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samband med operation har visat att föräldrar förväntade sig mer stöd från 
sjukvårdspersonalen än vad de fick, men att personalen var omedveten om 
detta. Föräldrarna kände sig osäkra på sin roll i omvårdnadsarbetet och de 
kände att deras auktoritet var hotad. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars 
upplevelser av deras barns omvårdnad på sjukhus i samband med operation 
och speciellt vid postoperativ smärta. Metod: En litteraturstudie baserades 
på åtta vetenskapliga artiklar. Resultat: Analys av artiklarna resulterade i 
fyra huvudkategorier: ”Upplevelser av sjukhusmiljön”, ”Upplevelser av 
rollen som förälder”, ”Upplevelser av personalens bemötande” och 
”Upplevelser av barnets postoperativa omvårdnad”. Det som framkom under 
studiens gång var framför allt att föräldrarna upplevde sjukhusvistelsen som 
påfrestande, både fysiskt och psykiskt. Den bristfälliga kommunikationen 
mellan föräldrarna och vårdpersonalen var den mest framträdande 
upplevelsen. Slutsats: Mer forskning behövs ur anhörigperspektivet för att 
ge en inblick i hur föräldrar upplever sitt barns omvårdnad på sjukhus. Mer 
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Background: Research regarding how parents experience their child’s care 
in connection with surgery has shown that parents expected more support 
from the hospital staff then they were receiving, but that the staff was 
unaware of this. Parents felt insecure of their role in the nursing care and 
they felt like their authority was threatened. Aim: The aim of this literature 
review was to describe parents’ experiences of their child’s care during 
hospitalization for surgery, specifically in connection with postoperative 
pain. Method: A literature review based on eight scientific articles. Result: 
The analysis of the articles resulted in four main categories: ”Experiences of 
the hospital environment”, ”Experiences of the parenting role”, 
”Experiences of encountering the hospital staff” and ”Experiences of the 
child’s postoperative care”. The study showed that the parents experienced 
the hospitalization as straining, both physically and mentally. The lack of 
communication between the parents and the hospital staff was the most 
prominent. Findings: More research is needed from the relatives’ 
perspective to show how parents experience their child’s hospital care. 
During the education of nursing professions, focus should be on the subject 
of communication so that parents’ experiences can be improved in the 
future.           
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BAKGRUND 
Forskning kring hur föräldrar upplever sina barns omvårdnad i samband med 

operation och framförallt deras postoperativa omvårdnad har visat att föräldrar 

förväntar sig mer stöd från sjukvårdspersonalen än vad de får, men att personalen 

är omedveten om detta. Föräldrarna känner sig ofta ouppskattade och de är rädda 

för att ställa frågor som kan verka dumma, samtidigt som de ändå vill ha så 

mycket information som möjligt om barnets tillstånd och dess medicinska 

behandling [1]. Alla dessa känslor kan skapa stress hos föräldrarna, vilka ibland 

till och med kan behöva särskild kristerapi för att kunna hantera situationen då 

deras barn är sjukt [2]. 

 

Föräldraskapet är en omvälvande process både för kvinnan och mannen, en 

process som börjar redan när graviditetstestet visar positivt. Beskedet om 

graviditeten kan tas emot med blandade känslor först, men med tiden börjar de 

blivande föräldrarna tänka mindre på sig själva och mer på ett ”vi”. Detta blir 

grunden för det kommande familjelivet. När barnet väl har fötts konfronteras 

föräldrarna med ett stort ansvar som framförallt vid sjukdom hos barnet kan 

kännas skrämmande. Sjukdomen blir en hotbild i vardagen och rädslan för att 

mista barnet kan skapa rädslor. Föräldrarna kan uppleva en stark känsla av att 

mista kontrollen, vilket gör att de kan tappa fattningen. Även skuldkänslor kan 

uppstå när barnet drabbas av ohälsa [3].  

 

De första barnsjukhusen byggdes i Europa vid 1800-talets mitt. På den tiden 

uppmuntrades mödrarna att följa med sina barn till sjukhuset och de fick delta 

aktivt i barnens omvårdnad under vistelsen. Vid 1800-talets slut ändrades 

samhällets åsikter varpå föräldrar istället förbjöds att närvara på sjukhuset. Barnen 

blev helt isolerade från omvärlden under sin vårdtid. Det var inte förrän på 1940-

talet som bevis lades fram för hur skadligt det kunde vara för barnen att bli 

lämnade ensamma på detta vis. Separationen från föräldrarna hämmade därmed 

barnens utveckling samtidigt som föräldrarna påverkades negativt känslomässigt 

[4].  

 



 

År 1959 gav Platt-kommittén ut en rapport där följande punkter rekommenderades 

i samband med vård av barn på sjukhus:  

 
”Mödrar och barn bör inte separeras utan man bör ta in dem på sjukhus 
tillsammans. Fria besök bör tillåtas. Barn bör tas in på sjukhus när inga 
andra alternativ föreligger. Inrättandet av individuell vård med en enda 
sköterska för varje barn bör genomföras. Noggrann förberedelse av 
såväl barn som föräldrar bör ske före inläggning på sjukhus” (s 41) [2]. 

 

 Under 1960- och 1970-talet började rekommendationerna nå fram till Sverige, 

vilket resulterade i utökade besökstider på barnkliniker. 1975 utkom 

Socialstyrelsen med rekommendationer beträffande vård av barn på sjukhus [2].  

 

Sedan 1975 har det forskats mycket kring hur familjer upplever sina vistelser på 

sjukhus i samband med att en familjemedlem blivit sjuk, både i Sverige och 

utomlands [4]. Det som har framkommit är bland annat att familjen fyller en 

avgörande funktion för att säkerställa att barn eller andra anhöriga får adekvat 

behandling vid behov, men att detta kan visa sig vara en både krävande och 

betungande uppgift [5]. Det har även framkommit att speciellt föräldrar utgör en 

viktig del i barns omvårdnad på sjukhus eftersom de förstår barnens 

känslomässiga behov bäst. Föräldrarna känner barnet bättre än någon annan och 

vet hur det brukar reagera på förändringar och nya miljöer [6].  

 

När en förälder tillbringar tid på sjukhus tillsammans med ett barn kan situationen 

upplevas som stressfylld både för barnet och föräldern, så föräldern behöver ofta 

extra stöd och förståelse från vårdpersonalen. Plötsligt känner sig föräldern osäker 

på sin roll i vårdarbetet, samtidigt som oron inför barnets sjukdom kan framkalla 

olika typer av stressreaktion i hennes eller hans beteende gentemot barnet [7]. 

Föräldrarna kan uppträda överbeskyddande, bli mer krävande eller bli mer 

restriktiva mot barnet, allt beroende på osäkerheten som den främmande 

vårdmiljön framkallar [8]. Föräldrar kan ibland uppleva att de hamnar i 

konkurrens med vårdpersonalen på sjukhuset; att deras auktoritet är hotad [2].  

 

I mötet mellan vårdpersonalen och föräldern sker det en värderande bedömning 

liksom det gör i mötet mellan alla människor. Det är inte alltid en medveten 

bedömning, men vårdpersonalen måste vara medveten om att deras känslor 
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gentemot föräldrarna avspeglas i deras beteende. Därför är det extra viktigt med 

ett gott bemötande i situationer då föräldrarna har behov av trygghet, god 

kommunikation som är klar och tydlig samt av att få delta i barnets omedelbara 

omvårdnad [4].  

 

Enligt Kim [9] beror människans välmående och hälsa till stor del på hur hon eller 

han uppfattar sin sociala omgivning, vilken Kim kallar för omgivningsdomänen. 

För att människan ska känna sig trygg krävs det att hon känner ett visst mått av 

egenmakt på sjukhus då hon befinner sig i underläge. Människans socialisering 

sker till stor del inom den egna familjen, genom relationerna med de olika 

familjemedlemmarna. I förlängningen innebär detta att hon känner sig otrygg i 

nya miljöer där de sociala reglerna inte är lika tydligt definierade som i hemmet. I 

de situationer då sjuksköterskor blir en viktig källa för både känslomässigt stöd, 

information, omvårdnad och personlig bekräftelse kan personen som hamnar i 

beroendeställning känna stor osäkerhet. Hon blir då mycket sårbar på grund av 

sjuksköterskans makt över den sociala miljön på sjukhuset [9].  

