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ABSTRAKT  

 
Inom den pediatriska sjukvården är det oftast både barn och vårdnadshavare, dvs två eller 
flera personer, som skall tas om hand. När ett barn opereras akut befinner sig föräldrarna i en 
okänd miljö och är osäkra på hur de ska agera. De förväntas vara delaktiga i barnets vård, 
förmedla trygghet, ta ett visst ansvar för barnet och samtidigt hantera sin egen oro. Syftet med 
studien var att genom intervjuer undersöka hur föräldrar upplevelser denna situation. Urvalet 
bestod av tretton konsekutivt utvalda föräldrar som intervjuades med hjälp av en 
semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ ansats enligt 
metoden för innehållsanalys. Resultatet visade att föräldrarnas tidigare upplevelser av 
sjukvården skapade förväntningar och påverkade den aktuella situationen. Delaktighet 
upplevdes som ett erbjudande och/eller ett krav från både föräldrarnas och sjukvårdens sida. 
Delaktigheten kunde innebära en belastning då föräldrarna tvingades ta ansvar för sina barn, 
samtidigt som deras närvaro kunde innebära både ett hot och en tillgång för 
sjukvårdspersonalen. Tillgänglighet, delaktighet, avlastning, delat ansvar och adekvat 
information var avgörande för hur stor tillit och trygghet till sjukvården och dess personal 
som föräldrarna upplevde. Då varje vårderfarenhet skapar nya förväntningar innebär det att 
samtliga sjukvårdskontakter kan betraktas som en investeringsmöjlighet i framtida trygghet.  
 
 
NYCKELORD: Föräldrar, upplevelser, barn, akut operation och intervjuer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Department of Health Sciences    
University of Kristianstad 
291 88 Kristianstad  
 
 
 
TITLE: Parental experiences when children are undergoing emergency surgery 
 
 
AUTHOR: Anne Magnusson 
 
 
ABSTRACT  
 
When a child is hospitalized, it is usually more than one person who needs attention – i.e. the 
child as well as its parents. The emergency ward environment and surgery rooms are 
unfamiliar and the parents feel anxious, insecure and uncertain about how to act. They are 
expected to participate in the child’s care, cope with their own anxiety and simultaneously 
convey a sense of security and stability to the child. The purpose of this study was to 
investigate parents' experiences related to this situation. Data was collected by interviewing 
thirteen consecutively sampled parents. Qualitative content analysis showed that parents' 
previous experiences created expectations, which in turn influenced their perceptions of the 
present episode. Participation was perceived as an offer and/or a requirement from parents as 
well as from the staff. For parents, it sometimes meant an additional effort since it demanded 
their involvement in caring for the child/in the child’s care. They experienced that their 
presence could be a threat as well as an asset for the hospital staff. The parents described that 
the level of accessibility, participation, relief, shared responsibility and adequate information 
determined the level of perceived security and safety toward medicine and hospital staff. 
Since every caring experience creates expectations, it means that every caring contact could 
be seen as an investment in future security.   
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FÖRORD 
Min lycka är din,  
din lycka är min  

                             och gråten är min när du 
gråter. 

 Nils Ferlin 

 

I magisterkursen i omvårdnad, institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Kristianstad 

ingår att planera, genomföra och försvara en 10 - poängs uppsats. Jag valde då att göra en 

kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelser i samband med att deras barn genomgår en 

akut operation. Deras berättelser sammanfaller till stor del med barnets upplevelser och kan 

uttryckas som i dikten ovan. Föräldrar till de barn som genomgår en planerad operation är i 

regel välinformerade, trygga och förberedda på vad som skall hända och utgör en trygghet och 

resurs för både barnet och sjukvårdspersonalen. Föräldrarna betraktas som experter och ses 

som barnens självklara följeslagare vid t ex en operation. Däremot är de föräldrar vars barn 

opereras akut inte alltid optimalt informerade. De befinner sig i en pressad situation och har 

ibland svårt att trösta och hjälpa sina barn. Föräldrarna kan inte alltid förutse vad som skall 

hända utan måste förlita sig på vår kunskap och förmåga. Som sjukvårdspersonal måste vi 

kunna möta både barnens och föräldrarnas oro och smärta och sträva efter att förmedla 

trygghet och tilltro. Med denna studie fick jag en möjlighet att fördjupa mina kunskaper i 

ämnet. 

 

Jag vill med dessa ord tacka alla som medverkat till att studien kunde genomföras! 

 

BAKGRUND 

Det specifika i barnsjukvården är att det oftast är både barn och vårdnadshavare, dvs två eller 

flera personer som skall tas om hand, vilket leder till nya utmaningar för sjukvårdspersonalen 

(Kristensson-Hallström, 2000). Barnets tillstånd påverkar föräldrarna och barnets känslor, 

smärta och glädje beskrivs ofta som förälderns egna upplevelser (Woodgate & Kristjanson, 

1996). Föräldrars närvaro och medverkan när deras barn opereras på sjukhus är i dag en 

självklarhet och det är vanligt att någon av barnets vårdnadshavare är med sitt sjuka barn på 

sjukhuset under dygnets alla timmar (Ygge, 2004). Föräldrar kan tolka sitt barns beteende och 

vara den förmedlande länken mellan vårdpersonalen och barnet. De har ofta både möjlighet 

och förmåga att trösta barnet och kan tillgodose dess behov genom att aktivt delta i 

omvårdnaden (Woodgate & Kristjanson, 1996; Ygge, 2004). Barnen behöver sina föräldrars 
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närvaro och stöd för att kunna hantera situationen. De flesta föräldrar både kan och vill delta, 

men på sina egna villkor och på olika nivåer (Kristensson – Hallström & Elander, 1997).  

Wright, Watson & Bell (2002) menar att det inte bara är den sjuke som upplever sjukdomen 

utan att alla i familjen påverkas av den. Föräldrar betraktas vanligtvis som ett barns närmaste 

anhörig och utgör en stabilitet i barnets liv, medan vårdsituation och personal förändras 

(Bruce & Ritche, 1997). Föräldrar har också till uppgift att kompensera sina barn för deras 

nedsatta autonomi och att försvara deras integritet (Bischofberger, Dahlquist & Elinder, 1991; 

Kristensson-Hallström & Nilstun 1997; Shields, Kristensson-Hallström & O’Callaghan, 2003). 

Vid ett sjukhusbesök befinner föräldrarna sig i en främmande miljö och föräldrarollen 

förändras (Tiedeman, 1997). Ibland förväntar sig föräldrarna större möjlighet att delta än vad 

som är möjligt. Med handledning och stöd kan föräldrarnas förväntningar mötas och 

tillfredsställas (Blower & Morgan, 2000). Flera studier visar att föräldrar upplever att deras 

insatser är av stor betydelse för barnets tillfrisknande eller utveckling. De vill att deras 

synpunkter och erfarenheter efterfrågas och tas tillvara och beskriver att de har behov av att 

både delta i vården och i de beslut som fattas. De vill erbjudas möjlighet att vara närvarande 

vid alla situationer där barnet är involverat (Shields & King, 2001; Hallström, Runesson & 

Elander, 2002). Är föräldrarna trygga i sin föräldraroll deltar de i högre utsträckning i vården 

av sina barn. De kan ofta förmedla denna trygghet till barnen och således minska deras rädsla 

och obehag (Kristensson-Hallström, 1999; Hallström et al, 2002). Föräldramedverkan anses 

fördelaktigt för barn, föräldrar och vårdgivare och vårdpersonal bör underlätta detta i den mån 

det är möjligt (Neill, 1996; Ygge, 2004). Förutsättningarna för delaktighet bygger på en väl 

fungerande kommunikation mellan alla inblandade. Pölkki, Pietila, Vehvilainen-Julkunen, 

Laukkala & Ryhanen, (2002) visar att information och kommunikation är en förutsättning för 

att kunna delta i vård och beslut. 

 

Vid planerade operationer är barn och föräldrar i regel välinformerade om vad som skall 

hända. Himes, Munyer & Henly (2003) beskriver att föräldrar anser att de fått tillräcklig 

information inför barnens elektiva operationer och att de även är nöjda med förberedelserna i 

övrigt. Fullständig och noggrann information och emotionell support är viktiga psykologiska 

aspekter för föräldrar som är med vid dessa tillfällen (a.a.). Om ett tidigare friskt barn drabbas 

av en akut allvarlig sjukdom eller trauma och tvingas till operation/intensivvård försätts 

föräldrar i en stressfylld situation (Tiedeman, 1997). Cullberg (2003) beskriver olika typer av 

krisreaktioner och visar hur plötsliga och oväntade svåra yttre påfrestningar påverkar oss som 

individer. Huckabay & Tilem-Kessler (1999) visar vikten av att ta hänsyn till föräldrarnas 
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svårigheter att bemästra situationen och att föräldrarnas oro och rädsla är högre än förväntat 

och ibland gränsar till panik (a.a.). Akuta, operationskrävande tillstånd kan innebära mycket 

ångest för föräldrarna. Det kan göra att föräldrarna har svårt att agera fullt ut och inte alltid 

förmår att ta beslut de annars klarar av. Många reagerar i en sådan situation med att minska 

sitt deltagande i situationen (Casey, 1995).  

 
En allt större del av både planerad och akut vård av sjuka barn bedrivs numera i öppen vård, 

dagverksamhet eller i hemmen, allt färre barn läggs in på sjukhus. Denna utveckling kommer 

troligen att fortsätta. Därmed ställs också större krav på föräldrar att ta större ansvar för 

barnens vård och behandling (Woodgate & Kristjanson, 1996). Detta kan innebära osäkerhet 

inför olika professioners roller och ansvar, vilket måste hanteras av sjukvårdspersonalen. Det 

sjuka barnet kan också känna oro över att föräldrarnas roll förändras, vilket den gör när de 

delar vården av det sjuka barnet med professionella vårdare (Kirk, Glendinning & Callery, 

2005).  

 

För att förbättra den pediatriska vården behöver vårdgivaren veta vad barn och föräldrar 

behöver, förväntar och upplever (Kristensson-Hallström, 2000). Hallström et al (2002) fann 

att föräldrar har en varierande förmåga att delta i beslutsfattandet kring det sjuka barnet och 

att en del föräldrar kan vara ovilliga eller oförmögna att själva uttrycka sina önskningar (a.a.). 

Beroendeställning i vården gör att barnen/föräldrarna inte alltid kan framhålla de behov som 

finns (Kristensson-Hallström & Nilstun, 1997). Aktuell forskning visar även att föräldrar och 

personal ofta har olika uppfattningar om föräldrars behov i samband med barnets 

sjukhusvistelse (Shields & King, 2001; Shields, Kristensson-Hallström & O’Callaghan 2003; 

Shields, Hunter & Hall, 2004).  

