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Sammanfattning 
Bakgrund: När ett barn blir sjukt och beroende av sjukhusvård har familjen en mycket 

betydelsefull och ibland ovärderlig roll i vårdandet. Att som barn vara inneliggande på 

sjukhus kan upplevas som en stor omställning för barnet och dess familj. När barn vårdas på 

sjukhus är det viktigt som sjuksköterska att se till barnens specifika behov samt undervisa och 

stödja familjen. Syfte: Att beskriva familjens erfarenheter av att ha ett barn inneliggande på 

sjukhus. Metod: En beskrivande litteraturstudie på tolv artiklar med kvalitativ ansats har 

gjorts. Huvudresultat: Föräldrar upplevde det som en svår situation att ha barn inneliggande 

på sjukhus och beskrev det som viktigt att få vara en del av vårdandet av barnet. Dock 

upplevde pappor att de kom i bakgrunden av mammorna. Oro är något som de flesta familjer 

upplevde när ett barn blev inneliggande på sjukhus och många gånger uppskattades det att få 

träffa andra föräldrar i samma situation för att dela erfarenheter med varandra. Även syskon 

upplevde det som en svår situation när ett barn var inneliggande på sjukhus. De ville gärna 

vara till stöd för det sjuka syskonet men ofta kände de sig ofta bortglömda och utanför i 

familjen. Slutsats: Föräldrar och syskon upplevde situationen med att ha ett barn 

inneliggande på sjukhus som påfrestande. Syskon kände sig bortglömda i familjen och 

pappor upplevde sig komma i bakgrunden av mammorna i vårdandet av det sjuka barnet. Det 

är viktigt som sjuksköterska att se alla parter i en familj som olika individer med olika behov. 

För att familjer ska få en förbättrad upplevelse av sin sjukhusvistelse behövs ökad kunskap 

inom området.   

 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn inneliggande på sjukhus, erfarenheter, familj, föräldrar, syskon.  
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Abstract 

Background: When a child becomes ill and dependent on hospital care, the family has a 

very important and sometimes invaluable role in the care. Being a child in a hospital can 

involve a major change for the child and its family. When children are hospitalized is it 

important for nurses to look after the specific needs of the children and to provide 

adequate information and support the family. Aim: To describe the family's experiences 

of having a child or sibling in the hospital. Method: A descriptive literature study of 

twelve articles with qualitative approach has been made. Main Result: Parents 

experienced it as a difficult situation to have children in hospital and described it as 

important to take part in caring for the child. However, dads experienced that they came 

in the background of their mothers. Concern for the ill child is something that most 

families experienced when a child became ill and many times it was appreciated to meet 

other parents in the same situation to share experiences with each other. Even siblings 

experienced it as a difficult situation when their sister or brother was hospitalized. They 

wanted to be in support of the sick sibling, but they often felt forgotten and outside in the 

family. Conclusion: Parents and siblings experienced the situation of having a child or 

sibling in hospital as stressful. Siblings felt forgotten in the family and fathers felt they 

were in the background of the mothers in caring for the sick child. In case of a 

hospitalized child it is important for nurses to see all the family members as different 

individuals with different needs. To improve the situation for hospitalized children and 

their families, increased knowledge in the area is needed.  

 
 
 
 
Keywords: Children in hospital, experience, family, parents, siblings. 
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Introduktion och bakgrund 

Historik 

I mitten på 1800-talet började de första barnsjukhusen byggas i Europa. Under den tiden 

kunde mödrarna vara kvar med sina barn när de var inneliggande på sjukhuset. Detta 

förändrades mot slutet på 1800-talet då sjukhussystem i stället fokuserade på renlighet 

och fasta rutiner. Barnen fick då ha en ytterst liten kontakt med sina föräldrar. Det 

vanligaste var dock att ingen kontakt mellan barn och föräldrar fanns. I mitten på 1900-

talet kom fler och fler bevis på att denna separation mellan barnen på sjukhus och 

dennes syskon och föräldrar var skadlig för alla parter. I dagens barnsjukvård är 

föräldrarna närvarande på sjukhuset hela tiden och deltar på olika sätt i barnets vård. 

Familjen har en mycket betydelsefull och ibland ovärderlig roll i vårdandet när ett barn 

blir sjukt och inneliggande på sjukhus (Hallström 2015). 