 

Vid operativa ingrepp på barn är det viktigt för barnet och för föräldrarna att 

föräldrarna får vara närvarande både före operationen och vid barnets 

uppvaknande efteråt. Föräldrarnas upplevelse av känslor såsom stress och oro kan 

lindras av att de får vara med vid förberedelserna inför barnets operation och 

genom att de får vara med sitt barn direkt efter ingreppet [2]. Den postoperativa 

omvårdnaden innefattar bland annat övervakning av patientens smärta. Mängden 

smärtlindrande medel anpassas individuellt till varje patient [10], vilket innebär att 

när barn behöver smärtlindring i form av analgetika, till exempel vid postoperativ 

smärta, kan föräldrarna vara till stor hjälp genom att de kan upptäcka små 

smärtrelaterade beteendeförändringar hos barnen som sjukvårdspersonalen kanske 

inte lägger märke till [2].  

SYFTE 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av deras barns omvårdnad på sjukhus 

i samband med operation och postoperativ smärta. 
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Definitioner 
Förälder 
Kan definieras på olika sätt. Bland annat som ”föräldrarna har huvudansvaret för 

barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling” [11], eller ”föräldrar eller andra 

som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina 

ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är 

nödvändiga för barnets utveckling” [12]. Detta innebär att kopplingen till barnet 

ej behöver vara biologisk.  

Barn 
Definieras av barnkonventionen som alla människor under 18 år men med 

undantag för de barn som lyder under andra lagar och därav gör dem myndiga 

tidigare [12]. I Sverige räknas en person som barn fram till 18-årsdagen då man 

blir myndig [13]. 

Smärta 
Smärta är en subjektiv upplevelse som definieras såsom ”en obehaglig sensorisk 

och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” [14]  

 

Olika smärttyper kan delas in kliniskt efter sjukdomens bakgrund, tidsförlopp eller 

tänkbar fysiologisk uppkomstmekanism. Postoperativ smärta tillhör de smärttyper 

som har en specifik orsak, eftersom smärtan uppstår efter det att patienten har 

genomgått någon form av operativt ingrepp [15]. 

METOD 
Design 
Designen vi har arbetat utifrån är en allmän litteraturstudie, vilken kan användas 

för att sammanfatta och kritiskt granska tidigare forskning inom ett visst område 

samt påvisa problem inom detta område [15, 17]. 

Urval 
Inklusionskriterier för artiklarna som användes var att de skulle vara referee- eller 

peer-review granskade samt godkända av etiska råd. Godkännandet av etiskt råd 

garanterade att artiklarnas etiska ansats var god, samt att studierna hade varit 
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professionellt genomförda samt att adekvat hänsyn hade tagits till studiens 

deltagare [17]. Artiklarna skulle även vara relevanta för syftet. Begreppet 

”relevanta” definierades delvis av artiklarnas utgivningsår, varför en gräns sattes 

vid 15 år, alltså 1994. Inom dessa tidsramar skulle sökningarna generera så aktuell 

forskning som möjligt. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska, 

eftersom författarna till denna studie behärskar dessa språk. Artiklarna fick gärna 

ha ett internationellt ursprung. För att begränsa urvalet av artiklar så att de svarade 

mot syftet skulle föräldrarna i artiklarna ha barn upp till 18 års ålder som var 

inneliggande på sjukhus. Föräldrarnas ålder begränsades inte, eftersom 

föräldrarollen är något självdefinierat som inte tar hänsyn till ålder.  

Datainsamling 
Både manuell och elektronisk sökning genomfördes. Den elektroniska 

pilotsökningen gjordes inledningsvis i medicinskt inriktade databaserna 

SweMed+, Cinahl, Psychinfo och PubMed för att få en uppfattning om mängden 

befintliga texter inom ämnet. Den sökningen resulterade i fyra relevanta artiklar. 

Därefter gjordes mer avancerade elektroniska sökningar för att specificera utfallet. 

Sökorden som användes genom Boolesk sökning var bland annat: Parents, 

children, postoperative pain, feelings, experience, surgery, families, response, 

nursing, understanding, information, pain och care. Sökningen dokumenterades i 

ett sökschema, där de fyra utvalda artiklarna skrevs in med fet stil i kolumnen för 

utvalda artiklar (se bilaga 1). Ord som i början av sökningen trunkerades och 

användes enskilt var child* och parent*, men då detta genererade alltför många 

träffar; över 3000 funna artiklar; utfördes resterande sökning endast med dessa ord 

tillsammans med andra. Däremot trunkerades experienc*, nurs* och feeling* utan 

att det gav för stort utfall.  

 

Den manuella sökningen utfördes först på Centralsjukhusets bibliotek i 

Kristianstad, Högskolan Kristianstads campusbibliotek samt Kristianstads 

stadsbibliotek och fortsatte därefter via de redan funna artiklarnas referenslistor, 

varpå ytterligare fyra artiklar påträffades [16]. Det totala antalet artiklar att 

inkludera i studien blev således åtta (se bilaga 2).  
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Genomförande/Analys 
Samtliga artiklar som motsvarade syftet valdes ut efter genomläsning av abstract, 

samt en inledande jämförelse av innehållet. En artikelöversikt sammanställdes för 

att ge en hanterbar överblick över materialet (se bilaga 2). Därefter genomfördes 

en grundlig genomläsning av artiklarna i sin helhet för att bedöma deras kvalitet. 

Sedan genomfördes en kvalitetsgranskning enligt rekommendationer av Forsberg 

och Wengström [18]. För att kvaliteten på artiklarna skulle bli tillräckligt hög 

bestämdes att samtliga artiklar som skulle inkluderas i resultatet måste uppfylla 

minst 75 % av kriterierna i Forsberg och Wengströms checklista [18], (se bilaga 

3). De som visade sig motsvara syftet samt hade en god etisk ansats lästes 

individuellt av författarna, för att göra det möjligt att jämföra anteckningar och 

reflektioner ur bådas perspektiv. Detta var tänkt att ge en bättre helhetsbild och 

förhindra att författarnas förförståelse otillbörligt påverkade tolkningen av 

materialet, eftersom en av författarna hade flerårig erfarenhet av att vara 

inneliggande på sjukhus tillsammans med sina föräldrar.  

 

Analysen av litteraturen genomfördes därefter med hjälp av textanalys inspirerad 

av Forsberg och Wengström [18]. Bärande enheter identifierades, förkortades till 

koder och kategoriserades därefter under gemensamma rubriker baserat på 

kodernas innehåll [18]. Analysen gjordes både individuellt och gemensamt för att 

kunna upptäcka skillnader och likheter i anteckningarna.  Identifiering av 

föräldrarnas upplevelser skedde med hjälp av olikfärgade post-it-lappar för att 

strukturera upp ett system där de olika färgerna representerade specifika 

kategorier och underkategorier. Kategorierna utkristalliserades i form av åtta olika 

typer av upplevelser. Samtliga upplevelser fördes därefter in i ett separat 

dokument där de sedan sattes in under åtta tillfälliga rubriker. Var och en av de 

åtta rubrikerna representerade en kategori av upplevelser. Därefter ordnades 

upplevelserna in i ett bokstavssystem där meningar märkta med R stod för 

”rädsla”, K för ”kommunikation” och så vidare. Detta förenklade processen att 

föra in upplevelserna under rätt rubrik i texten. Efter bearbetning av texten kunde 

författarna se att vissa kategoriers innehåll flöt in i varandra, varpå delar av texten 

sammanfördes och vissa rubriker kunde uteslutas. Därmed kvarstod fyra rubriker 

vilka kom att representera fyra olika kategorier av föräldrarnas upplevelser av 

sjukhusvistelsen.  
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RESULTAT 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av deras barns 

omvårdnad på sjukhus i samband med operation och speciellt vid postoperativ 

smärta. Analys av artiklarna resulterade i fyra kategorier som speglade deras 

innehåll. Dessa kategorier är som följer: ”Upplevelser av sjukhusmiljön”, 

”Upplevelser av rollen som förälder”, ”Upplevelser av bemötande” och 

”Upplevelser av barnets postoperativa omvårdnad”. Resultatet gav sammantaget 

en tämligen dyster bild av hur föräldrarna mådde då de befann sig på sjukhus med 

sitt barn [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

 

Under sjukhusvistelsen som helhet upplevde föräldrarna både positiva och 

negativa känslor i samband med barnets omvårdnad och i samband med 

föräldrarnas egna interaktioner med vårdpersonalen [19, 20]. Exempel på negativa 

känslor som framkom var oro angående analgetikabehandlingen, operationen, 

eventuella konsekvenser för barnet i framtiden samt en allmän oro över att befinna 

sig i sjukhusmiljön. Även känslor som osäkerhet, ängslan, skuldkänslor och stress 

uttrycktes [21, 22]. Exempel på positiva känslor som framkom var att vissa 

föräldrar kände att de hade fått en bättre sjukhusvistelse än de hade förväntat sig 

och föräldrarna upplevde att det allra viktigaste under sjukhusvistelsen var att få 

vara tillsammans med barnet [23].  