 

Att kunna bedöma barnets reaktion i samband med akut kirurgi kräver stor uppmärksamhet 

och empati. Sjuksköterskor som även kan tolka och förstå hur föräldrar agerar kan erbjuda 

dem stöd och hjälp att hantera situationen. Tidigare studier har visat att föräldrar genom att 

medverka i vården av sina sjuka barn får ett ökat självförtroende och känner mindre rädsla 

och oro (LaMontagne, 2000). Föräldrars betydelse för tillfrisknande och för att skapa trygghet 

kring barnen i samband med operationskrävande akuta sjukdoms- och olycksfall är relativt väl 

dokumenterat (LaMontagne, 2000; Magaret, Clark, Warden, Magnusson & Hedges, 2002). 

Vikten av att ha föräldrar med vid ett barns operation finns beskrivet i litteraturen (Himes et al 

2003; Huckabay & Tilem-Kessler; 1999), likaså barnets upplevelser av situationen 
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(LaMontagne, 2000; Magaret et al, 2002). Litteratur som specifikt behandlar föräldrars 

upplevelser i samband med att barnens akuta operationer har inte hittats, trots upprepade 

sökningar via flera databaser.   

 

SYFTE  

Syftet med studien är att utifrån föräldrarnas upplevelser identifiera faktorer som påverkar 

dem i samband med att barnen genomgår en akut operation. 

 

METOD  

Kontext  

I sjukvårdsområdet där studien genomfördes utförs endast operationer på vissa indikationer. 

Operationer föranledda av maligna sjukdomar hos barn förekommer inte, ej heller thorax- och 

neurokirurgi. I de fall då operationer utförs förväntas de vara botande och göra det möjligt att 

för ett tidigare friskt barn återfå full hälsa. Begreppet akut operation definieras här som att 

operationen görs inom 24 timmar efter att beslutet tagits. Operationen kan utföras antingen 

dagoperativt (om vårdtiden förväntas vara < 24 timmar), eller inom den slutna vården (Orbit). 

 

Urval och datainsamling  

Undersökningen riktade sig till föräldrar/vårdnadshavare till barn som av någon anledning har 

genomgått en akut operation. Urvalet har skett konsekutivt, det vill säga att föräldrarna valts i 

den turordning barnen kommit till uppvakningsavdelningen efter operationen, oberoende av 

barnets diagnos, kön eller tid på dygnet (Olsson & Sörensen, 2001). Undersökaren deltog inte 

i något fall i barnets vård, och träffade varken barnet eller föräldrarna under vårdtiden. 

Inklusionskriterierna för respondenterna var att de skulle vara över 18 år samt skulle kunna 

förstå och uttrycka sig på svenska (Polit & Hungler, 1999). 

 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer (Burnard, 1991; Fridlund, 1998; 

Kvale, 1999; Ohlsson & Sörensen, 2001). En intervjuguide (bilaga 1) bestående av 

frågeområden rörande föräldrars upplevelser och förväntningar i samband med barnens 

operation användes som stöd för intervjuaren (Dahlberg, 1997; Svensson & Starrin, 1996). 

Intervjun avslutades med demografiska frågor. Innan den egentliga datainsamlingen 

genomfördes, gjordes en provintervju för bedömning av intervjuguide och intervjuteknik. 

Provintervjun analyserades tillsammans med handledaren och ingår i studien (Ohlsson & 

Sörensen, 2001). Intervjuerna varade mellan 35 - 60 minuter, spelades in på ljudband och 
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transkriberades sedan ordagrant (Burnard, 1991; Kvale, 1999; Ohlsson & Sörensen, 2001). 

Intervjumaterialet avidentifierades genom att alla namn, ortsnamn och liknande togs bort 

(Ohlsson & Sörensen, 2001). Sammanlagt intervjuades föräldrar till tolv barn, tio kvinnor och 

tre män i ålder mellan 33 och 45 år. Vid ett tillfälle deltog båda föräldrarna i intervjun. Efter 

avlyssning och transkribering av intervju R13 bedömdes materialet vara mättat i betydelsen 

att det inte framkom någon ny information, respondenten bekräftade endast tidigare 

berättelser (Kvale, 1999). 

 
Tabell 1 Bakgrundsfakta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförande och etisk bedömning 

Undersökningen påbörjades efter att tillstånd inhämtats från verksamhetschefen på 

anestesikliniken samt att Etikrådet på Högskolan i Kristianstad lämnat medgivande (ER2004-

25). Personalen på uppvakningsavdelningen, dagoperation, centraloperation och 

utbildningsledare på operationsavdelningen (IB) informerades om studien (Bilaga 2). Kuvert 

innehållande information om studien lämnades på respektive avdelnings expedition. När 

barnet återhämtat sig efter operationen och var klar att lämna uppvakningsavdelningen fick 

föräldrarna muntlig och skriftlig information om studien (Bilaga 3). De föräldrar som valde 

att delta skickade ett skriftligt medgivande till undersökaren (Kvale, 1999; Polit & Hungler, 

1999; Ohlsson & Sörensen, 2001). Respondenterna kontaktades därefter via telefon för 

överenskommelse om var och när en intervju kunde genomföras (Dahlberg, 1997). Detta 

Respondent/ålder Barn/ålder/diagnos 

Mamma 33 år  Pojke 9 år appendicit 

Mamma 36 år  Pojke 10 år appendicit 

Mamma 37 år  Flicka 17 år blödning 

Mamma 37 år  Flicka 10 år handskada 

Pappa 37 år Pojke 14 år testistorsion 

Mamma 39 år  Flicka 9 år appendicit 

Mamma 40 år  Flicka 4 år appendicit 

Mamma 41år Pojke 6 år fr. kropp i halsen 

Pappa 42 år  Pojke 12 år appendicit 

Mamma 42 år  Pojke 8 år appendicit 

Mamma 43 år  Pojke 14 år testistorsion 

Pappa 45 år         --"--              --"-- 

Mamma 44 år  Pojke 17 år knäskada 

Mamma kom ej Respondent 7 
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förfarande skedde i syfte att minska risken för påtryckning och öka anonymiteten för 

respondenten (Ohlsson & Sörensen, 2001). Respondenterna upplystes via informationsbrevet 

om att deltagandet var frivilligt och de när som helst kunde avbryta studien, samt att de 

uppgifter som lämnades inte på något sätt skulle påverka vården av barnet (Polit & Hungler, 

1999). Informationen upprepades vid intervjutillfället. Intervjuerna genomfördes 5 – 20 dagar 

efter operationen, vid det tillfälle och på den plats respondenterna föredrog (Dahlberg, 1997). 

Fem intervjuer gjordes i respondentens hem, en på respondentens arbetsrum och sex på 

avskild plats på sjukhuset.  

 

Analys  

En kvalitativ ansats valdes för att få en djupare förståelse för de anhörigas situation och 

intervjumaterialet har analyserats enligt modellen för innehållsanalys (Burnard, 1991; 

Dahlberg, 1997; Fridlund, 1998; Kvale, 1999; Ohlsson & Sörensen, 2001). Analysen har 

utförts i tre faser för att beskriva, förstå och tolka vad som sagt i intervjuerna (Burnard, 1991; 

Fridlund, 1998). Analysarbetet påbörjades innan samtliga intervjuer genomförts och pendlade 

mellan manifest (det synliga och uppenbara) och latent analys (där textens bakomliggande 

mening urskiljs och tolkas) (Downe – Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2003). Fas 

ett innebar att texten i de transkriberade intervjuerna genomlästes upprepade gånger tills en 

övergripande bild av innehållet erhölls och en förståelse av materialet framkommit, s.k. naiv 

läsning (Burnard, 1991; Graneheim & Lundman, 2003).  I fas två gjordes en öppen kodning 

av materialet och enstaka ord eller uttryck i det skrivna antecknades i marginalen. 

Meningsbärande enheter identifierades, jämfördes sedan utifrån likheter och skillnader och 

gjordes därefter till subkategorier (Burnard, 1991; Downe – Wamboldt, 1992; Graneheim & 

Lundman, 2003). I fas tre sorterades och bearbetades subkategorierna efter innehåll till ett 

antal olika kategorier. Till sist lästes hela intervjumaterialet åter igenom, för att ha 

respondenternas upplevelser i färskt minne inför resultatskrivningen (Burnard, 1991; Downe – 

Wamboldt, 1992).  

 

I resultatet användes orden respondent och förälder synonymt, liksom post-op och 

uppvakningsavdelning. Resultatet har exemplifierats genom citat. Analysarbetet har 

genomförts i samråd med handledaren, som inte har kännedom om området, men väl av 

analysmetoden (Burnard, 1991). 
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RESULTAT  

I den genomförda analysen framkom 15 subkategorier som grupperades i fem 

huvudkategorier som visas i tabell 2.  
 

Tabell 2 Kategorier och subkategorier 
Kategori Förväntningar Delaktighet Information Ansvar Avlastning 
Sub - 
kategori 

Tillgänglighet 
 

Länken mellan 
personalen och 
barnet 
 

Att förstå vad 
som händer  
 

Föräldrarnas 
ansvar – en svår 
balans 

Lämna över 

 Tidigare erfarenhet 
 

Delad upplevelse 
 

Att inte förstå När föräldrar 
blir personal 
 

Humor 

 Prioritering Integritet  Många möten  

 Väntan 
 

Känna sig 
ifrågasatt 

   

 

Förväntningar 

Tillgänglighet 

Många föräldrar hade förväntningar på att det skulle vara svårt att få komma till sjukhuset. 

