen som finns mellan det stora 
kretsloppet och lungkretsloppet inte sluts som det ska. Förblir ductus öppen blir det 
ett ökat blodflöde till lungorna och blodet från aorta flödar fritt till lungpulsådern 
vilket medför att belastningen ökar på vänster kammare (Sunnegårdh, 2014). 
Transposition of the great arteris (TGA) innebär att lung- och kroppspulsådern har 
bytt plats. Hypoplastic left heart syndrome (HLHS) innebär en outvecklad vänster 
hjärtkammare och står för 2% av de medfödda hjärtfelen (Smith et al, 2011). 
Coarctatio Aortae (CoA) är förträngning vid mynningen till ductus i aortaväggen. 
Fallots anomali är det vanligaste cyanotiska hjärtfelet, ca 6 %, och är ett komplext 
hjärtfel. I detta hjärtfel ingår pulmonalisstenos, hypertrofi av den högra kammaren, 
kammarseptumdefekt och överridning av aorta. I 25 % av fallen är aortan högerställd 
istället för vänsterställd. Aortastenos innebär en förträngning i aortan. 
Pulmonalisstenos är en förträngning av lungpulsådern (Sunnegårdh, 2014).  

 

Kommunikationen  

Giambra, Stiffler och Broome (2014) har beskrivit kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och föräldrarna på en intensivvårdsavdelning (IVA). Det som 
framkom, då majoriteten av barnen på en intensivvårdsavdelning är medicintekniskt 
beroende, var att det finns ett behov av att sjuksköterskan har förståelse och ett 
optimalt engagemang vad beträffar kommunikationen med föräldrar och barn 
(Giambra, Stiffler & Broome, 2014).  

Enligt Alligod (2014) är det centrala i Joyce Travelbee´s omvårdnadsteori att etablera 
en mellanmänsklig relation. Detta innebär att från att betrakta varandra som enbart 
roller, gå över till ett stadie där sjuksköterskan och patienten verkligen ser varandra. 
Denna relation etableras genom en interaktionsprocess. Det är flera olika faser som 
genomgås: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och etablerande 
av ömsesidig förståelse och kontakt. Enligt Travelbee är kommunikationen det 
viktigaste redskapet, för att kunna skapa en mellanmänsklig relation med patienten. 
Att kunna identifiera patientens behov sker genom att sjuksköterskan lär känna 
patienten som person och det sker genom kommunikationen.Detta är en förutsättning 
för att sjuksköterskan skall kunna planera omvårdnaden. Sjuksköterskan bör även ha 
som mål att hjälpa familjen att klara och hantera dessa erfarenheter samt att finna en 
mening i dessa (Alligod, 2014).  
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Att göra föräldrarna delaktiga i vården beror på sjuksköterskans förmåga att kunna 
delge information, men även på hennes attityd gentemot de närstående (Ygge, 2007). 
Det är betydelsefullt att sjuksköterskorna har en bra dialog med föräldrarna, då de 
förväntas att vara med sina barn på sjukhuset hela dygnet (Ygge & Arnetz, 2004). 
Sjuksköterskor har ofta ett stort behov av att ha kontroll och detta kan leda till att det 
blir svårare att göra föräldrarna delaktiga i omvårdnaden av sitt barn (Ygge, 2007). 
Att träna sjuksköterskorna i att kommunicera kan förbättra deras möte med 
föräldrarna, genom att de kan se deras känslomässiga behov. Om kommunikationen 
blir mer effektiv kan detta öka föräldrarnas välmående (Wigert, Blom Dellenmark & 
Bry, 2013). Familjefokuserad omvårdnad (FFO) innefattar hur familjen och 
sjuksköterskan upplever, uppfattar, samt hanterar omvårdnadsrelationen dem emellan. 
FFO innebär att ta hänsyn till att sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar 
den övriga familjen, både individuellt och som familj (Benzein, Hagberg, Saveman & 
Syrén, 2010).  

Sjuksköterskans helhetssyn och etiska förhållningssätt innebär bland annat att föra 
patienten eller föräldrarnas talan, utifrån deras behov och önskemål. Att ge stöd och 
vägledning, till föräldrarna, genom att föra en god dialog med dem och göra dem 
delaktiga i barnets vård och behandling på ett optimalt sätt. Sjuksköterskan ska också 
visa respekt och öppenhet för olika värderingar. Att kunna kommunicera på ett 
respektfullt, lyhört och empatiskt sätt med närstående och se till att den givna 
informationen förstås av dem (International Council of Nurses, 2012). Partnerskapet 
som tar form mellan sjuksköterskan och föräldrarna genom en 
kommunikationsprocess är nödvändig för att förbereda optimal vård, samt uppnå de 
bästa förutsättningarna för barnet under sjukhusvistelsen (Giambra et al., 2014). 
Partnerskapet inkluderar föräldrar och sjuksköterskans kommunikation kring barnet, 
samt föräldrarnas behov, en vilja att lära känna barnets värderingar och effekter av 
vården kring barnet. Det framkom också vikten av att tillhandahålla tydlig 
information beträffande planeringen av barnets vård. Att dela denna kommunikation 
mellan sjuksköterska och föräldrar, ledde till en ömsesidig förståelse av optimal vård 
av barnet. Det framkom även vikten av att föräldrarna var fullt involverad i 
utskrivningsprocessen, vad avser IVA vården av deras barn. Föräldrar till barn som 
vårdats på IVA har ofta flera erfarenheter av sjukhusvård och de är ofta 
förekommande på olika vårdenheter (Giambra et al., 2014).  