Upplevelser av sjukhusmiljön  
Föräldrarna upplevde sjukhusmiljön på olika sätt. Tidigare obehagliga upplevelser 

kunde visa sig som sjukhusrädsla [21] och de kände sig sårbara på grund av den 

obekanta omgivningen [22]. Både obehagskänslor och oro kunde därför uppstå 

[21, 23].  

 

Föräldrar som var inneliggande på avdelning med sitt barn upplevde en brist på 

privatliv och självbestämmande. När föräldrarna kom till en ny avdelning kände 

de sig ibland som inkräktare [22, 23]. Detta bidrog till att sömnproblem kunde 

uppstå. Föräldrarna kände att en hel del anpassning krävdes från deras sida för att 

kunna hantera situationen, då sjukhusvistelsen var både mentalt och fysiskt 

påfrestande. De försökte skapa trygghet med hjälp av olika strategier i samband 
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med barnets omvårdnad, utifrån vilka föräldrarna antog en mer eller mindre 

dominant roll [23]. 

Upplevelser av rollen som förälder 
Föräldrarna kunde uppleva en konflikt mellan rollen som förälder och rollen som 

vårdgivare vilket yttrade sig som självtvivel och en rädsla att skada barnet [19, 20, 

21, 22]. Detta visade sig i synnerhet när barnet skulle genomgå obehagliga 

undersökningar inför operation [21]. Föräldrarna upplevde en hjälplöshet i 

vårdsituationen samtidigt som de blev frustrerade över att behöva ”skada” sitt 

barn. De ifrågasatte också sig själva, undrade om operationen var nödvändig för 

barnet, och dessa tvivel ledde till skuldkänslor och sorgsenhet [24].  

Upplevelser av bemötande 
Föräldrarna upplevde brister i kommunikationen med sjuksköterskan [25, 26]. De 

önskade bland annat att hon skulle ha frågat mer om barnets tillstånd [24]. De 

kände sig inte hörda av sjuksköterskan [25]. De ville inte vara till besvär för 

sjuksköterskan. De var även rädda för och oroade sig över att ställa till problem 

om de frågade för mycket, samtidigt som de ändå hade ett stort behov av att få 

svar på sina frågor. Föräldrarna uttryckte att det fanns för få tillfällen för 

kommunikation [21, 24].  

 

Föräldrarna kände sig ofta underlägsna den övriga vårdpersonalen. De kände sig 

mindervärdiga, försummade och hunsade [23,25]. De upplevde även en känsla av 

utanförskap samt en rädsla för att kritisera sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 

[19, 22, 23]. Vid de tillfällen då föräldrarna inte kände sig accepterade av 

sjuksköterskan, vars attityd ibland upplevdes som negativ, kände de sig på grund 

av sin tillfälligt ökade sårbarhet beroende av den övriga vårdpersonalens åsikter 

angående hur barnets omvårdnad skulle utföras [22, 26].  

 

Kontinuiteten bland vårdpersonalen upplevdes som bristfällig, det gavs endast 

möjlighet till ytlig kontakt [22, 23]. Sjuksköterskan ansågs dessutom vara för 

upptagen av andra sysslor för att hinna engagera sig i barnet såsom föräldrarna 

hade önskat [20]. Föräldrarna upplevde en rädsla för att kräva stöd från 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal trots att de kände ett behov av sådant stöd 
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[21, 24]. Detta behov, som blev starkare vid trötthet, innebar då att föräldrarna 

även kände ett behov av omtanke från vårdpersonalen [21, 24].  

Upplevelser av barnets postoperativa omvårdnad 
De flesta föräldrar ville delta i barnets postoperativa omvårdnad men de som 

kände sig osäkra i situationen förhöll sig passiva och lät sjuksköterskan utföra de 

praktiska åtgärderna [19, 20]. Dessa föräldrar sa sig behöva tydliga instruktioner 

över vad de hade kunnat hjälpa till med. Föräldrarna som däremot kände sig säkra 

i omvårdnadssituationen skapade egen kontroll och trygghet genom att vara 

delaktiga i dessa praktiska moment [23].  

 

Föräldrarna blev bekymrade över barnets smärtlindrande behandling postoperativt 

i de fall då morfin användes, eftersom det är ett starkt narkotiskt preparat [24, 26]. 

De uttryckte i efterhand en önskan om att lära sig om andra typer av 

smärtlindrande metoder, för att undvika att använda enbart analgetika, eftersom 

till exempel enbart deras närvaro verkade ha en smärtlindrande effekt på barnet 

[20, 24]. Mödrarna uttryckte att de kunde känna på sig när barnet hade ont [24]. 

De lade märke till små nyanser i barnets beteende, till skillnad från vad 

sjukvårdspersonalen gjorde [20, 25]. Trots oron över användningen av morfin 

blev de ändå oroliga när barnet upplevde smärta och de var ofta missnöjda med 

smärtlindringens effektivitet [19, 26]. Föräldrarna fann det svårt att själva skatta 

barnets smärta i de fall då detta efterfrågades av vådpersonalen. De förväntade sig 

även daglig förbättring av barnets postoperativa tillstånd, och ansåg att 

förbättringar borde medföra daglig minskning av de analgetiska preparaten [24, 

25]. 

 

Utöver oron för analgetikabehandlingen och dess effekter oroade sig föräldrarna 

över operationen i sig. Postoperativt uttryckte en del föräldrar att de gärna hade 

velat vara med vid nedsövningen av barnet. De som hade varit närvarande sade 

sig dock ha blivit illa berörd av upplevelsen [21, 26]. 

 

I vissa fall kunde föräldrarna bli upprörda på grund av personalens sätt att bemöta 

barnet, speciellt om detta sätt skilde sig från deras egna åsikter gällande 

barnuppfostran eller barnets rätt till autonomi [22]. De blev även upprörda om de 

13 



 

kände att sjuksköterskan inte intresserade sig för barnets smärtlindring [24]. När 

sjuksköterskan var för upptagen för att ha tid med föräldrarna eller barnet 

tenderade föräldrarna att ursäkta detta beteende med hur stressigt vårdyrket kan 

vara [24]. Vissa föräldrar uttryckte även att de ville känna sig bekväma med 

sjuksköterskan samtidigt som de sade sig vara nöjda med personalens arbete 

överlag [23, 24]. Föräldrarna hade även tillit till sjuksköterskan, som de ansåg 

visste bäst angående barnets omvårdnad. 

 

Bristande information togs ofta upp som ett problem av föräldrarna [20, 23]. Mer 

specifikt gällde detta brist på information om barnets postoperativa smärta innan 

operationen ägde rum, samt att den information som vårdpersonalen gav 

föräldrarna genomfördes vid olämpliga tidpunkter, till exempel under tiden 

omedelbart före operationen då all koncentration gick åt till att lugna eller trösta 

barnet [19, 20]. Vid tillfällen då informationen gavs vid olämpliga tillfällen, 

berättade föräldrarna att de inte kunde ta in all information. De fick ingen djupare 

förståelse för den. Själva mängden information kunde dessutom bli 

överväldigande för föräldrarna, då olika kategorier av vårdpersonal betonade olika 

områden inom omvårdnaden [20, 26]. 