Dessa förväntningar gjorde att de tvekade/dröjde med att kontakta sjukvården, trots att de var 

övertygade om att det fanns hjälp att få. De ville inte komma oanmälda till sjukhuset av rädsla 

att få vänta länge på akutmottagningen, inte heller belasta sjukvården eller ta upp tid för någon 

annan i onödan. Föräldrarna var frustrerade över att sjukvården kändes otillgänglig och 

upplevde att det var svårt att komma till rätt instans i sjukvården. De tvingades ibland att göra 

flera försök innan de fick den hjälp de ansåg sig behöva. Respondenterna var när de tog 

kontakt förberedda på att argumentera för att uppnå sitt mål – att få hjälp med sitt sjuka barn: 

”... man vill ju inte besvära.. ... men varit lite mer påstridig... ... det är som farmor säger… 

kommer man bara innanför stängslet så är sjukvården jättebra… men det är liksom det här 

klivet över [visar med händerna en bergstopp som man ska ta sig över]… jag trodde nog inte 

att man skulle behöva kliva så högt över…” (R10) 

 

Några respondenter berättade om den frustration de upplevde i samband med att de väntade för 

att tala med någon i sjukvårdsupplysningen. De förväntade sig att få råd och stöd, men att det 

var orimligt att vänta så länge i en telefonkö. Förutom den långa väntetiden var respondenterna 

nöjda med samtalet och direktiven de fick där:  
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”…det var lite frustrerande för där kom man inte fram... ... när jag kom fram till hon som 

svarade…... så var hon också bra att prata med...” (R9) 

 

Tidigare erfarenhet 

Erfarenheter från tidigare vårdtillfällen/operationer skapade förväntningar inför det aktuella 

besöket. Hade föregående kontakter varit positiva bar föräldrarna detta med sig och relaterade 

till dem. Några av respondenterna hade av geografiska skäl möjlighet att välja vilket sjukhus de 

ville åka till. De valde inte alltid närmaste sjukhus utan det som de kände igen och hade positiv 

erfarenhet av: 

”… och jag har ju åkt dit akut innan…… och tyckt att jag både blivit bra bemött… och tyckt 

bra om personalen…” (R10)  

 

Prioritering  

Föräldrarna hade intrycket att tillgängligheten ökade ju mer akut situationen var och upplevde 

att omhändertagande verkligen påskyndades när det var nödvändigt. Respondenterna förstod 

att det på akutmottagningen gjordes en bedömning av patienterna och att de prioriterades efter 

sjukdomens/skadans karaktär och svårighetsgrad. När föräldrarna fått prioriteringskriterierna 

förklarade för sig godtog de dem utan vidare och förstod att det var ett sätt att fördela 

resurserna. Respondenterna berättade att det vid väntetid var viktigt att få kunskap om och 

förstå hur prioriteringen gick till och varför saker hände i en viss ordning:  

” ... jag har aldrig varit med om liknande… dom gjorde precis som dom skulle… … nu fattar 

man ju hur... dom prioriterar… och det måste ju gå i den ordningen… annars går det ju inte 

alls…” (R4) 

 

Vid några tillfällen upplevde respondenterna att prioriteringen som gjordes var felaktig och 

orättvis. Några föräldrar berättade att barnet fått vänta för länge (hemma eller på sjukhus) 

innan de fick komma till sjukhuset för vård/operation. De upplevde att 

behandlingen/operationen därmed fördröjdes och att barnet på grund av detta fick 

komplikationer, som i sin tur en förlängde sjukhusvistelsen och den medicinska behandlingen. 

Föräldrarna tvingades till fler sjukvårdskontakter än nödvändigt och upplevde att den utökade 

vistelsen på sjukhuset innebar både en psykisk och en ekonomisk belastning: 

”... det har varit mycket dyrt för oss... ... och läkemedel, parkering, mat på sjukhus... hela 

familjen blir lidande...” (R12) 
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Väntan 

Respondenterna hade en stor gemensam upplevelse – väntan. När personalen var lättillgänglig, 

hade upprepad kontakt med föräldrarna och gav dem fortlöpande information om utvecklingen 

upplevdes inte väntetiden som ett stort bekymmer. Föräldrarna kunde då förstå och acceptera 

vad som hände. Väntetiden upplevdes som en process fylld av händelser, vilka ledde fram till 

att barnet skulle vara så väl förberett inför den kommande operationen som möjligt: 

”... så det var hela tiden såna små steg… framåt hela tiden…  hela tiden en process ju… så 

man upplevde inte det som en väntan direkt…”(R2)  

 

Respondenterna som väntade utan denna täta kontakt upplevde personalen otillgänglig. De 

kände att de inte kunde överblicka situationen eller förstå väntetiden, var oroliga, irriterade och 

undrade varför ingenting hände. Tanken att vara bortglömd dök upp hos de flesta:  

”... dom har inte förklarat för mig varför vi fick vänta...  ... man känner att man blir glömd …” 

(R12) 

 

Några respondenter fick på akutmottagningen information om operationen och besked om när 

den troligen skulle göras. I vissa fall erbjöds föräldrarna att åka hem för att tillbringa 

väntetiden där. Föräldrarna som valde detta var mycket nöjda. De kände att de i lugn och ro 

hade tid att förbereda sig själva, barnet och eventuella syskon i en trygg miljö och på så sätt 

avdramatisera hela händelsen:  

”... dom trodde att C hade mest ut av att komma hem för att det var lättare att komma till ro 

då…... det var faktiskt skönt...” (R9) 

 

Andra åkte hem utan avtalad tid för operation, men med visshet om att de skulle bli uppringda 

nästa dags morgon och då få uppgifter om var och när de skulle infinna sig. När det blev dags 

att åka in till operationsavdelningen kände även de sig väl förberedda och tyckte att det varit 

skönt att vänta hemma: 

”... kändes ändå bra at vi fick åka hem... då på natten för då var vi liksom inte redo för nån 

operation... vi hann ju förbereda oss eftersom vi besked då på natten...” (R13) 

 

Några föräldrar upplevde att väntan under tiden som barnet opererades kändes som en 

välbehövlig paus i en övrigt lång och jobbig dag. Då fanns det plötsligt tid för dem att vila och 

tänka på sig själv en liten stund. Var båda föräldrarna med kunde de bearbeta upplevelsen 

gemensamt. Några av föräldrarna föredrog att stanna i väntrummet utanför 
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operationsavdelningen under tiden som barnet opererades. Förklaringen till detta var att de 

ville känna sig fysiskt nära och omedelbart tillgängliga när barnet kom ut igen. De kände att 

det var skönt att sitta kvar där och gå igenom det hela. Andra föredrog att gå upp till 

avdelningen för att vila, ringa till anhöriga eller att fika.  

”... sen hade jag en och en halv timme fritt...” (R11M) 

 

Respondenterna mindes vårdtiden efter operationen som ytterligare väntan och längtan att 

komma hem igen. De berättade om lättnaden de kände över att operationen nu var överstökad. 

Föräldrarna var uttröttade och när anspänningen började släppa kände de i stället en utmattning. 

De upplevde det drygt, långtråkigt och tröttsamt att sitta hos sitt sovande barn. Föräldrar vars 

barn var inlagda på barnkliniken funderade på om att det kanske hade varit bättre att vänta 

uppe på avdelningen under tiden barnet sov på post-op. De hade i så fall kunnat utnyttja tiden 

till att själva vila och varit bättre rustade att ta hand om barnet när det vaknat: 

”… men sen satt jag därnere på uppvak och det var jäkligt tröttsamt där… där satt jag alltså 

över två timmar…… och det var jävrigt jobbigt att sitta där...” (R4) 

 

Delaktighet 

Länken mellan personal och barn 

Respondenterna upplevde att de deltog i vården och att de hade en viktig funktion att fylla som 

barnens budbärare och ”försvarsadvokater” med uppgift att skydda, trösta och om så behövdes, 

föra barnets talan. Det kändes självklart att följa med sitt barn. Föräldrarna såg sig som en 

resurs, en sammanbindande länk mellan barnet och sjukvårdspersonalen. De flesta kände sig 

delaktiga och såg allt som hände runt barnet inför nersövningen med övervakningsutrustning, 

infusioner, läkemedel osv. Förutom att vara barnets trygghet, upplevde föräldrarna att de hade 

till uppgift att övervaka situationen och vara barnets ögon, öron och minne. Deras medverkan 

innebar att de i efterhand kunde berätta för barnet hur det gick till på operationsavdelningen:  

”… i och med att hon var där och jag följde med hade jag ansvar att… föra budskap… (R6) 

  ”... jag kände som självklart att jag skulle vara med... .... jag vet inte hur mycket han 

uppfattade... men jag uppfattade i alla fall.. ... det är jättebra...” (R13) 

 

Föräldrarna var närvarande för att stödja och hjälpa barnet och vara tillgängliga för personalen. 

De upplevde mestadels att de hade ett gott samarbete med sjukvårdspersonalen. Vid några 

tillfällen kände de sig oroliga för att vara i vägen för personalen och var rädda för att de 

hindrade dem i sitt arbete. Trots att respondenterna var inbjudna på operationssalen upplevde 
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många av dem en osäkerhet i den främmande miljön och visste inte vad/hur de skulle göra för 

att vara till störst nytta för sina barn. De var dessutom oroliga för att de försvårade 

personalens arbete inför nersövningen:  

”... jag var rädd att jag skulle vara i vägen… för jag tänkte själv så här… … det måtte vara 

jäkligt att ha föräldrar och folk uppå sig…” (R4)  

 

Flera respondenter upplevde ögonblicket då barnet somnade på operationsbordet som mycket 

påfrestande. Först då vågade de släppa fram sin egen oro, deras uppbådade styrka försvann och 

de kunde inte hålla tillbaka tårarna. Efteråt fick de veta att många reagerar likadant och kände 

sig stärkta av att få höra det. De funderade på om de hade varit bättre rustade att hantera 

situationen om de i förväg hade vetat att det skulle kunna kännas så, eller om de med den 

informationen hade fokuserat mer på sin egen oro och känsla:  

”... just det här då att det är likadant för alla… på nåt sätt tyckte jag att det var en tröst i 

sig... …... eller om man hade vetat det lite tidigare… …men det är klart… då väcker man 

kanske oro…... för det är ju ändå barnet som ligger där som ska vara den lugna…” (R9) 

 

Delad upplevelse 

Respondenterna upplevde att det hade lättare att stötta varandra efteråt om båda föräldrarna 

tillåtits vara med vid nersövningen. Eftersom båda hade valt att följa med barnet till sjukhuset 

hade de förväntningar om de att båda skulle få vara med hela vägen. Det var svårt för den som 

inte var med att förstå hur det kändes att se barnet somna inför operationen. Föräldrarna 

önskade att de båda fått möjlighet att dela upplevelsen och menade att det i efterhand hade 

underlättat deras bearbetning av situationen: 

”... när jag kom ut… till hans pappa… då grät jag ju… och skulle berätta om när han somnade 

in och det…… och se honom så… då kände jag att jag fick ingen förståelse för det alls… för 

det hade han svårt för att greppa... ”(R9) 

 

Föräldern som fick vänta utanför operationssalen kände sig ratad och undanskuffad. 