 

Förflyttning 

Förändringar och olikheter är väsentliga begrepp vid förflyttning. Alla förflyttningar 
involverar en förändring. För att få förståelse för förflyttningsprocessen är det viktigt 
vara medveten om effekterna som uppkommer vid en förändring. Förändringar kan 
relateras till kritiska händelser, störningar i relationer och rutiner, samt 
uppfattningsförmåga och identitet (Meleis et al., 2000).  
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Miljö är ett centralt och viktigt begrepp. När en människa vistas på sjukhus påverkas 
hennes upplevelse av just miljön. Miljön kan både skapa en känsla av trygghet eller 
otrygghet och det krävs fokusering för att förstå den nya miljön. En ny främmande 
omgivning kan innebära att personen upplever sig vara utanför sitt ordinarie 
sammanhang (Wiklund Gustin & Bergbom, 2012).  

Ludin, Parker och Arbon (2013) fann att fokus vid förflyttning av patient låg tidigare 
på medicinsk hälsostatus, för att garantera patientsäkerheten samt kvalitet. Det fanns 
inget direkt fokus på patientens upplevelse av förflyttning. Vid en förflyttning finns 
belägg för att patienten kan drabbas både fysiskt och psykiskt. Det betonas att 
sjuksköterskor är i en sådan position att de kan underlätta för patienten att förbereda 
sig inför en förflyttning (Ludin et.al, 2013).  

Barn som föds med hjärtfel får ofta en lång sjukhusvistelse och vistas på olika 
vårdenheter, BIVA och kardiologavdelningen, där omvårdnaden, kulturen och miljön 
skiljer sig åt. Vid hög vårdbelastning är det svårt att ta sig tid för föräldrarna. 
Föräldrarna genomgår emotionella processer vid förflyttningar, därav finns ett behov 
att belysa hur detta perspektiv identifieras. Genom att intervjua sjuksköterskor kan 
behovet belysas, så att sjuksköterskor blir bättre på att möta föräldrarna i dessa 
förflyttningar. 

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskorna upplever att 
föräldraperspektivet beaktas vid förflyttning av hjärtsjuka barn mellan BIVA och 
vårdavdelningen.  

 

Metod  
Design  

Studien har en kvalitativ beskrivande design där intervjuerna utfördes med hjälp av 
fokusgrupper och analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim 
och Lundman (2004) och Polit och Tatano Beck (2012) påvisar den kvalitativa 
innehållsanalysen olika åsikter och olösta frågor vad beträffar användning av olika 
begrepp, rutiner och tolkning. Den kvalitativa innehållsanalysen användes för att 
kunna identifiera likheter och skillnader i texten och för att skapa en förstålese för det 
berörda ämnet (Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Tatano Beck 2012).  
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Urval  

Till fokusgrupperna rekryterades sjuksköterskor från två olika avdelningar, BIVA och 
vårdavdelningen Deltagande sjuksköterskor skulle ha erfarenhet av förflyttning av 
barn mellan avdelningarna, samt ha arbetat minst 1 år på respektive avdelning. 
Ytterligare ett inklusionskriterium var att sjuksköterskorna arbetade på dag och 
kvällspass, eftersom det är då de flesta förflyttningarna sker. Via mail skickades ett 
informationsbrev ut till avdelnings- och verksamhetscheferna på respektive avdelning, 
BIVA och vårdavdelning, om studiens innehåll och syfte, samt en blankett för deras 
godkännande att få genomföra studien. Skriftlig information om studien skickades 
även till sektionsledarna på båda avdelningarna. Därefter kontaktades sektionsledarna 
via telefon, för att välja en dag när det fanns tre sjuksköterskor som uppfyllde 
kriterierna för studien och hade möjlighet att delta. Hylander (2001) poängterar att det 
krävs tre fokusgrupper för att få ett tillräckligt underlag som kan analyseras och att 
det är vanligt med 6-10 deltagare i en fokusgrupp, men då föreliggande studie är en 
pilotstudie så var målet 4 deltagare per fokusgrupp.  På grund av personalbrist och att 
avdelningarna hade flera sjuksköterskor som varit anställda kortare tid än ett år, så 
genomfördes en fokusgruppsintervju per avdelning, med endast tre sjuksköterskor i 
varje.  