 

Under sjukhusvistelsen hade föräldrarna även önskat att få mer information om 

barnets smärtlindrande eftervård i hemmet [24]. 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Eftersom samtliga använda artiklars kvalitet bedömdes som god bör det bidra till 

att stärka litteraturstudiens tillförlitlighet. I bedömningen av kvalitativa artiklars 

kvalitet granskar man aspekter såsom studiens syfte, undersökningsgruppen 

sammansättning, vilken metod som använts för för datainsamlingen samt hur 

analysen av data gick till (se bilaga 3) [18]. Materialet eftersöktes i både stora och 

små databaser som varit tillgängliga för Högskolan Kristianstad. Vi koncentrerade 

oss främst på de databaser med anknytning till medicinsk omvårdnad, då studien 

inriktade sig på omvårdnad under sjukhusvistelsen. Sökorden som användes 

bedömde författarna som relevanta för syftet. I de inledande sökningarna 

användes ord som kändes aktuella och därefter användes databasernas ”thesaurus” 
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för att få en större bredd på sökningarna. Oavsett vilka ord som användes så blev 

utfallet ungefär detsamma både i de tidiga sökningarna som i de senare. En brist i 

sökningarna var att språken begränsades till svenska och engelska, därför att detta 

är de språk som båda författarna behärskar. Material på andra språk föll därför 

bort och man kan således fråga sig om tillräckligt med data uppnåddes. I de 

inledande sökningarna begränsades åldern på artiklarna till tio år, det vill säga från 

1999 till 2009, men när sökningarna genomfördes i fritext dök det upp ytterligare 

relevanta artiklar som var betydligt äldre än tio år. Därför togs beslutet att även 

artiklar upp till femton år kunde anses vara aktuell forskning, då merparten av 

forskningen inom detta område verkar ha genomförts i mitten av nittiotalet.   

 

Då samtliga artiklar som användes i resultatsammanställningen lästes på engelska 

finns det en risk att vissa ord feltolkades. För att i största möjliga mån undvika 

detta kontrollerades alla ord, vars innebörd kändes osäkra, mot lexikon eller 

ordböcker [27]. Tolkningen av texterna genomfördes utifrån Forsbergs och 

Wengströms rekommendationer. Analysens slutsatser jämfördes mellan 

författarna för att minska utrymmet för feltolkningar. Analys av artiklarna 

genomfördes på samma sätt både enskilt och gemensamt. Ett system med post-it-

lappar och olikfärgade överstrykningspennor underlättade 

kategoriseringsprocessen, då de olika färgerna skapade ordning bland koder och 

kategorier.  

 

För att minimera risken för att den ena författarens förförståelse otillbörligt 

påverkade resultatet skedde analysen av artiklarna först enskilt och sedan 

tillsammans, vilket rekommenderas av Friberg [28]. På så vis kontrollerades att 

bådas ”slutsatser” var överensstämmande. Ämnet som sådant; föräldrars 

upplevelser av bland annat barns postoperativa smärta; berörde visserligen 

förförståelsen hos den ena författaren, men vinklades därför mot föräldrarna 

istället för mot barnet som patient. Författaren har även under studiens gång 

medvetet undvikit att tala med sina föräldrar om ämnet, för att ytterligare begränsa 

förförståelsens inverkan på resultatet.  

 

Något som förvånade oss angående studiens resultat var att föräldrarnas känslor 

och upplevelser redovisades utförligt i artiklarna. Även frånvaron av positiva 
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upplevelser var förvånande. Föräldrarna gavs stort utrymme till känsloyttringar i 

texten. Detta gjorde att det var lättare än förväntat att få en helhetsbild av 

föräldrarnas situation i sjukhusmiljön. Samtliga utvalda artiklar har inkluderats i 

studiens resultat och givits ungefär lika stort utrymme i texten. 

  

Ordet ”föräldrar” innefattar i den här litteraturstudien både män och kvinnor, men 

en av artiklarna som valdes ut fokuserade enbart på mödrar. Denna inkluderades 

trots detta i studien därför att samma typer av känslor uttrycktes av de mödrarna 

som av alla de andra artiklarnas föräldrar, oavsett kön [25]. I de övriga artiklarna 

talades det mer övergripande om ”föräldrarna”, utan att nödvändigtvis specificera 

vilket kön de olika frågorna gällde. Istället kunde det utläsas vilken förälder 

citaten kom ifrån genom användning av orden ”she/he”, ”her/his” eller ”mother/ 

father” [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].   

 

Inga begränsningar gjordes i artikelsökningarna avseende kön, ålder eller 

nationalitet hos föräldrarna. Resultatet blev ändå enbart artiklar från 

industrialiserade välfärdsländer på norra halvklotet. Inga skillnader avseende 

kultur eller religion kunde utläsas eller upptäckas i artiklarna [19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26]. Därför är studiens resultat egentligen bara överförbart i samma 

kontext som de ursprungliga undersökningarna har skett: I industrialiserade 

välfärdsländer där föräldrar har råd att vara inneliggande på sjukhus tillsammans 

med sina barn, samt i de länder där kvinnor och män kan leva självständiga liv 

som ensamstående.  

 

Vi anser dock ändå att studiens resultat även kan vara överförbart på grupper som 

inte har tagits med i studien, såsom andra nationaliteter, religioner eller 

samhällsklasser, eftersom det har framgått med stor tydlighet att majoriteten av 

studiens föräldrar upplevde samma typ av känslor när barnets trygghet var hotad. 

Man kan visserligen inte med säkerhet säga att resultatet är överförbart till alla 

länder och alla individer, men det verkar onekligen som att de flesta föräldrar har 

liknande önskemål och förväntningar när de befinner sig på sjukhus tillsammans 

med sitt barn.  
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Resultatdiskussion  
Litteraturstudien avslöjade en generell brist på kommunikation mellan föräldrarna 

och sjukvårdspersonalen. Denna genomsyrar de fyra huvudfynden tillsammans 

med känslan av maktlöshet som efterföljer kommunikationsbristen, oavsett vilken 

aspekt av sjukhusvistelsen som togs upp av föräldrarna.   

 

Vi har genom litteraturstudien funnit att föräldrar som är inneliggande på sjukhus 

i samband med sitt barns operation och postoperativa smärta ofta upplevde sig 

själva som förbisedda och nonchalerade av vårdpersonalen. De uttryckte att 

helhetsupplevelsen av sjukhusvistelsen var stressande samt att de kände sig osäkra 

i den främmande omgivningen. I samtliga av studierna i litteraturstudien betonar 

föräldrarna att brister i vårdpersonalens bemötande ofta ledde till att de kände sig 

oroliga och stressade under sjukhusvistelsen [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

Föräldrarna var inte bekanta med rutinerna och hade heller inte så stor kunskap 

om omvårdnadsarbetet som de hade önskat. Föräldrarna berättade utförligt hur det 

kändes när de förlorade rollen som vårdgivare till vårdpersonalen. De kände sig 

oviktiga i sammanhanget. Hela sjukhusvistelsen upplevdes som stressfylld och 

föräldrarna kände att de varken fick något stöd av sjuksköterskan eller någon 

annan vårdpersonal. Upplevt brist på stöd i den aktuella vårdsituationen ledde till 

att föräldrarna kände sig vilsna i sjukhusmiljön, samt att de upplevde 

otrygghetskänslor [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. Kim [9] uttrycker att människan 

socialiseras i den egna familjen. Därför känner hon sig otrygg i nya miljöer där 

reglerna är obekanta och hon hamnar i beroendeställning till den som har kontroll 

över situationen, i detta fall sjuksköterskan [9]. Sjuksköterskan ska enligt 

Socialstyrelsen kunna underlätta hela situationen för föräldrarna om hon var 

medveten om detta och försökte agera därefter, genom att vara mer stödjande och 

verkligen visa en förståelse och medmänsklighet gentemot föräldrarna [29]. För 

att förhindra att problemet med otrygghet och känslor av utanförskap hos 

föräldrarna måste sjuksköterskan arbeta förebyggande. Genom att tydligt visa 

föräldrarna att hon är öppen för att svara på deras frågor, att hon tycker att deras 

synpunkter är värda att lyssna på och att hon finns tillgänglig för dem på 

avdelningen kan hon förhindra att föräldrarna känner sig förbisedda. Det räcker 

inte att hon bara säger att hon finns där som ett stöd, hon måste både mena det och 

visa det med sitt agerande. 
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Vidare har vi funnit att föräldrar som var inneliggande på sjukhus i samband med 

sitt barns operation och postoperativa smärta kände ett behov av uttömmande och 

tydlig information gällande barnets omvårdnad. Föräldrarna ville ha 

informationen vid ett lämpligt tillfälle då de har möjligheter att ta in den och lugnt 

fokusera på informationen utan att behöva känna sig splittrade i föräldrarollen. I 

majoriteten av studierna i litteraturstudien påvisas liknande fynd [19, 20, 23,24, 

25, 26]. Det har där konstaterats att föräldrarna upplevde brister i hur 

informationen kring sjukhusvistelsen och barnets omvårdnad eller behandling 

hanterades. Föräldrarna uttryckte att de upplevde informationen som splittrad då 

den gavs till dem av personal inom olika yrkeskategorier, då dessa fokuserade på 

olika aspekter av omvårdnaden. De sade även att informationen ibland var 

otillräcklig, ibland för riklig och att den ofta gavs vid olämpliga tillfällen, till 

exempel precis innan barnet skulle opereras. Att lida brist på information 

beträffande barnets omvårdnad och behandling bidrog till att föräldrarnas negativa 

känslor förstärktes [19, 20, 23,24, 25, 26]. Kim [9] uttrycker bland annat att i 

situationer där föräldrarna litar till sjuksköterskan för att få den kunskap och 

information de behöver är det extra viktigt med ett gott bemötande [9]. 