Respondenterna upplevde att de inte kunde ifrågasätta eller diskutera detta i den akuta 

situationen. Vid några tillfällen överläts det på barnet att bestämma vem som skulle följa med, 

då blev situationen riktigt knepig för alla: 

”... vi ifrågasatte det inte heller... … men det tror jag nog att pappa kände sig lite ratad…… 

han tyckte att det var orättvist att bara en förälder hade fått följa med… ... ja man sätter ju 

barnet i en dum sits liksom att välja mamma eller pappa….” (R9) 
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I de fall då en förälder stannade hemma visade det sig att han/hon ofta upplevde större stress än 

den som följde med barnet in på operationsavdelningen. Även om föräldern hemma 

kontaktades ofta blev det ändå en viss fördröjning i informationen. Det framkom att den icke 

närvarande föräldern brottades med svåra tankar och ängslan för vad som skulle kunna hända:  

”... ja det var min första tanke… det slog mig direkt… testikelcancer...” (R11P) 

”... fy sjutton… så långt tänkte inte jag...” (R11M)  

 
Integritet  

Respondenterna upplevde att deras plats var avskild och trygg och deras integritet tillräckligt 

skyddad på post-op, trots att där var många patienter. De uppfattade det som självklart att de 

såväl som andra föräldrar var hos sina barn. Där fanns vikskärmar mellan sängarna som 

förhindrade insyn, däremot hördes det tydligt vad andra pratade om. Respondenterna upplevde 

att personalen försökte hålla avstånd mellan sängarna, för att minska risken att störas av 

medpatienter. Medpatienterna och andra föräldrar kändes inte störande, men respondenterna 

trodde att de skulle känt mera stress om trängseln varit större på post-op:  

”... det var ju lugnt… … jag tycker inte det gör nånting att man hör nån som snackar… … dom 

måste ju ha stenhård koll på alla som ligger där… så det måste ju vara öppet… samtidigt som 

det är avskärmat…” (R4)  

Flera av respondenterna berättade att de fått enkelrum tillsammans med barnen uppe på 

vårdavdelningen och att det kändes bra. Personalens täta besök på rummet kändes tryggt och 

innebar inte något problem, men respondenterna trodde att det skulle vara svårt att dela rum 

med ett annat barn och dennes förälder: 

”... alltså att det är mycket personal omkring sig och så… … det bekommer mig inte…... men 

att dela sal med en vilt främmande människa…” (R10)  

Känna sig ifrågasatt 

Några av respondenterna upplevde att de vid ankomsten till sjukhuset ifrågasattes av 

personalen. De upplevde att deras synpunkter nonchalerades och att deras närvaro var 

oönskad. Det kändes då som om deras kunskap, initiativ och krav utgjorde ett hot för 

personalen. Respondenterna hade en uppfattning om vad som borde göras, men upplevde att 

denna inte togs till vara eller beaktades, vilket orsakade konflikt och misstro. Föräldrarna som 
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kom till sjukhuset med sitt sjuka/skadade barn kände vid dessa tillfällen att 

sjukvårdspersonalen inte hade förmåga eller vilja att ta emot deras berättelser: 

”... men hon vill inte lyssna… det kändes som om hon ignorerade mig …… men hon ville inte 

diskutera med mig... hon ville inte ställa nån fråga och jag var fruktansvärt besviken …”(R6) 

 

Information 

Att förstå vad som händer 

Respondenterna upplevde att de själva inte alltid hade tillräcklig kunskap och erfarenhet att 

förklara vad som hände/skulle hända för barnet, då situationen var ny och främmande även för 

dem. De hade ett stort behov av information och undervisning om vad som skulle ske, så att de 

kunde delta i vården och skapa trygghet för sitt barn: 

”... och det var jättebra för från dagoperation berättade dom precis hur det skulle gå till och 

vad vi skulle tänka på... ... vad som skulle hända i de olika stegen... ... och vi kom in där och 

både han och jag var väl förberedda...” (R13) 

 

De respondenter vars barn skulle opereras skyndsamt upplevde i regel att de trots brådskan 

hann att få den information de behövde. Det viktigaste just då var att barnet togs om hand och 

återfick full hälsa. Delaktigheten bestod då i att få vara med sitt barn, vilket innebar en stor 

trygghet. De accepterade att få informationen i efterhand, när tid och utrymme fanns till detta. 

Föräldrarna upplevde det positivt att få kunskap och information vid samma tillfälle som 

barnen. De visste då vad som hade sagts och kunde vid behov upprepa och bekräfta det sagda. 

De stärktes i sin roll och upplevde att om de fick informationen lugnt och tryggt så var det lätt 

för dem att i sin tur förmedla tryggheten vidare: 

 ”... en kille där som jobbade på avdelningen… som kom upp och gick igenom med honom … 

om hur det fungerade med sövning och …… dom förberedde honom hela tiden mentalt och det 

kunde jag ju också tillgodogöra mig…” (R2) 

 

Respondenterna uppskattade att informationen liksom frågor till dem själva och barnet ofta 

upprepades vid flera olika tillfällen och av olika personer inför anestesi/operation under 

förutsättning att den var samstämmig. Då bidrog den till att skapa klarhet och förståelse och 

ökade känslan av trygghet. De flesta av respondenterna upplevde att det var lätt att ställa frågor 

så länge de var kvar på sjukhuset, att frågorna togs på allvar och att de besvarades. Föräldrarna 

upplevde att kommunikationen med personalen fungerade bra och att de hade ett bra samarbete 

med dem: 
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”... E har himla mycket frågor här så att… ni kan väl komma in så att hon får svar på dom… 

och det fick hon...” (R5) 

”... och det får jag säga det förklarade båda läkarna... för det var först han som undersökte… 

och sen så sa han att han skulle gå och konsultera …” (R8) 

 

Respondenterna som av någon anledning fick vänta på att barnet skulle opereras förväntade sig 

att få fullständig information, eftersom det fanns gott om tid, men fick inte alltid det. Vid några 

tillfällen upplevde respondenterna att personalen pliktskyldigast forcerade igenom 

informationen i samband med att barnet fick sin premedicinering. Då hade den inte någon 

positiv effekt, snarare tvärtom: 

”… man har ju hört det här...  dom visar dockor och grejer…… och sen blev det ju 

skiftbyte… … och när dom kom med dom här sprutorna…... ja men då ska jag göra det säger 

en av sköterskorna då… och börjar berätta… hon står över E vid sängen och bla bla bla… … 

och jag kände att… … så får det inte vara…”(R5) 

 

Att inte förstå 

Föräldrarna upplevde att information som inte ökade deras kunskap eller förståelse inte hade 

något värde. Det var svårt för föräldrarna att hantera situationen när de inte kunde förstå eller 

tolka svaren de fick. I stället försatte det föräldrarna i ett underläge och gjorde det svårt och 

meningslöst att ställa ytterligare frågor. De kände att de utestängdes från befintlig kunskap och 

information om barnet och därmed ökades deras oro och frustration i situationen: 

”... dom har t ex tagit sänkan… och sänkan… jag vet inte vad det betyder… … jag frågade 

honom på söndagskvällen… och då sa han att sänkan var 75… ja det säger mig ingenting… ... 

men han förklarade inte mer…” (R10) 

 

Respondenterna orkade inte ta emot information de inte frågat efter och ifrågasatte betydelsen 

av den. Vid några tillfällen upplevde föräldrarna att informationen gavs på rutin och utan 

eftertanke och utfördes enbart för att personalen skulle fullgöra sina skyldigheter: 

”… och dom skulle tvunget informera till vilket pris som helst… ... hon (dottern, förf. anm.) 

ville bara vara ifred… ... ville nog bara sova bort från alltsammans… … det kändes som om 

det var jätteviktigt… för henne (personal, förf. anm.) att hon fick berätta det här så då kände 

jag… gör det då…” (R1)  
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Respondenterna uppskattade att de fått skriftlig information, om den utförda operationen och 

hur de skulle sköta sår och bandage, med sig hem. Det visade sig dock att en del av 

informationen inte överensstämde med den faktiska situationen och då orsakade den mer 

förvirring än trygghet: 

”... och sen fick man hem ett informationsblad… … det stämde inte… med hur det var … för 

där stod att det var stygn och dom skulle tas och så… men detta var sytt med stygn som inte 

behöver tas… … det kändes som att man visste inte riktigt vad som stämde och inte stämde…” 

(R1)  

 

Respondenterna upplevde att både tidpunkt och platsen där informationen gavs spelade stor 

roll. Många kände sig splittrade och okoncentrerade när information om den utförda 

operationen gavs på post-op i samband med utskrivningen. Föräldrarna upplevde att de inte 

kunde tillgodogöra sig den, hade svårt att fokusera och komma ihåg både frågorna och svaren 

på dem. Där var för många personer, hög ljudnivå och situationen upplevdes som pressad och 

rörig: 

”... när läkaren kom på uppvak... ... jag har svårt att minnas det samtalet och vad som sades 

där... och vilken ordning och då kände jag hjälp här skulle jag skrivit när läkaren rabblade 

tänk på det och det...” (R13)  

 

Föräldrarna ville ta del av de beslut och diskussioner som fördes runt barnet. De var 

närvarande för att stödja och hjälpa barnet men också för att vara till hjälp för personalen. 

Behandlingar, undersökningar och provtagningar planerades och gjordes enligt 

överenskommelse endast när föräldrarna var närvarande. Vid några tillfällen fallerade den 

rutinen och det väckte stor frustration hos föräldrarna när samarbetet inte fungerade:  

”...  och hade berättat för E då som är nio år gammal… att hennes prover inte var bra… så att 

dom skulle operera henne… … och då var ju inte jag där… och då kände jag ju liksom att 

herregud har dom berättat det för henne redan… när jag inte ens är på plats...” (R5)  

 

Ansvar 

Föräldrarnas ansvar - en svår balans  

Några respondenter upplevde i efterhand att de fått ta ett orimligt stort ansvar vid barnets 

sjukdom och att de skulle krävt mer avlastning från sjukvården. De upplevde 

ansvarsfördelningen kring barnen som en svår balansgång. De funderade på var gränsen gick 

mellan föräldrarnas och sjukvårdens åligganden och vem som hade det yttersta/övergripande 
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ansvaret. En respondent berättade att hon i efterhand ångrade att hon inte helt och hållet 

frånsagt sig ansvaret för sitt barn under sjukdomsperioden: 

”... då hade jag varit lite mer påstridig… det hade jag varit…… frånta mig ansvaret för vård 

av sjuka barn… (R10) 

 

Några av föräldrarna upplevde att det var svårt att handskas med barnets sjukdom och lidande 

och samtidigt hantera sin egen oro och utmattning. De upplevde en konflikt i att vara både 

vårdare och förälder. De ville vara delaktiga i barnets vård, men överlät helst det medicinska 

ansvaret och själva behandlingen till personalen. Föräldrarna tyckte det svårt att motivera 

barnen att göra nåt som de tyckte var jobbigt. De upplevde emellertid att de hade så stor 

kännedom om sina barn och dessutom hade barnens förtroende och att de därför var bäst 

lämpade att förmå barnen att genomföra det obehagliga: 

”... jag vet inte om dom hade kunnat göra det bättre... då hade dom ju fått sitta därinne hela 

tiden... för nu fick jag ju sitta hela tiden och... ... jag tror det var lättare för CE att det var 

jag…” (R10) 

 

Respondenterna upplevde det positivt att få en tilldelad person som hade ett samordnings- och 

patientansvar i den perioperativa fasen. De upplevde värme och medmänsklighet och kände 

personalens omsorg och intresse. De sågs som individer och fick sina behov tillgodosedda och 

fick den uppmärksamhet och tid de behövde i anslutning till operationen. Det kändes tryggt att 

veta att det bland personalen fanns en som visste allt om barnet/föräldern och vad de skulle 

göra/hade varit med om: 

”... det var ju en viktig person... för hela tiden när han låg där i sängen så kändes det som att 

bland personalen... som rörde sig i det rummet så var hon den som visste vem han var och 

varför han låg där...” (R13) 

 

När föräldrar blir personal 

Föräldrarna upplevde att de vid flera tillfällen fått axla rollen som personal på vårdavdelningen 

och funderade på om det hade sitt ursprung i omsorg om barnet, personalbrist eller besparing. 