 

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes i oktober 2015. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes, en 
på BIVA och en på barnkardiologavdelningen, då detta bäst lämpade sig för denna 
typ av studie av upplevelser. En fokusgrupp är en grupp med människor som 
diskuterar ett gemensamt ämne. Deltagarna ska ha något gemensamt som till exempel, 
ålder, kön eller utbildning. Tillsammans producerar deltagarna nya teorier och 
kunskap som tidigare inte funnits (Hylander, 2001). Fokusgrupperna bestod båda av 
tre sjuksköterskor, fem kvinnor och en man, inklusionskriterierna uppfylldes av 
samtliga deltagare. Fokusgruppsintervjuer kan leda till att det blir mer uttömmande 
intervjuer mot att ha enskilda intervjuer. Enligt Wibeck (2012) främjar fokusgrupps 
intervjuer interaktionen mellan människor vilket lättar kan skapa diskussioner om det 
valda ämnet. Inför deltagandet i fokusgrupperna fyllde sjuksköterskorna i en 
samtyckesblankett, där det framgick att de hade rätt att avbryta sin medverkan i 
studien när som helst utan att ange skäl. Insamlingen av data skedde genom öppna 
intervjuer där sjuksköterskor gavs möjlighet att med egna ord beskriva sina 
erfarenheter och uppfattningar av nämnda överflyttningar mellan avdelningarna. 
Innan intervjuerna började informerade moderatorn om hur en fokusgruppsintervju 
går till och att sjuksköterskorna skulle undvika att involvera moderatorn. Intervjuerna 
startade med en öppningsfråga: Hur upplever ni (sjuksköterskor) att 
föräldraperspektivet beaktas vid en förflyttning? Därefter ställdes några följdfrågor: 



 

  6 

När informeras föräldrarna om att det ska ske förflyttning? Vem ger informationen till 
föräldrarna och hur ser den ut? Vanligt förekommande frågor från föräldrarna? Hur är 
deras reaktioner vid förflyttningen? Hur upplever ni att deras reaktioner är vid 
ankomst till er avdelning? Intervjuerna utfördes på en avskild plats på avdelningen 
och tog ca 30 minuter. Båda studenterna medverkade båda vid första intervjun som 
observatör respektive moderator. Vid intervju nummer två medverkade endast en av 
studenterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och materialet lades 
sedan över på ett USB minne och förvarades inlåst i ett skåp som bara studenterna 
hade tillgång till.  

 

Databearbetning  

All data transkriberas och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004). Studenterna transkriberade var sin intervju och 
påbörjade analyseringen enskilt, för att sedan gemensamt analysera materialet 
tillsammans. Materialet lästes flera gånger för att finna de viktiga delarna i 
intervjuerna som överensstämde med syftet. Därefter identifierades meningsbärande 
enheter som kondenserades, abstraherades och kodades. Det är ord eller meningar 
som är relevanta för frågeställningen i studien, som kortas ner och gör texten mer 
lätthanterlig, utan att tappa innehållet i den. Koder jämfördes med varandra och koder 
med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier. Underkategorierna 
sammanfördes till tre kategorier, som speglade det centrala innehållet i intervjuerna, 
se tabell 1. 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

det beaktas ju på 
så sätt att man ger 
information om 
att det skall ske 
en förflyttning… 

man ger 
information 
om att det 
skall ske en 
förflyttning… 

Information 
om 
förflyttning 

Kommunikation Information 

innan så å det 
försöker man ju 
ge i så god tid 
som möjligt…  

vanligtvis är det 

försöker man 
ju ge i så god 
tid som 
möjligt… 

dan innan vi 

Tid för 
förberedelse 

 

Tiden Tillgänglighet 
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ju dan innan vi 
försöker när det 
går… 

försöker när 
det går… 

 

ibland är dom ju 
nästan som om 
dom vore arga 
fast.. det är dom 
ju oftast inte  

ibland är dom 
ju nästan som 
om dom vore 
arga… oftast 
inte… 

Föräldrars 
reaktioner 
varierar  

Inge förtroende Trygghet 

 
 
Forskningsetiska överväganden  

Godkännande från den lokala etikprövningsgruppen på Akademi för hälsa och välfärd 
Högskolan i Halmstad inhämtades i juni 2015, diarienummer UI 2015/515. Berörda 
avdelnings- och verksamhetschefer tillfrågades muntligt och skriftlig i form av ett 
informationsbrev. Sjuksköterskorna som intevjuades fick även de muntlig och 
skriftlig information om studien, samt rätten att de när som helst under intervjun 
kunde avbryta sitt deltagande utan att ange någon anledning. 