Sjuksköterskan yrkeskompetens innefattar förmågan att kunna informera och 

undervisa både patienter och närstående, samt se till att den givna informationen 

blev förstådd. Detta för att bland annat möjlig göra optimalt anhörigdeltagande i 

omvårdnaden [29]. För att förhindra att föräldrar upplever brister i samband med 

informationsgivandet samt brister i vad informationen består av bör 

sjuksköterskan fokusera mer på att efterfråga vilken typ av information som 

föräldrarna känner behov av än att bara ge rutinmässig information. 

Informationsproblem är i grunden ett kommunikationsproblem vilket innebär att 

det skulle kunna undvikas om sjuksköterskan och föräldrarna förde en gemensam 

diskussion om vad båda parterna informationsmässigt förväntar sig av varandra.  

 

Ytterligare fynd som framkom var föräldrar som var inneliggande på sjukhus i 

samband med sitt barns operation och postoperativa smärta saknade att känna sig 

bekräftade, både som individer och föräldrar. De kände behov av att få stöd från 

vårdpersonalen för att själva kunna stödja barnet under sjukhusvistelsen. I andra 

studier har också framkommit att föräldrarna upplevde sig själva som underlägsna 
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i förhållande till sjukvårdspersonalen. Brist på stöd under sjukhusvistelsen ledde 

till att föräldrarna kände sig utanför och förbisedda på avdelningen. De kände att 

de inte hade någon att vända sig till med sina oroskänslor, tankar och funderingar. 

Föräldrarna uttryckte en rädsla för att ställa frågor till sjuksköterskan, för att vara 

till besvär för henne och andra samt en rädsla för att störa personalen i deras 

arbete. De upplevde en känsla av utanförskap på avdelningen där de befann sig, 

samtidigt som de kände sig hunsade av sjuksköterskan. De upplevde även en 

rädsla för att kräva stöd från sjuksköterskan och övrig personal, trots att behovet 

av stöd ökade ju tröttare och mer utsatta föräldrarna kände sig [19, 20, 21, 22, 24, 

25, 26]. Kim [9] menar att människans välmående och hälsa delvis beror på hur 

hon/han uppfattar sin sociala omgivning, vilken Kim kallar för 

omgivningsdomänen. Då människan befinner sig i underläge, till exempel vid 

vistelse på sjukhus, blir det extra viktigt med stöd [9]. Detta stöd bör då bland 

annat komma från sjuksköterskan, då det i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor står att hon ska ha förmågan att vara lyhörd gentemot de 

närstående, samt ge de anhöriga stöd och vägledning. Sjuksköterskan ska även 

vara medveten om svagheter i den egna kompetensen samt hur dessa kan påverka 

bemötandet och förmågan att ge stöd [29]. För att föräldrarna ska få det stöd de 

behöver bör sjuksköterskan och övrig vårdpersonal vara lyhörda inför föräldrarnas 

behov. Fokus bör alltså inte enbart ligga på patienten utan även på de anhöriga. 

Genom att finnas till hands och ta sig tid att lyssna kan sjuksköterskan på ett 

enkelt sätt stärka föräldrarna i deras roll som vårdnadshavare. När föräldrarna 

känner sig hörda, sedda och får stöd upplevs sjukhusvistelsen som mindre 

stressfylld, vilket i sin tur innebär att föräldrarna kan fokusera sin energi på att 

hjälpa barnet istället för att oroa sig för barnet.  

 

Studien har visat att föräldrar som var inneliggande på sjukhus i samband med sitt 

barns operation och postoperativa smärta ville vara mer delaktiga rent praktiskt i 

barnets postoperativa omvårdnad men inte alltid kände att de hade tillräckliga 

praktiska och teoretiska kunskaper för detta. De skulle vilja känna sig säkrare i 

föräldrarollen och mer delaktiga i omvårdnadsarbetet, samtidigt som de inte ville 

behöva oroa sig för att skada barnet då de utförde omvårdnadsåtgärder. I 

majoriteten av studierna i litteraturstudien uttryckte föräldrarna oro över barnets 

analgetikabehandling, då morfin som ofta användes vid postoperativ smärtlindring 
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är ett narkotikaklassat preparat [19, 20, 21, 23, 24, 25, 26]. Föräldrarna oroade sig 

både över risken för tillvänjning och över risken för biverkningar. De uttryckte 

också att de upplevde svårigheter med att skatta barnets smärta med hjälp av 

ansiktsskalan. Föräldrarna sade dessutom att de kände att den beskyddande 

föräldrarollen hamnade i konflikt med rollen de förväntades axla på sjukhuset, 

eftersom de var rädda för att skada sitt barn och kände ett behov av att få tydliga 

instruktioner i olika omvårdnadssammanhang. Föräldrarna ville gärna vara 

delaktiga i barnets postoperativa omvårdnad, men många av dem vågade inte 

själva ta initiativ till detta. Därför förhöll sig flertalet av föräldrarna passiva i 

samband med omvårdnaden. Att inte kunna delta i barnets omvårdnad i önskad 

utsträckning fick föräldrarna att känna sig osäkra. De kände sig även åsidosatta 

när deras delaktighet begränsades av sjuksköterskan då att hon tog för givet att 

föräldrarna föredrog att förhålla sig passiva [19, 20, 21, 23, 24, 25, 26]. 

 

Kim [9] uttrycker att människan måste känna ett visst mått av egenmakt för att 

kunna känna sig trygg. Detta tydliggörs vid sjukhusvistelsen, då viktiga beslut 

fattas av vårdpersonalen istället för av föräldrarna [9]. I sjuksköterskans 

arbetsuppgifter ingår enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning bland annat att 

ta tillvara de anhörigas kunskaper och erfarenheter samt respektera deras 

värderingar. Sjuksköterskan ska även vara öppen för de anhörigas önskemål och 

vid behov även föra de anhörigas talan [29]. För att underlätta för föräldrarna att 

delta i barnets omvårdnad behöver sjuksköterskan bli medveten om att många 

föräldrar känner ett behov av delta i den, så rutinerna kring den fysiska 

omvårdnaden inte tar över bara för att sjuksköterskan vill spara tid. Genom att 

känna sig som en resurs i barnets omvårdnad istället för en passiv åskådare; att 

kunna hjälpa sitt barn; innebär att föräldrarnas känsla av osäkerhet skulle kunna 

minskas. I samband med analgetikabehandlingen hade det varit hjälpsamt för 

föräldrarna om sjuksköterskan hade gett dem tydlig information angående 

biverkningar och riskerna för tillvänjning, samt om sjuksköterskan hade tagit sig 

tid att fråga föräldrarna hur de kände inför barnets smärtlindring. Då hade 

föräldrarna kunnat lufta sitt eventuella missnöje utan att själva behöva ta 

initiativet till detta.  
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Slutsats 
Denna studie har påvisat att ytterligare fokus behöver läggas på föräldrar som 

vistas på sjukhus i samband med att deras barn genomgår postoperativ smärta. I 

denna litteraturstudie framgick tydligt att föräldrar som var inneliggande med sina 

barn på sjukhus framförallt upplevde bristande kommunikation med 

vårdpersonalen, något som står i kontrast mot Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning som genomsyras av vikten av anhörigas delaktighet i 

patientomvårdnaden, samt av sjuksköterskans förmåga att informera, 

kommunicera med och undervisa anhöriga om patientens tillstånd [29]. 