De kände sig ofta vilsna i sin roll och osäkra på vad de förväntades göra och vad de kunde 

begära av personalen. Respondenterna upplevde att de ibland tvingades att vara på avdelningen 

i större utsträckning än de önskade och att utföra sysslor de egentligen inte ville. De ifrågasatte 

om deras närvaro verkligen var nödvändig eller önskvärd för barnet under dygnets alla timmar:  
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”... dom fick ju avsätta en personal till henne... ... det gick ju inte att lämna henne… och därför 

skulle jag in… … det måste varit därför ju…” (R5)  

”... måste man ha föräldrar på sjukhuset hela tiden… … det kan bli så att föräldrarna blir 

vårdpersonal... … jag tycker det är lite fel…... jag vet inte om det är så att sjukhuset sparar 

pengar…… jag känner så att dom förväntade sig att jag skulle vara där…” (R12) 

 

Det var svårt för respondenterna att redogöra för barnens sjukhistoria och samtidigt ha den 

vårdande föräldrarollen. Föräldrarna fick vid varje ny sjukvårdskontakt upprepa barnens 

sjukhistoria och det kändes svårt att hålla reda på alla undersökningar och provresultat. De 

önskade att journaldokumentation samordnades så att alla uppgifter om tidigare 

sjukvårdskontakter, utförda undersökningar och provresultat fanns tillgängliga på alla 

vårdinstanser, några frågade efter ett digitalt system: 

”... med facit i handen… det här med journaler… ... att man kan kolla upp vad som är gjort 

innan… för det är inte lätt för mig att berätta… vad dom har sett när vi har varit här inne…” 

(R10) 

 

Föräldrarna upplevde den första tiden efter hemkomsten som besvärlig och fylld av frågor 

eftersom de själva fick ta över allt ansvar för barnen. De var oroliga över att barnen var trötta 

och påverkade under längre tid än vad de förväntat sig. Några av barnen hade mycket smärtor, 

mådde illa och kräktes under flera dagar, och det var svårt för föräldrarna att få i dem 

tillräckligt med mat och dryck. En del av respondenterna upplevde att de skickats hem från 

vårdavdelningen för tidigt och utan råd/överenskommelse om hur de skulle hantera barnet med 

avseende på smärta, sår, mat osv. De önskade någon form av återkoppling: 

”… men jag kände att jag gärna hade velat ha en återkoppling… … jag hade önskat att någon 

hade ringt upp mig… och att jag hade fått berätta detta för dom…” (R1)  

 
Föräldrarna var nöjda när de skrevs ut från dagoperationsavdelningen och ansåg att de fått 

tillräcklig kunskap för att själva kunna axla ansvaret för sina barn. De kände sig säkra och 

visste hur de skulle ta hand om barnen hemma. Föräldrarna erbjöds rutinmässigt vid 

utskrivningen från dagoperation att få ett uppföljande telefonsamtal dagen efter operationen. 

De var mycket nöjda med den kontakten och upplevde att den fyllde en viktig funktion. 

Vetskapen om att någon skulle ringa skapade trygghet och föräldrarna kunde då samla sina 

frågor till det detta samtal. Besvikelsen blev därför stor när de förstod att de väntat förgäves: 
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”… en av sköterskorna frågade om vi ville att dom skulle ringa hem till oss dagen efter… och 

det tänkte jag att det kunde ju vara bra… men dom ringde aldrig… och jag kollade ändå på 

nummerpresentatören… men dom hade inte ringt…” (R9) 

 

Många möten 

Respondenterna upplevde att många människor var inblandade i vårdkedjan och att de mötte 

ett antal personer ur flera yrkeskategorier på operationsdagen. De hade förståelse för att 

personalen jobbade sina timmar och att nya personer kom och tog över ansvaret. Det var svårt 

att i efterhand komma ihåg alla personers namn eller funktion, men föräldrarna upplevde inte 

det som något stort problem - personerna ifråga var i regel pålästa och visste vad som hade 

hänt och/eller planerades för barnet:  

”... det har ju hela tiden varit många nya människor... ... det är väldigt många personer som 

har passerat... … jag tycker nog att dom har varit ganska pålästa…” (R10) 

 

Några av respondenterna reagerade på att det var många människor inne på operationssalen 

och funderade på om alla hade en egen funktion, eller om de var där i utbildningssyfte. 

Personerna hade emellertid inte känts störande, då de hållit sig i bakgrunden. Däremot gav det 

ett oorganiserat intryck när flera personer kom in efter varandra och utförde olika procedurer 

hos/med barnet (blodprov, ID-band, temperatur osv). Respondenterna menade att det varit mer 

rimligt om en person hade utfört alla uppgifter:  

”… så det var tre personer… … som hade hand om henne… … det var det enda som jag tycker 

var lite konstigt… varför inte en människa kan göra alltihopa…” (R3) 

 

Respondenterna var besvikna över att det inte alltid var samma läkare som opererade och sedan 

informerade dem efteråt och/eller skrev ut barnet. Föräldrarna hade tänkt ställa många frågor 

till operatören i samband med utskrivningen, men upplevde vid dessa tillfällen att det inte var 

lönt att ställa dem. De var rädda ett de inte fått veta allt eftersom den utskrivande läkaren inte 

visste hur det varit/sett ut just vid detta barns operation. Hade utskrivande läkare i sin tur fått 

klara besked om den utförda operationen och goda allmänna kunskaper i ämnet kunde 

föräldrarna ändå acceptera att informationen delgavs dem på detta sätt: 

”... ja men sen fick vi ju det bekräftat av läkaren sen på kvällen… men det var inte den läkaren 

som hade gjort det…... jag tänkte att han läser väl i journalen... det gick väl bra det med...” 

(R11) 
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Avlastning 

Lämna över  

Föräldrarna sökte sig till sjukvården när de inte längre ansåg sig själva kunna ta hand om sitt 

sjuka barn och kände lättnad när de lämnade över ansvaret. De förutsatte att personalens 

erfarenhet och kunskap var tillräcklig och förväntade sig att få både hjälp och avlastning. 

Respondenterna kände en grundläggande tillit och trygghet till sjukvården och tvivlade inte på 

att de som arbetade där skulle göra ett bra arbete: 

”… ja det är ju ingenting som man tvekar på eller ifrågasätter... ...man får lita på dom som ska 

kunna det…” (R9)  

”... därför får man ha all respekt…… de gör ju vad dom kan och går det snett så är det nåt 

som händer… som man inte kan göra nånting åt…” (R4) 

 

Respondenterna upplevde det avlastande att få prata om något annat än barnets operation. Att 

mötas i ett samtal på lika villkor skingrade tankarna och gjorde att de för en stund kunde släppa 

barnets sjukdom och i stället koncentrera sig på livet som pågick omkring: 

”… men där var en sköterska på uppvak… som jag pratade lite med privat…… vi hade en 

vanlig konversation… så henne kommer jag ihåg… i och med att hennes man hade ont i 

ryggen… och så pratade vi om det… ... då skingrade det sig lite… ... att hon hade tid och att vi 

pratade om nåt annat…” (R11M 

 

Många av respondenterna upplevde att sjukvårdspersonalen erbjöd dem avlastning och ingav 

dem trygghet i samband med barnets operation. Föräldrarna hade förväntningar om att de 

skulle vara obehagligt att komma till en operationsavdelning, men kände sig lugna när de kom 

dit. Det kändes som om personalens trygghet smittade av sig. Personalens sätt att bemöta dem 

gjorde att de kunde slappna av och det var lätt att följa med i informationen som gavs:  

”... det här lugnet det spred sig över till en annan också... ... man kan rätt så lätt följa deras 

spår… så blir det lättare för barnen… … för många gånger så kan ju föräldrarna göra 

det…värre också [skrattar] för att det är dom som inte vågar…” (R9) 

”... jag har alltid trott att jag inte skulle klara det… … och det var nog tack vare att dom var 

så lugna… och trygga… all personalen där… så det var nog det som gjorde att man fixade 

det…” (R1) 

 

Humor 
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Många av respondenterna var förvånade över att möta glädje och humor i en situation som 

annars var fylld av oro och smärta. Att få skratta tog udden av det hemska och gjorde 

stämningen lättsam. Föräldrarna tyckte att det var skönt med en glad och positiv stämning på 

operationsavdelningen och var tacksamma över att både de och barnet kunde slappna av för en 

kort stund:  

”... så blev det ju lite uppsluppen stämning…”(R2) 

” ... ungefär hej… välkomna… nu ska vi ha lite fest här ungefär… [ skrattar] … men det 

mottagandet fick vi där nere… och det var värt mycket…… dom var jätteglada och positiva 

och såg ut som om dom älskade det dom höll på med…” (R5) 

 

Respondenterna upplevde det positivt att personalen förberedde barnet inför anestesi/operation 

på ett lekfullt sätt. Barnen lockades att medverka och deltog i förberedelserna med nyfikenhet 

och skratt. Föräldrarna kände att de tryggt kunde lämna barnen när de såg att barnen var glada:  

”... och det märkte man ju på C… det här var ju riktigt roligt… … för det var ju häftigt 

därinne … (R9) 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Intervjuerna genomfördes i snitt drygt en vecka efter den akuta händelsen, vilket innebar att 

respondenterna tidsmässigt hunnit få en viss distans till det som skett (Polit & Hungler, 1999). 