Principen om autonomi innebär att deltagarnas integritet, värdighet och sårbarhet skall 
respekteras. Principen att göra gott innebär att forskningen avser att vara till nytta för 
de grupper den gäller. Principen att inte skada innebär att de personer som deltar inte 
får ta skada av forskningen. Forskaren måste minimera risker eller förhindra att 
deltagaren utsätts för eventuell skada eller obehag (Northern Nurses Federation, 
2003). Enligt Helgesson (2006) är ett kreativt tankeutbyte idealet i samspelet inom all 
vetenskaplig forskning, där argumenten och resultaten visas och där alla kan hålla isär 
sak och person. Riskerna kan minimeras genom att moderatorn inleder sessionen och 
gör deltagarna medvetna om detta. Studenterna var också medvetna om riskerna med 
att intervjua kollegor, men genom att det disskuterades med sjuksköterskorna 
eliminerades detta problem. Då studenterna använde sig av fokusgrupper var det 
viktigt att värna om deltagarnas autonomi och att de inte fick ta skada utav sitt 
deltagande. Resultatet redovisas på gruppnivå och ingen enskild fokusgrupp, person 
eller avdelning kan identifieras. Materialet behandlas konfidentiellt och kan inte 
härledas till person. Att skydda en persons integritet måste alltid respekteras när ett 
ämne skall undersökas. Försiktighetsåtgärder skall betraktas med respekt, för det 
privata inom ämnet, och minimera inverkan på studiens/ämnes integritet (WMA, 
2013.). Principen att göra gott tas till vara då tanken och förhoppning med arbetet är 
att det skall leda till att föräldrarna får det bättre i överflyttningen mellan 
avdelningarna.  
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Resultat 
Sjuksköterskors upplevelse av hur föräldraperspektivet beaktades vid förflyttning av 
barn mellan barnkardiologavdelning och BIVA framkom i de tre kategorierna: 
information, tillgänglighet och trygghet.  

 

Information 
Sjuksköterskor menade att föräldraperspektivet beaktas genom att information ges om 
att det ska ske en förflyttning. Oftast informeras föräldrarna så snart beslutet är taget. 
Dock upplevde sjuksköterskor en brist av information och kommunikation. 
Informationen kan också ges med kort varsel.  

Vi ringer föräldrarna så fort det blir aktuellt och berättar att detta har 
hänt, så vi måste gå inom en halvtimme. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var vanligast att sjuksköterskan var den som 
informerade föräldrarna om förflyttning av barnet. Det är oftast sjuksköterskan som 
ringer föräldrarna om de inte är på plats, men ibland råder en sådan situation att 
läkarna finns på plats och då kan det lika gärna vara de som informerar föräldrarna.   

De hör diskussioner mellan oss och läkarna och så, de försigår ofta 
över sängen.   

Enligt sjuksköterskorna fanns inget standardformulär att gå efter, vad det gäller vilken 
information som lämnas till föräldrarna. Sjuksköterskorna hade en uppfattning om 
vilken information som föräldrarna kan behöva och att det beror även på vilka 
föräldrar det gäller. Sjuksköterskorna upplevde att informationen anpassas till vilken 
erfarenhet föräldrarna har. Föräldrar med tidigare erfarenhet av vård på avdelningen 
upplevs behöva mindre information. 

Vi är ju väl medvetna om att det blir en annan vårdnivå de kommer 
till. 

Hur föräldrarna förbereds inför en förflyttning kunde se lite olika ut och det 
eftersträvades att etablera en tanke hos föräldrarna, att det ska finnas en planering 
inför förflyttningen. 

Det finns även den varianten att ditt barn får stanna tills imorgon, det 
är planen men dyker det upp någon ännu sämre så är planen att man 
får gå med kort varsel.  
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För de patienter och familjer som varit inneliggande länge beskrev sjuksköterskorna 
att de oftast behöver en bättre planering av förflyttningen, de brukar då informera ett 
par dagar i förväg. Sjuksköterskorna poängterade vikten av att informera föräldrarna. 
Sjuksköterskor menade att när information ges till föräldrarna så hänvisar man till att 
de ska få vidare information senare, med förhoppning att de får det. 

 

Tillgänglighet  
Sjuksköterskor tyckte att de skulle kunna vara bättre på att skapa utrymme till att 
svara på frågor från föräldrarna. Sjuksköterskor beskrev att om det ges en liten stunds 
utrymme att titta på föräldrarna och börja prata med dem då kommer det mycket 
frågor och känslor från dem. Sjuksköterskorna tog upp tiden som ett problem. Att det 
ofta blir snabba beslut om förflyttning, då upplevde sjuksköterskorna att de behöver 
skynda sig och fokus då ligger på arbetsuppgifterna kring barnet och logistiken runt 
omkring. Sjuksköterskorna upplevde tidsbrist vid de snabba förflyttningarna och att 
det ofta inte finns tid för föräldrarnas frågor före förflyttningen. Sjuksköterskorna 
reflekterade vidare över att det skulle kunna skapas tid efter förflyttningen till 
föräldrarna. 