Kompetensbeskrivningens innehåll innebär bland annat att samtliga 

sjuksköterskor som utexamineras från högskolan ska ha fått undervisning i hur 

man bör bemöta anhöriga. Detta innebär i sin tur att det hos varje sjuksköterska 

bör finnas en viss objektivitet som kan användas till att analysera det egna 

bemötandet. All vårdpersonal bör sträva efter att kritiskt granska sig själva och 

därigenom försöka utveckla sitt bemötande. Detta för att både patient och 

anhöriga ska få så bra förutsättningar som möjligt att uppleva sin sjukhusvistelse 

som något positivt. Det behövs mer kontinuerlig forskning inom området, i 

synnerhet då merparten av forskningen som vi fann är från 1990-talet [21, 22, 23, 

24, 25]. Forskningen behöver uppdateras för att ge en inblick i hur dagens 

föräldrar upplever vården samt för att undersöka om det förekommit någon 

utveckling inom området. 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

090120 
 

PubMed Parents AND children AND 
postoperative pain 
management AND 
information 

- Fritext 18 Svarade ej till 
syftet 

“Parental stress in 
paediatric day case 
surgery” 
“Pain management 
after tonsillectomy: 
morphine is not 
enough” 

090120 
 

PubMed Parents AND feelings AND 
children AND postoperative 
pain 

- Fritext 31 Svarade ej till 
syftet 

“Parental views on 
participation in their 
child’s pain relief 
measures and 
recommendations to 
health care 
providers” 
“Parent involvement 
in children’s pain 
care: Views of 
parents and nurses”, 
“A young child’s 
pain: how parents 
and 
nurses ‘take care’” 

090129 
 

PsycINFO Children’s postoperative 
pain 

- Fritext 39 Svarade ej till 
syftet 

“Parents’ 
perceptions of their 
1–6-year-old 
children’s pain”,  



 

 “Children’s 
postoperative pain at 
home: 
Family interview 
study” 

090211 PsycINFO Children’s AND 
postoperative pain AND 
parent* 

1999-2009, Engelska, 
Human, Peer-Reviewed 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

15 Svarade ej till 
syftet 

- 
”Children's 
perceptions on the 
implementation of 
methods for their 
postoperative pain 
alleviation: An 
interview study.” 

090320 
 

PsycINFO Parent* AND experienc* 
AND postoperative pain 

1999-2009, Engelska, 
Human, Peer-Reviewed 

Abstract, Abstract, 
Abstract  

10 Svarade ej till 
syftet 

”A Study of the 
Effectiveness of a 
Pain Management 
Education Booklet for 
Parents of Children 
Having Cardiac 
Surgery.”  
”Postoperative pain: 
A comparison of 
adolescent inpatient 
and day patient 
experiences”  
”Coping With 
Pediatric Ambulatory 
Surgery: 
Effectiveness of 
Parent-Implemented 
Behavioral 
Distraction 
Strategies” 

090320 PsycINFO Parent* AND experienc* 1999-2009, Engelska, Abstract, Abstract, 2 Svarade ej till - 

 



 

 AND child* AND 
postoperative pain 

Human, Peer-Reviewed Abstract, Abstract syftet 

090320 
 

PsycINFO Parent* AND experienc* 
AND nurs* AND child* 
AND pain 

1999-2009, Engelska, 
Human, Peer-Reviewed 

Abstract, Abstract, 
Abstract, Abstract, 
Abstract 

1 Svarade ej till 
syftet 

- 

090320 Cinahl Parents AND experience 
AND children 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 
Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed, Inpatients 
Search modes – Find all 
my search terms 

Titel, Abstract, 
Abstract 

2 Svarade ej till 
syftet 

”A survey of Chinese 
nurses’ guidance to 
parents in children’s 
postoperative pain 
relief” 

090320 Cinahl Parents AND postoperative 
pain AND children AND 
care 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 
Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed, Inpatients 
Search modes – Find all 
my search terms 

Abstract, Abstract, 
Abstract, Abstract 

2 Svarade ej till 
syftet 

- 

090320 Cinahl Children AND posoperative 
pain AND parent* 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 
Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed, Inpatients 
Search modes – Find all 
my search terms 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

3 Svarade ej till 
syftet 

- 

090320 Cinahl Children AND 
postoperative pain AND 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

8 Svarade ej till 
syftet 

” Poor 
communication and 

 



 

parent* Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed  
Search modes - 
Boolean/Phrase 

knowledge deficits: 
obstacles to effective 
management of 
children’s 
postoperative pain” 

090320 Cinahl Child* AND postoperative 
pain AND nursing 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 
Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

1 Svarade ej till 
syftet 

- 

090320 Cinahl Child* AND postoperative 
pain AND care 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 
Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

6 Svarade ej till 
syftet 

- 

090320 Cinahl Child AND postoperative 
pain AND feelings 

Linked Full Text, 
Abstract Available, 
Publication year from: 
1999-2009, Published 
Date from: 199901-
200901, Engelska, Peer-
Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

1 Svarade ej till 
syftet 

 

 



 

090418 
 

Cinahl Child* AND postoperative 
pain AND feelings 

Publication Year from: 
1994-2009; English 
Language; Peer Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

2 Svarade ej till 
syftet 

- 

090418 
 

Cinahl Child* AND postoperative 
pain AND care 

Publication Year from: 
1994-2009; English 
Language; Peer Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

23 Svarade ej till 
syftet 

“Parent’s support 
and satisfaction with 
their child’s 
postoperative care” 

090418 
 

Cinahl Child* AND postoperative 
pain AND nursing 

Publication Year from: 
1994-2009; English 
Language; Peer Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

7 Svarade ej till 
syftet 

- 

090418 Cinahl Child* AND postoperative 
pain AND parent*  

Publication Year from: 
1994-2009; English 
Language; Peer Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract 

35 Svarade ej till 
syftet 

- 

090418 Cinahl  Parent* AND postoperative 
pain AND child* AND care 

Publication Year from: 
1994-2009; English 
Language; Peer Reviewed 
Search modes - 
Boolean/Phrase 

Abstract, Abstract, 
Abstract, Abstract 

8 Svarade ej till 
syftet 

- 

 

 



 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Callery P. 
Storbritanni
en 
1996 
 
 
 
 

Caring for 
parents of 
hospitalized 
children: a 
hidden area of 
nursing 
 

To examine 
parents’ and 
nurses’ 
perceptions of 
thier 
participation in 
the care of 
hopitalized 
children.  

Intervjuer efter 
hemkomst. Föräldrar 
(engelsk talande) till 24 
barn som har legat 
minst 24 h på kirurgisk 
avd. på barnsjukhus. 
Barn som genom gått 
kirurgiska ingrepp, som 
inte är dödligt sjuka och 
vars kirurg blivit 
inbjuden att delta i 
studien.  
Intervjuer på sjukhuset 
av 12 av avdelningens 
personal (10 ssk, en 
vårdassistent och en 
kirurg). 
 

Kvalitativ studie. 
Den tematiska innehållsanalysen 
skedde samtidigt som 
datainsamlingen pågick. 
Intervjuerna bandades, 
transkriberades och delades in i 
tema, kodades ner och fördes in 
under huvudrubriker. Därefter 
genererades nya, mer specifika 
koder.  

Föräldrarna relaterade sina 
nuvarande känslor till egna 
tidigare sjukhusupplevelser. Det 
är svårt att vara med barnet vid 
vissa tillfällen t.ex. narkos eller 
smärtsamma undersökningar. 
Detta deltagande är svårt därför 
att föräldrarna tvingas ifrågasätta 
sig själva: vem är jag som 
förälder? Föräldrarna vågar inte 
kräva/be om stöd själva för de 
vill inte flytta vårdpersonalens 
fokus från barnet. 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 
Brister: Rubrik för 
”resultat”och 
”diskussion” saknas. 
Ingen klar 
avgränsning. 

 
Callery P. 
Storbritanni
en 
1996 
 
 
 
 

Maternal 
knowledge and 
professional 
knowledge: 
co-operation 
and conflict in 
the care of sick 
children. 