Kvalitativa intervjuer innebar ett integritetsintrång som skulle kunna upplevas negativt av 

respondenterna, om den aktuella händelsen upplevts negativt. Detta kunde uppvägas av att de 

med egna ord fick berätta sina upplevelser för en oberoende person (Svensson & Starrin, 1996, 

Dahlberg, 1997; Downe – Wamboldt, 1992) som är medicinskt kunnig och väl förtrogen med 

operationsverksamheten. Författarens förförståelse har möjligen påverkat intervjuerna och 

återspeglas i frågornas utformning, då dessa är formulerade utifrån den egna arbetssituationen. 

Efter varje intervju gavs respondenterna i ett kort samtal möjlighet att ställa frågor. Vid något 

tillfälle togs frågan om Lex Maria upp. Intervjuarens förkunskap och erfarenhet (Dahlberg, 

1997; Ohlsson & Sörensen, 2001) kunde då användas för att ge respondenten ökad förståelse 

av händelseförloppet i samband med operationen. Intervjuarens intervjuteknik utvecklades 

under arbetes gång vilket medförde att kvaliteten i intervjuerna förbättrades.  

 

27 personer tog emot informationskuvertet men endast 13 skickade tillbaka skriftligt 

samtycke i svarskuvertet. Föräldrar som mottog informationskuvert registrerades inte och 
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kunde i efterhand således inte kontaktas, vilket är en brist i studien. En orsak till det externa 

bortfallet (Ejlertsson, 1996) kan vara att informationen delats ut i en fas då föräldrarna var 

nöjda över att operationen var över och att allt hade gått bra. De ville visa sin tacksamhet och 

accepterade därför att delta när de tillfrågades. Efter några dagar låg hela händelsen bakom 

dem och de ville/orkade inte prata eller påminnas om den. En annan möjlighet kan vara att när 

respondenterna fick informationskuvertet var så överhopade av intryck och därför lade det åt 

sidan och sedan glömde bort det hela (Cullberg, 2003). För att minska det externa bortfallet 

orsakat av glömska bör de som får informationskuvertet registreras, för att ha möjlighet att 

ringa upp dem som inte svarat. 

 

Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjun (Dahlberg, 1997; Polit & Hungler, 

1999). Ohlsson & Sörensen (2001) menar att lokalen för intervjun kan påverka 

intervjukvaliteten, medan detta resultat visade att platsen för intervjun inte tycktes spela 

någon roll. Vid en intervju var barnet närvarande vid intervjun, vilket kanske försvårade för 

föräldern att öppet berätta om sina tankar och upplevelser. Denna erfarenhet visar att 

intervjuerna inte skulle ha gjorts med barnet närvarande. Vid ett tillfälle deltog båda 

föräldrarna, maken anslöt efter ca 20 minuter. Han var inte med på sjukhuset vid 

operationstillfället, men ville gärna berätta om de tankar han hade när han väntade hemma. En 

respondent som givit skriftligt medgivande dök inte upp på avtalad tid och erbjöds då via 

telefonsvarare en ny tid för intervju. Hon återkom inte, ströks ur studien och markerades i 

tabellen som R7. 

 

Elva respondenter var kvinnor och två män, alla var biologiska föräldrar till de aktuella 

barnen. Om könsfördelningen är en tillfällighet eller det beror på att det är fler kvinnor än 

män som följer med sina barn till sjukhus är inte kartlagt, ej heller om kvinnor är mer benägna 

att delta i undersökningar som denna. I resultatet har alla kategorier tillmätts lika stor 

betydelse, upplevelser från en eller flera respondenter bedöms också likvärdigt. Enligt 

Fridlund (1998) är antalet respondenter i en kvalitativ studie inte är avgörande för resultatet, 

vilket tolkas så att en upplevelse tillmäts samma betydelse oavsett om den förmedlats av en 

eller flera respondenter.  

 

Studien genomfördes med stöd av en intervjuguide, vars syfte var att samtliga respondenter 

fick möjlighet att berätta fritt och säkerställa att intervjun höll sig till syftet, för att därmed 

stärka tillförlitligheten i resultatet (Svensson & Starrin, 1996; Fridlund, 1998). Analys av 
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materialet påbörjades innan alla intervjuer var gjorda, vilket innebar att arbetet pendlade 

mellan helhet och delar (Downe – Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2003). Analysen 

pågick från jämförelse till tolkning, vilket kan öka studiens rimlighet (Fridlund, 1998).  

 

I en kvalitativ studie definierar inte forskaren begreppen generaliserbarheten/överförbarhet 

utan redovisar vägen och de fynd som gjordes vid slutet av vägen. Kontext, urval, 

tillvägagångssättet vid analysen, bearbetning av data samt kategoribildning har redovisats 

vilket möjligen kan tala för en viss grad av överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2003). 

Flera tolkningar av samma information är fullt möjligt (Burnard, 1991; Downe – Wamboldt, 

1992; Graneheim & Lundman, 2003). För att stärka trovärdigheten har varje subkategori 

exemplifierats med citat som numrerats, där R står för respondent och siffran för respektive 

intervju (Backman, 1998). Respondenter och barn redovisas efter föräldrarnas ålder i tabell 1, 

för att undvika identifiering av uttalandena till respektive person (Dahlberg, 1997). För att öka 

tillförlitligheten har flera personer läst genom intervjuer och resultatredovisning för att 

granska om intervjumaterialet återspeglas i resultatredovisningen (Svensson & Starrin, 1996; 

Dahlberg, 1997; Kvale, 1999; Graneheim & Lundman, 2003). Analysarbetet genomfördes i 

samråd med handledaren som inte har kännedom om området, men väl av analysmetoden. 

Detta innebär att en person med distans till ämnet har bidragit med metodkunskap vid 

analysen, vilket också kan öka trovärdigheten (Fridlund, 1998; Graneheim & Lundman, 2003).  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att få utökade kunskaper om hur och vad föräldrar upplever i samband 

med att deras barn genomgår akuta operationer och att identifiera de faktorer som påverkar 

upplevelserna. Kunskapen söktes för att få större förståelse för hur föräldrar upplever denna 

situation och för att öka möjligheterna att möta deras behov. I resultatet redovisas föräldrarnas 

upplevelser under hela sjukhusvistelsen i samband med operationen, dvs från akutmottagning, 

operation, i vissa fall vårdavdelning, hemgång och första tiden hemma (några av barnen 

opererades polikliniskt). 

 

Resultatet visar att stunden på operationssalen inte var det viktigaste för föräldrarna och heller 

inte det som upptog deras tankar i efterhand. Yttre faktorer som t ex prioritering och 

väntetider var inte avgörande, utan upplevelsen baserades i stället på hur föräldrarna blivit 

bemötta och om de kunnat förstå varför något har skett. Deras beskrivningar av hela 

operationstillfället var ofta som en lång och tidvis besvärlig uppförsbacke mot en bergstopp. 
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När de väl kommit upp på toppen väntade en ännu längre och ibland stenigare utförsväg. 

Föräldrarna hade kommit till sjukhuset och operationsavdelningen för att få hjälp med sitt 

sjuka barn och lämnade därmed över ansvar och barn i hopp och förväntan om att allt skulle 

gå bra. På operationssalen nåddes gränsen för vad de kunde påverka. Trots att barnets 

sjukdom inte var livshotande upplevdes situationen som laddad, vilket kan tolkas som att 

föräldrarnas möjlighet till kontroll upphörde och ersattes av maktlöshet. De hade fram till den 

stunden övervakat och bistått barnet efter förmåga och haft viss möjlighet att påverka 

situationen, vilket beskrivs som betydelsefullt i flera studier, bl a Hallström et al (2002). Kain 

et al (2003) beskriver att föräldrar upplever en hög stressnivå i samband med att barnen sövs 

inför en operation, medan resultatet här visar att föräldrarna reagerade på individuellt och 

olika sätt när de kom till operationssalen. Några föräldrar var förtröstansfulla och förutsatte att 

allting skulle gå bra, medan andra uttryckte att ångest och rädsla för det okända övervägde. 

Det visade sig att många av föräldrarna inte mindes något av den episoden och därför inte 

hade så mycket att berätta, vilket kan tyda på att de i det ögonblicket var utsatta för stor 

psykisk belastning och stress. Huckabay & Tilem-Kessler (1999) beskriver att föräldrar 

upplever dessa situationer som extremt stressfyllda och resultatet överensstämmer väl med 

Cullbergs (2003) beskrivning hur individer reagerar i den s.k. chockfasen.  

 

Studien visar att föräldrarnas tidigare upplevelser styrde förväntningarna inför det aktuella 

vårdtillfället, dessutom hade den sociala och kulturella kontexten en viss betydelse, vilket 

bekräftas av Shields & King (2001). Vårdsituationen kunde liknas vid en spiral, där en 

händelse ledde fram till en annan i positiv eller negativ riktning. Hade tidigare kontakter varit 

positiva innebar det en trygghet för både föräldrar och barn på operationsdagen. Föräldrarna 

förväntade sig då att bli positivt bemötta och att få den efterfrågade hjälpen. Infriades 

förväntningarna ökades känslan av tillfredsställelse; deras trygghet och tilltro till sjukvården 

stärktes. Om förväntningarna inte uppfylldes uppstod i stället en känsla av frustration följd av 

osäkerhet och otrygghet, se fig 1. Föräldrar som hade negativa förväntningar reagerade 

omvänt enligt samma ”spiralprincip”. Det kan således förväntas att upplevelserna vid 

vårdtillfället formade förutsättningar för framtiden.  
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Figur 1 Föräldrarnas upplevelser styrs av deras förväntningar och huruvida de infrias eller inte 

 

Delaktighet är ett mångfacetterat begrepp och kan vara ett sätt för föräldrarna att skapa sig 

trygghet genom att övervaka både barnets tillstånd, vårdgivarnas kompetens och samtidigt 

försäkra sig om barnets säkerhet och komfort. Resultatet här visar att många föräldrar hade en 

stark önskan om att vara delaktiga och ha kontroll över vad som hände under sjukhusvistelsen, 

medan andra förhöll sig avvaktande och föredrog en åskådarposition. Hallström et al (2002) 

beskriver att säkerhet och trygghet för barnet och föräldrarna är de faktorer som föräldrarna 

värderar högst. Trygghetsfaktorer beskrivs som att få vara nära barnet, omgiven av kunnig 

personal som förmedlar rätt medicinsk och omvårdande behandling (a.a.), vilket 

överensstämmer väl med detta resultat.  