Var hamnar föräldrarna i de akuta förflyttningarna egentligen? Dom 
hamnar nog utanför. 

Sjuksköterskorna beskrev att de försöker förbereda föräldrarna inför förflyttning i så 
god tid som möjligt. Sjuksköterskor beskrev att det ändå kan ändras och förflyttning 
kan ske samma dag som information är given till föräldrarna. Sjuksköterskorna 
beskrev att det kan bli förändringar i besluten, men betonar också att det är viktigt 
med att ge besked tidigt till föräldrarna. Föräldrarna får oftast får besked dagen innan 
det ska ske en förflyttning. 

 Det händer faktiskt ofta att vi gör det samma dag. Idag får ni gå. När 
då? Om en timme. 

Sjuksköterskorna reflekterade över prioriteringen av föräldrarna i vissa situationer, de 
tror att det finns önskemål om en ökad tillgänglighet för dem. I de akuta situationerna 
finns det inte så mycket tid över till föräldrarna, fokus ligger då på barnet. 

Frågan är om de ens kommer i andra hand? De hänger ju lite i luften 
tills de hinner ta tag i dem. 
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Trygghet  
Sjuksköterskor upplevde att det inte förekommer många frågor från föräldrarna, i det 
akuta skedet. Däremot förekommer olika reaktioner hos föräldrarna. Dessa reaktioner 
kunde visa sig i olika uttryck, så som att föräldrarna upplevdes arga fast dom inte var 
det, ibland sammanbitna och oroliga. Reaktionerna beror helt på situationen, vid en 
akutsituation kan föräldrarnas reaktioner utebli för stunden, även om det känns svårt 
för dem. En sjuksköterska sa: 

Man ser att de har frågor men de kanske är så spända och 
sammanbitna att de inte vill störa oss... det tror jag är vanligt. 

En annan sjuksköterska beskrev frågor som förekommer ibland: 

Får vi vara med? Varför blir det så här? Är det farligt? Kommer det 
gå vägen?. 
 

Sjuksköterskor upplevde att i de fall barnet blir sämre och är i behov av en annan 
vårdnivå, tycker föräldrarna det känns bra att förflyttas. 

Ja, en del är tryggare där. 

Sjuksköterskorna beskrev vad de anser ingår, i informationen till familjen, vid en 
förflyttning. Bland annat ingår det att informera om hur det kommer se ut på den 
andra avdelningen, till exempel att de kommer att vistas på en sal med extra 
övervakning. Vad beträffar övervakningen, var det en återkommande och viktigt fråga 
för föräldrarna att få svar på och något som de kan vara mycket oroliga över. Hur det 
är att komma till en ny plats och omgivning, var också något föräldrarna var oroliga 
över. En del föräldrar har fullt förtroende med en gång och upplevs lugna i 
situationen.  Andra föräldrar är väldigt oroliga över att personalen inte har koll på 
situationen och vad som händer. Reaktionerna hos föräldrarna vid förflyttning kan 
vara väldigt olika. Sjuksköterskorna menade att det är viktigt att inge förtroende. I de 
fall det blir snabba beslut så blir det stora förändringar för föräldrarna. 

Tyvärr kan det vara så, antingen kan det bli bra eller så kan det bli 
riktigt, riktigt illa. Men de flesta gångerna går det ändå hyfsat. 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att föräldrarna är vana att ha personal hela tiden och 
kan uppleva att efter förflyttning får de ta mer ansvar över sitt barn. En del föräldrar 
blir glada över att flyttas, andra kan bli nedstämda, men de kan också uppleva att de 
inte är redo eller att deras barn inte är redo. Det innebär ändå en ny plats och miljö för 
familjen. 
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En del upplever att de kastas ut, att det går väldigt fort. Bättre om de 
får besked dagen innan. 

Föräldrarna kunde uppfattas mer trygga om de kände igen personalen vid ankomst till 
avdelningen. Hur föräldrarna upplevs vara beror mycket på situationen, samt vilka 
upplevelser och förförståelse föräldrarna har med sig. Sjuksköterskorna menade att de 
försöker ge föräldrarna beskrivande information inför förflyttningen, för att de skall 
känna sig mer trygga och få en ökad förståelse för sitt barns minskade behov av 
övervakning. 

Någonstans vill man ju väva in föräldrarna. 

Sjuksköterskor beskrev hur föräldrarna inte har något val beträffande förflyttning. Att 
det är en medicinsk bedömning och där kan inte föräldrarna vara med och påverka. 