The aim of the 
study reported 
here was to 
understnad 
parents’ view 
about caring 
for a sick child 
in hospital.  

Intervjuer efter 
hemkomst. Föräldrar 
(engelsk talande) till 24 
barn som har legat 
minst 24 h på kirurgisk 
avd, barn sjukhus. Barn 
som genom gått 
kirurgiska ingrepp, som 
inte är dödligt sjuka och 

Kvalitativ studie. 
Tematisk innehållsanalys skedde 
samtidigt som datainsamlingen 
pågick. Intervjuerna bandades, 
transkriberades och delades in i 
tema, kodades ner och fördes in 
under huvudrubriker. Därefter 
genererades nya, mer specifika 
koder. 

Mödrar är experter på sina barn, 
kan tolka både fysiska och mer 
beteendemässiga signaler, vilket 
sjukvårdspersonalen själva 
erkänner att de inte kan lika bra. 
Därmed så har mödrarna lättare 
att upptäcka tecken på t.ex. 
smärta genom att iaktta sina barn 
snarare än med medicinska 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 
Brister: Rubrik för 
”resultat och 
”diskussion” saknas. 
Ingen klar 
avgränsning.  

 



 

 vars kirurg som blivit 
inbjuden att delta i 
studien.  
Intervjuer på sjukhuset 
av 11 av avdelningens 
personal (10 ssk, en 
health care assistant.  
 

skalor för barn. Dock är det svårt 
att bestämma huruvida man ska 
låta enbart mödrarna avgöra om 
barnet har ont med tanke på at de 
inte har någon formell utbildning 
samt att tidigare studier inte har 
kunnat påvisa några bevis för 
hur effektiv föräldrarnas 
bedömning är. 

Simons J, 
Franck L, 
Robertson 
E. 
Storbritanni
en 
2001  
 
 

Parent 
involvement in 
children’s pain 
care: views of 
parents and 
nurses. 

Aim, to (1) 
explore 
parents’ and 
nurses’ 
perceptions of 
thier 
involvement in 
the 
management 
of children’s 
pain, and (2) 
investigate the 
posible effects 
of parental 
involvement 
on pain 
management.  
 

Intervjuer. 
Rekrytering av föräldrar 
till barn som fått 
genomgå medel- stort 
kirurgiskt ingrepp och 
därmed fått 
morfinpump på ett 
stadssjukhus.  
Sjuksköterskorna, de 
som försåg barnen med 
majoriteten av 
omvårdnaden. 
Exklusions kriterier: 
Icke engelsktalande 
föräldrar samt barn med 
nedsatt neurologisk 
status. 
Totalt 20 
sjuksköterskor och 20 
föräldrar.  

Kvalitativ fenomenologisk 
studie. 
Intervjuerna transkriberades, och 
kodades. Analysen av 
intervjuerna skedde med hjälp av 
rekursiv jämförande analys 
innehållande sju steg och 
kategoriserades i tema. För 
vidare validitet så kontrollerades 
även dessa teman av två 
specialistsjuksköterskor.    

Respondenterna var överens om 
att föräldrarnas roll till största 
del var passiv och ingen föreslog 
något annat. I de fall då 
föräldrarna var väldigt 
inblandade var det inte heller 
någon som kunde svara på 
varför. Endast ett fåtal av 
föräldrarna var nöjda med sitt 
barns smärtbehandling men 
svarade väldig ospecifikt på 
juste de frågorna. Mer än hälften 
av föräldrarna hade velat ha mer 
information om den 
postoperativa smärtfasen före 
operationen men ingen 
efterfrågade detta hos 
personalen. Som jämförelse kan 
nämnas att samtliga ssk var 
nöjda med hur information och 
behandling hade genomförts. 
Olika känslor beskrivs, allt ifrån 
ilska, frustration till lättnad. 
Endast ett fårtal ssk ansåg att 
föräldrars inblandning i 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 
Brist: Liten 
respondent grupp ger 
sämre 
generaliserings- 
möjligheter. 
Forskarna menar att 
de även borde ha 
genom fört 
observationer för att 
få ytterligare data 
kring föräldrarnas 
deltagande i 
omvårdnadsarbetet. 
Datan har inte heller 
bekräftats som 
korrekt av 
föräldrarna. 
Tidpunkten då 
formulären kan ha 
påverkat svaren. 
Respondenterna kan 
ha känt sig pressade 

 



 

smärtbehandlingen kunde vara 
positivt för barnet.  

att vara överdrivet 
positiva.  

Simons J, 
och  
Robertson 
E. 
Storbritanni
en 
2001 
 
 
 
 
 
 

Poor 
communicatio
n and 
knowledge 
deficit: 
obstacles to 
effective 
management 
of children’s 
postoperative 
pain.  

To explore the 
perceptions of 
nurses and 
patrents of the 
management 
of 
postoperative 
pain in 
children. Med 
fokus på 
kunskap och 
kommunikatio
n.  

Intervjuer och enkäter.  
Forskaren tillfrågade 
personligen alla 
respondenter. Skriftlig 
information gavs vid 
efterfrågan.  
Inklusions kriterier: de 
sjuksköterskor som till 
största delen tog hand 
om föräldrarna och 
barnen de första 48h 
efter operation, 
föräldrar som både 
kunde pratade och skiva 
engelska, föräldrar som 
hade barn som 
genomgått större 
kirurgiska ingrepp och 
därmed fått 
morfinpump. 
Exklutions kriterier: 
barn med nedsatt 
neurologiskt status. 
Totalt 20 
sjuksköterskor samt 20 
föräldrar.  

Kvalitativ fenomenologisk 
studie.  
Datan består av intervjuer, 
enkäter samt anteckningar kring 
den smärta som upplevs av 
föräldrarnas 20 barn. 
Intervjuerna transkriberades. För 
att korrekt återge 
respondenternas uppfattningar så 
användes rekursiv jämförande 
analys på intervju datan. De 
olika teman som framkom 
godkändes av två specialist-
sjuksköterskor.  

Innehåller kommunikations 
problem mellan ssk och föräldrar 
angående barnens 
smärtbehandling samt 
kunskapsbrist hos båda parterna 
angående barnens 
smärtbehandling. 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 
Brister: Studiens 
relativt begränsade 
antal respondenter 
innebär 
generaliserings-
problem angående 
funna data. Forskarna 
menar att de även 
borde ha genom fört 
observationer för att 
få ytterligare data 
kring föräldrarnas 
deltagande i 
omvårdnadsarbetet. 
Datan har inte heller 
bekräftats som 
korrekt av 
föräldrarna. Barnens 
uppfattning om sin 
smärtbehandling 
kunde ha inkluderats 
för att öka studiens 
validitet.  

Pölkki T,  
Pietilä A-M, 
Vehviläinen
-Julkunen K,  
Laukkala H,  
Ryhänen P. 

Patental views 
on 
participation in 
thier child’s 
pain relief 
messures and 

To describe 
parental views 
on the factors 
influencing 
participation in 
thier 8- to 12-

Enkäter med 167 
mammor och 25 
pappor. 
Inklusion kriterier: 
deltagarna måste vara 
föräldrar, barnen ska 

Kvantitativ studie. Enkäterna 
delades ut av sjuksköterskor som 
bad föräldrarna fylla i dem i 
samband med barnets 
utskrivning. Med enkäterna 
följde ett informationsbrev där 

Ungefär hälften av föräldrarna 
var nöjda med sjukhusvistelsen, 
en fjärdedel var relativt nöjda 
medan resten var missnöjd med 
någon aspekt av den. När det 
gällde föräldrarnas känslor fick 

Hög kvalitet, 
inkluderas.. 
 