 

Delaktighet kan ses både som ett erbjudande och/eller krav från både föräldrarnas och 

sjukvårdens sida. Resultatet i denna studie visar att föräldrarna var medvetna om att de hade 

både rätt till och skyldighet att delta i vård och behandling av sina barn. Ibland uppstod den 

dubbla frågan om sjukvården betraktades som delaktig i barnet/familjen eller om föräldrarna 

var delaktiga i sjukvårdsorganisationen. Att överlämna sitt barn till sjukvårdspersonalen 

upplevdes ibland av föräldrarna som att släppa in främlingar i en delvis privat sfär och kunde 
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upplevas som intrång i familjens integritet. Barnets sjukdom och vad som eventuellt hade 

orsakat den var inte längre ett personligt och enskilt problem, utan delades med flera personer. 

Föräldrarna upplevde att möjligheter till privatliv begränsades under sjukhusvistelsen, vilket 

enligt Kristensson-Hallström & Elander (1997) kan leda till ökad stress och mental utmattning. 

Nivån av delaktighet kunde inte bestämmas på förhand då många olika faktorer avgjorde vad 

barnet behövde. Casey (1995) betonar att föräldrarnas medverkan är positiv för både barn, 

föräldrar och personal. Sjukvårdspersonalen bör sträva efter att skapa delaktighet för 

föräldrarna, genom att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet, lyssna till frågor och 

farhågor, möta behov och kontinuerligt erbjuda stöd och samtal (a.a.).  

 

Föräldrarna önskade att vara delaktiga genom att samarbeta och dela ansvaret för barnet med 

sjukvårdspersonalen. Hur samarbetet utvecklades var avgörande för hur situationen upplevdes 

av föräldrarna, både under den aktuella vårdtiden och längre fram. Ett gott samarbete mellan 

föräldrar och sjukvårdspersonal ökade förutsättningarna för den positiva delaktigheten, vilket 

bekräftas av tidigare studier (LaMontagne, 2000; Hallström et al, 2002; Shields et al, 2003). I 

denna studie framkom det att föräldrarna upplevde att delaktigheten även kunde vara en 

belastning, då den medförde ökade krav att ta stort (ibland för stort) ansvar gentemot barnet.  

 

Delaktighet kunde också innebära att föräldrarna tvingades delta i något de egentligen inte 

ville. Föräldrarna i denna studie erbjöd sig eller ombads ofta att hjälpa till med t ex att hålla 

barnet vid nålsättning eller en undersökning. Detta sågs som självklart och ifrågasattes inte av 

vare sig personalen eller föräldrarna. Det framkom emellertid att föräldrarna upplevde en 

konflikt i att förmå barnen att göra något som upplevdes negativt och att det var svårt att både 

ha rollen som vårdare och förälder. Föräldrarna tvingades att handskas med barnets sjukdom 

och lidande och samtidigt hantera sin egen oro och utmattning. Ändå kände föräldrarna att de 

själva var bäst lämpade att motivera barnen att genomföra det obehagliga. Tidigare studier 

(Kirk m fl, 2005) visar att föräldrarna upplever det som mycket påfrestande att delta aktivt när 

barnet genomgår smärtsamma och obehagliga procedurer, deras roll bör vara att stötta och 

trösta barnet. Med kunskap om att varje vårdtillfälle genererar förutsättningarna för nästa, ter 

det sig rimligt att låta föräldrarna koncentrera sig på den tröstande och stödjande rollen, för att 

skapa trygghet inför barnets eventuella framtida sjukvårdskontakter.  

 

Det är vanligt att föräldrar själva kan och vill skaffa information, t ex via Internet, om 

sjukdomen/skadan som barnet vårdas för (Ritterband m.fl, 2005) och kan ha synpunkter på 
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den behandling barnet får (Hallberg, Lindbladh, Rastam & Hakansson, 2001). Resultatet visar 

att det var svårt för föräldrarna att delta i vården och/eller att uttrycka sina tankar när 

kommunikationen mellan dem och sjukvårdspersonalen inte fungerade. Föräldrarna upplevde 

att de befann sig i ett mellanläge, där deras önskan om kontroll och delaktighet både 

försvårades och ifrågasattes. De upplevde att deras närvaro och delaktighet kunde utgöra både 

ett hot eller en tillgång för sjukvårdspersonalen. De önskade att deras kunskap och 

erfarenheter togs till vara och att de sågs som en resurs i vårdförloppet. Föräldrarna ville 

samtidigt bli bekräftade för den unika kunskap de hade om barnet. De som var väl pålästa och 

hade egna kunskaper i ämnet upplevde att personalen inte alltid kunde hantera detta 

professionellt. Föräldrarna kände sig då ifrågasatta och att deras berättelser inte togs emot. 

Kunskapen blev en belastning och föräldrarna tilläts inte delta i situationen som de önskade. 

Enligt Kirk et al (2005) påverkar kommunikationen med vårdpersonalen även föräldrarnas 

relation till barnen.  

 

Genom att låta föräldrarna vara delaktiga i vården av sina barn i den omfattning de själva 

önskade kan deras självförtroende stärkas. Kristensson-Hallström (2000) visar att föräldrarnas 

självförtroende i sin tur är avgörande för i vilken utsträckning de deltar i vården. Enligt 

Kristensson-Hallström & Elander (1997) önskar föräldrarna att sjukvårdspersonalen tydligt 

formulerar förväntningar på hur föräldrarna bör agera. Denna studie visar liknande resultat - 

föräldrar som kände sig delaktiga i hög grad upplevde större trygghet och vice versa, medan 

men också att föräldrarna kände sig osäkra på vad de kunde och fick göra. De kände ibland att 

de var i vägen och visste inte vad de kunde förvänta sig av personalen och vad personalen i 

sin tur förväntade av föräldrarna. Osäkerheten fick dem ibland att inte delta alls. Tidigare 

studier bekräftar att stress relaterat till det nya och okända i den akuta situationen kan 

innebära mycket ångest och oklarhet. Det kan innebära att föräldrarna har svårt att agera fullt 

ut och att många föräldrar reagerar med att minska sitt deltagande (Casey, 1995; Tiedeman, 

1997). Resultatet visar också att den föräldern som var hos barnet i samband med den akuta 

operationen visade mindre rädsla och stress än den som inte var närvarande. Genom att vara 

med och delta i situationen gavs det möjlighet att kontrollera och hantera den. Detta 

överensstämmer väl med Antonovskys resultat (1996), där han beskriver att den som förstår 

ett sammanhang (KASAM) har lättare för att hantera sin situation. Enligt honom är en känsla 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet faktorer som avgör hur väl en individ klarar 

stressfyllda situationer. Den som förstår ett sammanhang har lättare för att handla rationellt 
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och insiktsfullt (a.a.) Om föräldrarna förstår vad som och varför något händer, är det lättare 

för dem att acceptera villkoren och att känna sig trygga i vad som händer.  

 

Resultatet visar att föräldrarna upplevde sig som en länk mellan barnet och 

sjukvårdspersonalen, vilket också beskrivs av Woodgate & Kristjanson (1996). När det gällde 

små barn eller barn som av någon annan anledning, t ex efter premedicinering, inte kunde 

redogöra för sig eller föra sin talan kände föräldrarna att det var deras uppgift att ha kontroll 

över situationen. De var barnets ögon, öron och minne. Föräldrarnas medverkan innebar att de i 

efterhand kunde berätta för barnet hur det varit, deras deltagande skapade trygghet. Detta 

överensstämmer väl med hur Hallström et al (2002) beskriver att föräldrarna vill ha kontroll 

och ser sig som övervakare under hela vårdförloppet.  

 

Information betraktas i allmänhet som ett flöde av uppgifter som förmedlas i en viss riktning. 

I en vårdsituation med barn och föräldrar bör informationen ses som ett ömsesidigt utbyte av 

upplysningar. Om detta fungerar förstärks föräldrarnas känsla av trygghet och tillit.  

Resultatet visar att föräldrarna ville dela med sig av sin kunskap och erfarenhet om sitt barn 

och i sin tur få fullständig och individuellt anpassad information om de eventuella 

valmöjligheter som fanns kring barnet, dess sjukdom och behandling. Fungerade inte 

informationsflödet mellan föräldrar och vårdpersonal minskade förutsättningarna för aktivt 

föräldradeltagande. Pöllki m fl (2002) beskriver att mindre än hälften av föräldrarna ansåg att 

de fått tillräcklig med information i samband med sitt barns sjukhusvistelse. 

 

Studien visar att information från sjukvårdspersonalen bör ges utifrån föräldrarnas eller 

barnens konkreta frågor. Efterfrågad och begriplig information kunde ge kraft att hantera en 

svår situation, medan information som inte efterfrågats ofta kändes irrelevant och onödig.  

Information som inte stämde med den faktiska situationen orsakade mer osäkerhet än trygghet. 

Gavs den rutinmässigt och utan eftertanke skapade den förvirring och irritation. Shields et al 

(2002) beskriver att föräldrar och sjukhuspersonal ofta har olika uppfattningar om vilka behov 

föräldrarna har i samband med barnets sjukhusvistelse. Resultatet visar att det är viktigt att 

vårdpersonalen är medveten om dessa skillnader. Genom att erbjuda föräldrarna 

samtalsmöjligheter kan vårdpersonalen försäkra sig om i vilka behov eller problem som finns 

och etablera ett ömsesidigt förtroende. Magaret et al (2002) visar att föräldrarna  kontinuerligt 

bör frågas om eventuella oklarheter eller bekymmer, för att få en så rättvisande och fullständig 

bild av situationen.  
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Det är viktigt att föräldrarna erbjuds avlastning, bekräftelse och hjälp i en akut och pressad 

situation. Resultatet här visar att den viktigaste person föräldrarna mötte i operationsdagen 

inte alltid var den person som utförde största medicinska åtgärden, utan i stället den person 

som de kunde diskutera vardagliga saker med. Genom att prata om annat än barnets sjukdom 

och operation mötte föräldrarna en person i en jämställd relation, där båda hade lika värde. I 

alla andra sammanhang den dagen var föräldrarna i ett underläge i förhållande till dem som 

hade större kunskap och erfarenhet inom området. Att mötas i ett samtal på lika villkor 

skapade bekräftelse för den egna personen, vilket också framgår i Lee’s studie (1999). 