Det är klart att det blir en jätte massa oro och tankar som de får hålla 
tillbaka. 

Sjuksköterskorna beskrev att föräldrar upplever att när personalen tar hand om allting, 
då det blir så bra som möjligt.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Då denna studie var en pilotstudie, med få informanter, kan därför överförbarheten 
diskuteras. Studien behöver uppfylla giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 
uppnå en trovärdighet hos läsaren. Giltighet förstärks bland annat genom att 
studenterna använde sig av citat från intervjuerna, under resultatdelen, vilket läsaren 
själv då kan bedöma. Tillförlitligheten och överförbarheten i resultatet påvisas och 
stärks genom att man noggrant beskriver tillvägagångssättet i analysprocessen 
(Graneheim & Lundman, 2004).  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) skall trovärdigheten ses som en helhet i den 
kvalitativa studien. Det är därför viktigt att en noggrann beskrivning av 
forskningsprocessen redovisas, för att stärka resultatets trovärdighet. Då det inte fanns 
tid för att sjuksköterskorna själva skulle erbjuda sitt intresse till att vara med, kan det 
ses som en svaghet i att gruppen blev handplockad, beroende på vilken dag som 
passade i schemat på avdelningen. Fokusgrupperna bestod båda av tre sjuksköterskor, 
fem kvinnor och en man. Intervjuerna genomfördes på respektive avdelning, vilket 
gjorde att någon sjuksköterska inväntade en patient och som då kanske kände sig 
splittrad och att hon inte fullt ut kände sig närvarande under intervjun. Att vara på 
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avdelningen vid intervjutillfället gjorde att situationen kändes något stressad, det blev 
på den plats som var ledig på avdelningen, eftersom de bara hade en kort stund att 
avvara för intervjun Om intervjuerna i denna studie hade skett på en lugnare plats 
kanske det kunde blivit mer diskussion runt frågorna. Sjuksköterskorna kan ha känt 
sig stressade av att vara på sin arbetsplats. Enligt Trost (2010) är det viktigt att miljön 
där intervjuerna sker är lugn, vilket då gör att informanterna har lättare att berätta om 
sina erfarenheter. 

Genom att använda sig av fokusgruppsintervjuer kan varierande faktorer påverka 
resultatet, bland annat kan de påverka deltagarna genom att materialet spelas in, de 
kan omedvetet undvika att delge viss information. Det kan också vara känsligt att 
delge viss information i grupp. Polit och Tatano Beck (2012) menar att genom att 
intervjun spelas in kan informanterna känna ett visst obehag. Fokusgruppsintervju 
valdes för att det skulle bli en diskussion och större bredd runt omkring syftet med 
studien. Fokusgruppsintervjuer kan ge en mer fördjupad förståelse och en fylligare 
bild, samt att det kan ge mer exakt kunskap om hur det fungerar i praktiken. Vid en 
jämförelse av individuella intervjuer och deltagande observationer konstaterades att 
vid deltagande observationer får man en mer interaktion, vid individuella intervjuer 
får man mer information. Genom att använda sig av fokusgrupper så kombineras 
dessa två aspekter bäst (Hylander, 2001). Deltagarna i studien ges möjlighet genom 
samtalet att förmedla sina olika erfarenheter i ämnet (Dahlin-Ivanoff, 2011; Wibeck, 
2010).  

Materialet analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys där man jämför likheter 
och skillnader (Graneheim & Lundman, 2004). Studenterna transkriberade var sin 
intervju och påbörjade analyseringen enskilt, för att sedan gemensamt analysera 
materialet tillsammans, därefter tog sedan bildandet av koder och kategorier form. Det 
har varit mycket diskussioner under arbetet då de meningsbärande enheterna skulle 
kondenseras för att få fram koder och kategorier. Reflektion under arbetes gång är 
betydelsefullt, enligt Graneheim och Lundman (2004). Att vara flera personer som 
arbetat med dataanalysen minskar risken för att materialet feltolkas och en eventuell 
färgning av resultatet (Polit & Tatano Beck, 2012). Genom att materialet påbörjades 
att analyseras enskilt och därefter gemensamt, stärker detta resultatets tillförlitlighet. 
Under intervjuerna blev det några längre diskussioner mellan sjuksköterskorna vid 
någon fråga, men det förekom även en del korta svar på följdfrågorna, vilket 
resulterade i att det fanns både bra material att bearbeta men också korta meningar 
och enstaka ord i analysmaterialet.  