Brister som visade 
sig under pilotstudien 
för att testa 

 



 

Finland. 
2002 
 
 

rekommendati
ons to health 
care providers. 

year-old 
hospitalized 
child’ssurgical 
pain relief 
measures and 
the 
recommendati
onsto health 
care providers 
concerning 
allevation of 
thier cild’s 
pain. 
  

vara inneliggande på 
sjukhus samt vara 
mellan 8-12 år. Barnen 
ska även ha opererats 
under narkos.  
Enkäterna innehöll, 3 
delar med olika typer av 
data. Man efterfrågande 
bland annat 
demografisk data, 
smärtlindrings åtgärder, 
samt vilka 
rekommendationer de 
skulle vilja ge 
sjukvårdspersonalen.  

studien förklarades, syftet 
beskrevs samt att studien var 
både anonym och frivillig. Detta 
pågick under 3,5-8 månader 
beroende på avdelning. 
Analysen skedde med hjälp av 
SPSS för Windos 8.0. Datan 
sammanfattades som 
beskrivande statistik och den 
öppna frågan analyserades 
induktivt med hjälp av 
innehållsanalys. 

de uppge specifika känslor i 
enkäten. Resultatet visar även att 
föräldrarna vill ha mer stöd 
personligen, vill bli hörda och 
tröstade samt behandlas vänligt 
av personalen.  

frågeformulären: 
Vissa problem kan ha 
uppstått på grund av 
vissa frågors 
formuleringar.  Man 
måste ifrågasätta om 
frågor ställda i 
negativ form kan ha 
missuppfattas av 
respondenterna.  
Ett annat problem 
kan vara föräldrarnas 
ovilja att kritisera 
sjukhusvård, vilket 
kan ge ett överdrivet 
positivt resultat.  

Kristensson 
–Hallström 
I, Nilstun T. 
Sverige 
1997 

The parent 
between the 
child and the 
professional – 
some ethical 
implications 

The purpose of 
this paper is to 
identify and 
analyse some 
of the 
situations 
described by 
the parents as 
problematic. 

Intervjuer av 20 
föräldrar till barn med 
hypospadi, därmed 
elektiv operation och en 
lång sjukhusvistelse på 
10 dagar.  

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 
Alla intervjuerna bandades med 
ett undantag då föräldrarna 
nekade till detta. Materialet 
transkriberades sedan.  
Analysmetod anges ej.  
 

Föräldrarna ansåg personalens 
beteende vara en kränkning av 
deras respekt och rätt till 
autonomi, omdöme och val.  
Då både föräldrar och personal 
ansåg att deras handlingar var de 
bästa för barnet så begränsade de 
barnets rätt att påverka sin egen 
situation.  
Föräldrarna ansåg att 
personalens beteende kränkte 
både deras och barnets 
rättigheter. 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 
Brister: Ingen 
ingående beskrivning 
av dataanalysen. 
Rubrik för ”resultat” 
saknas.  
 

Kristensson 
–Hallstöm I, 
Elander G. 
Sverige  
1997 

Parents’ 
experience of 
hospitalization
: different 
strategies for 

The aim of this 
study was to 
gain a deeper 
understanding 
what parents in 

Intervjuer i två 
omgångar utfördes med 
20 föräldrar till barn 
som skulle opereras för 
hypospadi. En 

Kvalitativ studie med 
hermeneutiskt perspektiv.  
Grounded Theory (utan hypotes-
testning). Intervjuer på först 20-
50 minuter och sedan 40-120 

Föräldrarna kände sig otrygga i 
sjukhusmiljön. De kände även 
att både deras egen och deras 
barns autonomi kränktes av 
personalen då denna inte 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 

 



 

feeling secure Sweden 
experience 
when their 
children are 
hospitalized. 

pilotstudie på 3 
föräldrar utfördes först.  
Inklusionskriterier: 
Föräldrarna måste vara 
svensktalande och deras 
barn ska genomgå 
operation för 
hypospadi.  

minuter. Under första omgången 
togs endast anteckningar, men 
den andra omgången bandades. 
Data samlades in tills inga nya 
teman kunde urskiljas. All 
analys av data utfördes av 
samma SSK, efter transkribering 
av materialet. Holistiskt synsätt, 
hermeneutisk spiral.  

verkade lita på föräldrarnas 
omdömen. Då både föräldrar och 
personal ansåg att deras 
handlingar var de bästa för 
barnet så begränsades barnets 
rätt att påverka sin egen 
situation.  
Föräldrarna använde sig av tre 
olika strategier för att handskas 
med den otrygga situationen de 
befann sig i, och de föräldrar 
som var mest inblandade i sitt 
barns omvårdnad var också de 
som var minst oroliga.  

Woodgate 
R, 
Kristjanson 
L J 
Kanada 
1996 

A young 
child’s pain: 
how parents 
and nurses 
‘take care’. 

To examine 
how children 
experience 
pain. More 
specifically, 
the study 
aimed to 
describe 
children’s 
responses to 
pain and 
investigate the 
effect of others 
in the care 
environment. 

Intervjuer i omgångar 
och observations. 
Inklusion kriterier för 
barn: 2-6 år, har 
postoperative smärta 
efter kirurgiskt ingrepp 
för plastik, kardiologi 
samt urologi, 
genomsnittlig tid för 
inneliggande 6 dagar.   

Kvalitativ studie, GT. 
Barnen observerades från den 
postoperativa perioden fram till 
utskrivningen. Flera olika 
omvårdnadssituationer 
observerades (bad, omläggning). 
Observationerna varade 2-8 h, 
sammanlagt 250h för samtliga 
11 barn.  
Datainsamling skedde med hjälp 
av detaljerade fältanteckningar.  
Informella intervjuer med barn, 
föräldrar och sjuksköterskor 
utfördes i två omgångar för att 
komplettera observationerna.  
Omgång 1 under 
observationsperioden, omgång 2 
nära utskrivning.  
Information togs även från 
barnens journal angående 

Primär kategori blev ’how 
parents and nurses take care’. 
Föräldrarna spelade stor roll I 
omvårdnaden, särskilt vid stark 
smärta hos barnet. De stod då för 
både tröst och övervakning. 
Föräldrarna och SSK tror sig 
båda veta bäst angående barnets 
smärtlindring trots att 
föräldrarna har mycket 
begränsade kunskaper om 
analgetika och SSK har mycket 
begränsade kunskaper om 
barnet. SSK hade dålig uppsikt 
över enskilda barns smärta pga. 
Tidsbrist eller fokus på tekniska 
moment. Både föräldrarna och 
SSK kategoriserade barnen som 
”good” (bra) eller ”bad” (dåliga), 
men de hade olika kriterier för 

Hög kvalitet, 
inkluderas. 
 

 



 

demografisk data. 
Transkribering, konstant 
komparativ metod. Kodning och 
analys genomfördes samtidigt 
som data samlades in tills 
kategorier framkom.  

sina motiveringar. Föräldrarnas 
krav och förväntningar ökade 
under vistelsen på sjukhuset. 
Föräldrarna var oroliga för sitt 
barn men även över att vara till 
besvär för SSK. Föräldrar 
ursäktade också SSK om denna 
inte hade tid med dem. 
Föräldrarna uttryckte ett flertal 
negativa känslor samt behov av 
ett mer personligt stöd från 
vårdpersonalen.  

 

 



 

Bilaga 3 

Forsberg och Wengström s196-200 [18] 
Checklista för kvalitativa artiklar 

 

A. Syftet med studien? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja        Nej  
 

B. Undersökningsgruppen 
Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja        Nej  
 
Var genomfördes undersökningen? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
      Strategiskt urval 

 



 

      Snöbollsurval 
      Teoretiskt urval 
      Ej angivet 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, socialt status samt annan relevant demografisk bakgrund). 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja        Nej  
 

C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)? 
Ja        Nej  
Beskriv:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor används etc.)? 
Beskriv:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Ange datainsamlingsmetod: 
      Ostrukturerade intervjuer 
      Halvstrukturerade intervjuer 
      Fokusgrupper 
      Observationer 
      Video-/bandinspelning 
      Skrivna texter eller teckningar 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

 



 

Ja        Nej  
 

D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ange om: 
      Teman är utvecklade som begrepp 
      Det finns episodiskt presenterade citat 
      De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
      Svaren är kodade 
 
Resultatbedömning: 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja        Nej  
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja        Nej  
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja        Nej  
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på de insamlade data (finns citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för 
gjorda tolkningar)? 
Ja        Nej  

 



 

 

 
E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja        Nej  
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja        Nej  
 
Har resultaten klinisk relevans? 
Ja        Nej  
 
Diskuterades metodologiska brister och risker för bias? 
Ja        Nej  
 
Finns det risk för bias? 
Ja        Nej  
 
Vilken slutsats drar författaren? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja        Nej  
Om nej, varför inte? 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ska artikeln inkluderas? 
Ja        Nej            
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