Resultatet visar också att om mötet mellan föräldrar och vårdpersonal fick en personlig prägel 

så kunde det minska föräldrarnas upplevelse av stress. Föräldrarna tilläts då att för en stund 

släppa tankarna på barnets sjukdom och kunde i stället koncentrera sig på det vanliga och 

friska i livet runtomkring. Vidare belystes värdet av små avbrott för föräldrar i 

vårdarsituationen, de kan hämta styrka i även korta pauser. Konsekvensen av detta blir att vi 

som sjukvårdspersonal bör uppmana föräldrarna att ”hämta luft” med jämna mellanrum, för 

att tillgodose fysiska behov som att äta, sova. Vidare bör föräldrarna som är hos barnet 

uppmuntras till att hålla tät kontakt med övriga familjemedlemmar, som enligt detta resultat 

troligen upplever en högre stressnivå än de som är närvarande hos barnet. 

 

Trygghet - tillit 

 

 
Figur 2 Samtliga upplevelser påverkar föräldrarnas känsla av trygghet och tillit 

 

De i resultatet redovisade kategorierna utgör grunden för föräldrarnas upplevelser av trygghet 

och tillit, se fig. 2. Med kunskap om att varje vårderfarenhet skapar nya förväntningar blir det 

tydligt att varje kontakt bör betraktas som en investering i framtida trygghet. I den pediatriska 

vården är det alltid minst två personer som vårdas, ibland många fler. Föräldrarnas behov 

Trygghet och tillit

Förväntningar Avlastning 
Delaktighet Ansvar

Information
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sammanfaller till stor del med barnets. Förutsättningar för barnet att må bra är tätt förenat med 

hur föräldrarna mår och omvänt. Som aktörer i situationen måste vi vara uppmärksamma på 

interaktionen mellan alla tre parter - barn, föräldrar och personal. Genom att bekräfta 

föräldrarna, uppmuntra deras handlande och aktivt fråga dem om hur de upplever det aktuella 

vårdtillfället kan de få sina upplevelser ”på plats”. Trygga föräldrarna har dessutom bättre 

förutsättningar att ta hem och vårda sitt barn efter en operation. Att låta föräldrarna medverka i 

barnsjukvården leder till ökad vårdkvalitet och kan dessutom minska behovet av återbesök, 

liksom antalet uttagna föräldradagar för vård av sjukt barn.  

 

Klinisk tillämpning/förankring 

Det optimala omhändertagandet av föräldrar kan inte bestämmas generellt eller på förhand. 

Lika vård på lika på lika villkor innebär inte att alla alltid skall behandlas efter samma mall. 

Lika till alla blir i detta resonemang varken rättvist eller bra eftersom varje förälder/barn/familj 

har olika behov. För sjukvårdspersonalen är den stora utmaningen att möta föräldrarna efter 

den kända devisen ”av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, med andra ord att 

varje gång möta föräldrarna på deras egna villkor och förutsättningar. Vidare forskning kring 

ett utvecklat samarbetet mellan föräldrar, barn och sjukvårdspersonal torde vara av stort 

intresse. 
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INTERVJUGUIDE:     Bilaga 1 
 
Berätta om hur det var när du och ditt barn kom till sjukhuset 
Hur tog ni er till sjukhuset? 
Vad tänkte Du då? 
Vad kände Du då? 
Vilka förväntningar hade du? 
Vilken person (personal) har betytt mest för dig under denna period? Varför? 
Vilken situation var viktigast? Jobbigast? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 
 
Berätta om när ditt barn skulle opereras 
Vad tänkte Du då? 
Vad kände Du då? 
Vilka förväntningar hade du? 
Upplevde du vid något tillfälle att du var i vägen? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 
 
Berätta om informationen Du fick i samband med detta 
På vilket sätt fick Du informationen? 
Hur reagerade Du? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 
Berätta om förberedelserna inför operationen 
Hur upplevde du förberedelserna? (t ex rtg, blodprov) 
Hur reagerade du? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 
Dina egna förberedelser? 
Fick ni vänta? Fick ni i så fall info om varför ni fick vänta? 
 
Berätta om hur det var att komma till operationsavdelningen 
Hur upplevde du det? 
Hur reagerade du? 
Hur blev du mottagen? 
Vilka förväntningar hade du? 
Var båda föräldrarna med eller var du ensam? 
Hur påverkade det dig/hur påverkade det den andra föräldern? 
Hur fick du information om vad som skulle hända?  
Har Du varit med om liknande situation tidigare? Vilken? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 

 
Berätta om när Ditt barn sövdes ner inför operationen 
Hur upplevde du det? 
Hur reagerade du? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 
 
Berätta om informationen du fick efter operationen 
Vem gav dig informationen? 
Hur upplevde du den? 
Upplevde du att det var störande att flera/många patienter samtidigt på uppvak? 
Är det nåt Du skulle vilja ha haft annorlunda? 
 
 
Yrke  Utbildning  Ålder Barnets kön/ålder 

 



Bilaga 2 

Kära kolleger! 
I samband med att jag skriver min magisteruppsats i vårdvetenskap planerar jag att göra 
intervjuer med föräldrar/vårdnadshavare till barn som opereras akut, dvs icke elektivt. 
Intervjuerna beräknas vara klara senast feb –05 och hela studien juni –05. 
Jag ber nu om hjälp att administrera kuvert innehållande information, blankett för 
godkännande och portofritt svarskuvert till de föräldrar som är aktuella. 
 
Vilka ingår i studien? 
Urvalet kommer att bestå av föräldrar/vårdnadshavare till 10 – 15 barn under 18 år, som av 
någon anledning har genomgått en akut operation. Ett konsekutivt urval kommer att göras, 
d.v.s. i den turordning patienterna kommer, oberoende av diagnos, kön och tid på dygnet. Har 
barnet två föräldrar med sig kommer båda att erbjudas att delta i studien. Samtliga 
respondenter skall vara över 18 år samt kunna förstå och uttrycka sig på svenska.  
 
När lämnas informationen? 
Kontakta dagtid utbildningsledare Inger Bergkvist eller kvalitetsansvarige Eva Ohlin när 
barnet bedöms som klar att lämna postop/dagop. De lämnar då muntlig och skriftlig 
information till barnets förälder om studien, samt en förfrågan om deltagande. Övrig tid har 
tjänstgörande (ej patientansvarig) sjuksköterska (anestesi eller dagop/postop) denna funktion. 
 
Gör så här: 
Läs igenom informationsbrevet till föräldrarna! Berätta kort om att en sjuksköterska på 
anestesikliniken gör en studie om föräldrars upplevelser i samband med att deras barn 
opereras akut, och fråga om de kan tänka sig att vara medverka i en intervju. Berätta också att 
det är helt frivilligt att delta, att de när som helst kan avbryta deltagandet och deltagandet på 
inget sätt påverkar den vård deras barn fått. Utförlig information finns i kuvertet de får. Där 
finns också ett frankerat svarskuvert som de, om de accepterar deltagandet, skickar till mig. 
Jag tar därefter kontakt med dem, för att bestämma tid och plats för intervjun. Intervjun 
kommer att äga rum senast två veckor efter operationen. 
 
Informationskuverten finns i märkta mappar på postops- och dagops expeditioner. Om någon 
anhörig förälder avböjer och spontant anger orsaken, anteckna gärna detta på medföljande 
lista. 
 
Information till anhöriga, projektplan och etiska rådets godkännande av studien medföljer 
som bilaga. 
 
Om det finns några oklarheter eller frågor så tag gärna kontakt med mig! 
 
Tack för hjälpen! 
 
Anne Magnusson 
Tel 13 11 50  
 
(Hem 044 12 92 45 Mob 0703 19 92 45; ring mig gärna, men lämna helst inte ut det….) 
 
Anne.K.Magnusson@skane.se 
 
 



 
Bilaga 3 (1) 

 
Till dig vars barn opererats akut.      
 
 
Varje år sker av olika skäl ett antal akuta operationer av barn under 18 år. Barnens egna 
upplevelser i samband med detta är relativt väl undersökta och dokumenterade, däremot är 
kunskapen om hur föräldrar/vårdnadshavare upplever situationen bristfällig.  
 
 
För att få ökad förståelse och kunskap om hur föräldrar upplever situationen när deras barn 
opereras akut planerar jag att genomföra en studie med föräldrar/vårdnadshavare till barn som 
av någon anledning har genomgått en akut operation. Kunskapen är viktig för att öka 
omvårdnadspersonalens möjlighet att tillmötesgå både barnens och föräldrarnas behov.  
Undersökningen kommer att bestå av ett ca 1 timmes samtal som spelas in på band. Den 
övergripande frågeställningen är: Hur upplevde Du situationen före, under och efter att Ditt 
barn opererades akut?  
 
 
Deltagandet är frivilligt och kan, när som helst under studien, avbrytas. Materialet kommer att 
bearbetas och presenteras så att ingen person ska kunna kännas igen och vid avskrift från 
bandinspelningen utesluts alla namn, ortsnamn och liknande. Allt material förvaras inlåst på 
ett sådant sätt att ingen obehörig kan få till gång till materialet. Inget av det som kommer fram 
i intervjun kommer att påverka den vård Ditt barn får. Undersökningen är godkänd av 
verksamhetschefen på anestesikliniken samt Etikrådet, Högskolan Kristianstad. 
 
 
Är Du villig att delta i en intervju, vänligen fyll i uppgifterna på nästa sida och returnera till 
mig i det bifogade svarskuvertet. Jag kommer att därefter att ta kontakt med Dig för att 
bestämma tid och plats för intervjun. Du får själv välja den tid och plats som passar Dig bäst. 
 
 
 
 
 
 
Om det finns några oklarheter eller frågor så tag gärna kontakt med mig! 
Med vänliga hälsningar, 
 
 
 
 
…………………..               
Anne Magnusson Göran Karlström    Lena Persson 
Leg. Sjuksköterska Verksamhetschef    Lektor i omvårdnad, prefekt 
Anestesikliniken Anestesikliniken    Högskolan 
291 85 Kristianstad 291 85 Kristianstad    291 88 Kristianstad  
Tel 044 - 13 11 50 044 13 11 50     044 20 30 00  



 Bilaga 3 (2) 
 

Godkännande 

 

Jag har muntligt informerats om studien och har tagit del av ovanstående skriftliga 

information och är villig att delta i en intervju om hur jag upplevde min situation i samband 

med att mitt barn opererats akut.  

Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst, 

och utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande och att detta inte på något vis 

påverkar den vård som min anhörige får.  

 
Ort och datum: ………………………………………….. 
 
Underskrift: …………………………………………….. 
 
Namnförtydligande: ……………………………………. 
 
Anhörig till: …………………………………………..... 
 
Postadress: ……………………………………………… 
 
Postnummer och ort: …………………………………… 
 
Träffas dagtid/kvällstid tel: …………………………….. 
 
E - mail: ………………………………………………… 