Hälften av de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie är kollegor till studenterna, 
vilket är en svaghet, så till vida att informanterna kan känna sig obekväma och inte 
våga vara uppriktiga, samt att studenterna skulle kunna ha svårt att särskilja de egna 
funderingarna då de är bekanta med miljön. Då studenterna har egna erfarenheter av 
att arbeta på kardiologavdelningen, är det enligt Graneheim och Lundman (2004) 
viktigt att reflektera över detta för att inte minska på trovärdigheten i resultatet. Att 
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arbeta på en av avdelningarna kan vara både en styrka och svaghet i arbetet med 
resultatet, genom att man kan lägga in egna tolkningar svaren på grund av 
förförståelsen som studenterna har med sig, men även förståelse för omvårdnaden. 
Vår förförståelse och som gör att vi kan ha förutfattade meningar om något (Pribe & 
Landström, 2012). Tolkning av en text påverkas av författarens historia, då texten kan 
ha flera betydelser (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
Studenterna har tidigare inte gjort någon fokusgruppsintervju, vilket hade varit av 
värde för bättre struktur vid intervjuerna. Att bättre kunna styra upp frågorna och 
avbryta sjuksköterskorna då de vid några tillfällen diskuterade runt saker som inte var 
relevant till studiens syfte, detta uppmärksammades först vid transkriberingen av 
texterna.  
 
 
Resultatdiskussion 

Det framkom under intervjuerna att det finns mycket tankar och reflektioner hos 
sjuksköterskorna vad beträffar information till föräldrarna och planering inför 
förflyttningen av barnen. Förändringar och skillnader är viktiga faktorer vid alla 
förflyttningar. För en familj med ett sjukt barn innebär förflyttningen en plötslig 
förändring och är på sikt en process för dem, att anpassa sig till sin nya situation 
(Meleis 2000). Genom att sjuksköterskorna tar sig tid till att ge föräldrarna mera 
information, kan det göra dem tryggare inför den nya situationen, att förflyttas till en 
ny plats. Enligt Kahveci, Ayhan, Döner, Göksin och Koc (2014) är det viktigt med 
kommunikationen, där sjuksköterskan genom den lär känna patienten för att kunna 
tillgodose patientens behov. Sjuksköterskan har ofta en stor förståelse för föräldrarnas 
känslor då de ofta har en tätare kommunicering tillsammans (Khaveci et al., 2014). 
Resultatet visade att sjuksköterskorna är medvetna om informationens betydelse, för 
att föräldrarna ska kunna förbereda sig och de hade en förståelse för den belastande 
situation föräldrarna befinner sig i. Giambra et al. (2014) beskriver att i relationen 
mellan sjuksköterskan och föräldrarna inkluderades kommunikationen dem emellan, 
angående barnets behov och föräldrarnas inverkan av planeringen kring barnet. 
Processen i kommuniceringen mellan föräldrarna och sjuksköterskan skall skapa ett 
engangemang för optimal vård kring barnet. Tidigare forskning av Ludin et al. (2013) 
visade att många sjuksköterskor uppfattades ha en brist på förståelse, vad det gäller 
planering och organisering kring patienten och dess förflyttning. Enligt International 
Council of Nurses (2012) är det barnsjuksköterskans uppgift att ge närstående och 
barn möjlighet till att optimalt deltaga i omvårdnaden runt omkring dem. Latour et al. 
(2010) beskrev att många föräldrar önskade få informationen till sig tidigt så att det 
skulle hjälpa dom att hantera förflyttningen bättre. De tar vidare upp att föräldrarna 
uppskattade att sjuksköterskan involverade dem i vården av deras barn (Latour et al., 
2010). 
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I resultatet framkom att informationen kan se olika ut beroende på situation och 
familj, vilket kan vara positivt under förutsättning att informationen blir 
individanpassad, där varje familj ses som unik. Det kan också vara en nackdel då 
föräldrarna kan få olika informationsinnehåll beroende på vem som ger den. Att 
minimera antalet personer runt omkring barnet är något som skulle kunna vara bättre 
för familjerna, dels för att veta vad som sägs och dels för att för att skapa en bättre 
relation till dem. För att få en bättre kommunikation mellan föräldrar och 
sjuksköterskor är det av stor vikt, att försöka minimera antalet sjuksköterskor runt 
omkring barnet (Wigert et al., 2013; Ygge, 2007). Sjuksköterskor kan ha en stor 
påverkan för att underlätta för föräldrarna, under barnets sjukhusvistelse, genom att de 
förstår betydelsen av kontinuitet i vårdandet (Berube, Fothergill-Bourbonnais, 
Thomas & Moreau, 2014).  

De intervjuade sjuksköterskorna uppgav att det är svårt att veta vilken information 
som ges till föräldrarna, då de får delvis information på avdelningen och efter 
förflyttningen. Sjuksköterskorna upplevde att det saknas uppföljning på informationen 
och detta kan ha stor betydelse för föräldrarna. Att främja en bättre kommunikation 
mellan BIVA och vårdavdelningen är något som framkommer i studien av Berube et 
al. (2014). Att ha ett tydligare upplägg för informationen för familjerna angående vad 
som är informerat på den avdelningen de kommer ifrån, skulle troligen underlätta för 
den andra avdelningen som tar emot familjen, vilken vidare information som skall 
ges. Detta skulle underlätta för båda avdelningarna, så de vet vad som informerats. 
Det framkom också i studien att det inte alltid är riktad information som ges till 
föräldrarna, vilket kan medföra att det är svårt att veta hur mycket de uppfattat. Det 
händer att föräldrar i vissa situationer inte alltid får någon information, utan 
personalen antog att de redan hade fått den (Ygge & Arnetz, 2004). 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det saknades tid för 
kommunikation med föräldrarna, vid framförallt de akuta förflyttningarna. Just tiden 
framkom som ett problemområde, tid för att skapa ett utrymme åt föräldrarna. I en 
akut situation är det givetvis barnets hälsa som prioriteras först, därefter är det 
föräldrar. Bristen på tid att stötta förälrarna var något Ygge (2007) beskrev. Resultatet 
i föreliggande studie visade att förberedda föräldrar upplevdes tryggare, än de som 
förflyttas med kort varsel. Verksamhetens organisering kan göra det svårt att 
applicera en arbetsordning som ger familjerna informationen om förflyttningen i god 
tid. Det är dock viktigt att belysa att resultatet visade att ju mer förberedda föräldrarna 
är desto bättre är förutsättningarna för fortsatt vård. Enligt en studie av Berube et al. 
(2014) måste sjuksköterskorna vara medvetna om sin roll med familjerna och hur de 
kan hjälpa dem vid dessa förflyttningar. Föräldrarna är de främsta personerna som 
inger trygghet för barnet och förklarar för barnet vad som ska hända. Genom att 
sjuksköterskan är tydlig och har en konsekvent förklaring till föräldrarna vid 
förflyttningar, så kan de lättare förbereda sig på förändringen av vårdnivån som det 
innebär. Tidigare studier som undersökt föräldrars erfarenheter av förflyttningar har 
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påvisat att många upplever att förflyttningen är stressande även i de fall förflyttningen 
sker baserat på barnets förbättrade hälsa (Manen, 2012; Berube et al, 2014). 

Det framkom i resultatet att föräldrarna reagerar olika på förflyttningar vilket är 
naturligt då alla är olika individer och har olika personligheter. Faktorer som påverkar 
kan vara förväntningar, tidigare erfarenheter, både från sitt barn men även egna 
personliga upplevelser av sjukhus eller sjukdom. Det är viktigt att möta familjerna på 
den nivån de befinner sig. Ludin et al. (2013) fann att sjuksköterskor hade en låg 
kunskapsnivå vad beträffar emotionella områden, som familjens involvering. Idag 
arbetar sjuksköterskor med hela familjerna och det gäller att gör dem mera 
involverade i omvårdnaden av sina barn, genom så kallad familjefokuserad 
omvårdnad. Benzein et al. (2010) beskriver familjefokuserad omvårdnad som ett icke-
hierarkisk möte mellan familjen och sjuksköterskan, där det centrala ligger i de 
enskilda familjemedlemmarnas erfarenheter. Enligt studien av Smith et al. (2011) 
krävs det ett skickligt och proffessionellt förhållningssätt för att kunna säkerställa att 
den enskildes behov tillgodoses. I familjer med en förändrad livssituation utmanas 
sjuksköterskans traditionella expert kunnande i avsikt att arbeta för att skapa en ny 
mening för familjerna (Benzein et al, 2010). 

 

Konklusion 

I denna studie framkom tre kategorier som beskrev de centrala i vad som var det 
viktiga, i hur föräldrar perspektivet beaktades: Information, Tillgänglighet och 
Trygghet. Sjuksköterskorna upplevde att föräldraperspektivet beaktades, bland annat 
genom att det informerades om att det skulle ske en förflyttning. Det fanns även 
områden som behövde förbättras. Tiden var ett område som identifierades som ett 
problem, att kunna skapa utrymmet för föräldrarna. Att kunna ge föräldrarna mer tid, 
kan skapa en bättre tillgänglighet mellan föräldrarna och sjuksköterskan. 
Tillgängligheten skapar större utrymme för att kunna ge information vilket var viktigt 
för föräldrarna. Att få information om förflyttningen och hur det ser ut och fungerar 
på den andra avdelningen, kan ge föräldrarna en känsla av trygghet.  

 

Implikation 

Vidare forskning kan leda till att föräldraperspektivet uppmärksammas ytterligare och 
att sjuksköterskor kan påverka och förbättra sättet information ges till föräldrarna och  
vad för information som är given och vad de behöver för fortsatt information. 
Förhoppningen är att  etablera och öka förståelsen hos övrig personalkategori samt 
vikten av att få trygga, välinformerade föräldrar. 
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