Definition av familjen  

Enligt Nationalencyklopedin är familjen “ i de flesta kulturer basen för den samhälleliga 

organisationen. Den är grundad på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap 

mellan familjemedlemmarna" (Nationalencyklopedin 2019). Familjen kan ses som ett 

system där de olika personerna och relationerna påverkar varandra. Hälsosituationen 

hos det sjuka barnet påverkar resterande familjen och deras situation, parallellt med att 

det sjuka barnets hälsosituation påverkas av familjen (Broberg 2015). Familjemedlem 

kan som begrepp användas på alla personer som finns i en familj (Benzein, Hagberg & 

Saveman 2014).  

 

Enligt Barnkonventionen är en människa barn tills att denne fyllt 18 år (UNICEF 2008). 

Vilket är den definition som författarna till denna studie har använt. Syskon kan ha 

biologisk bakgrund som helsyskon eller halvsyskon. Andra konstellationer av syskon 

kan vara styvbarn eller adopterade barn (Björk, Darcy, Jenholt, Nolbris & Ahlström 

2017). I denna studie har författarna valt att använda benämningen “syskon” för alla 

dessa ovanstående konstellationer. De har även valt att rikta sig till syskon som är barn, 

det vill säga människor under 18 år (UNICEF 2008).  

Barns upplevelser av sjukhusvård 

Alla barn har lika stor rätt till hälsa samt rätt till hälso- och sjukvård enligt 

Barnkonventionen (UNICEF 2008). Detta är mycket viktigt att arbeta utifrån inom 
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hälso- och sjukvården (Jansson & Drevenhorn 2015). Barn som av olika anledningar är 

i behov av sjukhusvård och blir inlagda upplever många gånger stress och oro vilket kan 

bero på ovisshet om vad som kommer ske (Ramsdell, Morrison, Kassam-Adams & 

Marsac 2016). Barn uppskattar lek och exempelvis att få utföra samma vårdprocedur på 

en docka som de själva varit med om (Björk et al. 2017; Li, Chung, Ho & Kwok 2016).  

 

Barn har ofta mycket att berätta om vad de tycker om miljön på sjukhusen, hur de blir 

tilltalade och bemötta av personalen, maten samt vilka aktiviteter som finns (Schalkers, 

Dedding & Bunders 2014). Barn anser att miljön på sjukhuset bör vara mer 

barnanpassad och färggrann (Lambert, Coad & Hicks 2013; Schalkers et al. 2014) och 

klagar ofta på maten då de inte tycker att den är aptitlig (Ramsdell et al. 2016; Schalkers 

et al. 2014). I en studie på barn mellan 5-8 år av Lambert, Coad och Hicks (2013) 

beskriver barnen att de ofta har svårt att sova på sjukhuset och vill att föräldrarna ska 

sova i närheten av dem (Lambert, Coad & Hicks 2013). Detta bekräftas i en studie gjord 

av Schalkers et al. (2014). Där det även framkommer att barnen vill ha obegränsade 

besökstider då de inte tycker om att vara själva på sjukhuset. Barnen uppskattar också 

när familj och vänner är på besök (Schalkers et al. 2014) och känner ofta en ensamhet 

när varken vänner eller föräldrar är där (Li, Chung, Ho & Kwok 2016). I en studie gjord 

av Björk et al. (2017) framkommer det att alla barn vill känna närhet och trygghet till 

sina föräldrar, syskon, vårdpersonal och vänner. Samtidigt kan de äldre barnen uppleva 

sina föräldrar som tjatiga och påträngande. Barn som är inneliggande länge på sjukhus 

längtar ofta hem till sitt eget rum och familjens vardagsrutiner, som att sitta i soffan och 

se på tv tillsammans. För de barn som fått en dödlig diagnos är det särskilt viktigt att få 

ha sina föräldrar och syskon nära och att få komma hem från sjukhuset kan upplevas 

som lugnande för dessa barn (Björk et al. 2017).  

 

Äldre barn uppskattar att vårdpersonalen tar direkt kontakt med dem i stället för att gå 

genom deras föräldrar när information ska ges när det exempelvis handlar om 

behandling eller planering av vården (Schalkers et al. 2014). Barnen upplever ibland att 

personalen glömmer att ge dem en del information som är viktig, vilket de önskar få då 

de vill veta vad som kommer att ske. Det kan bland annat vara vilka undersökningar 

som kommer att göras samt hur de kommer att gå till. Barn som har varit eller är 

mycket på sjukhus önskar att personalen ska ta hänsyn till deras tidigare 

sjukhuserfarenhet (Schalkers et al. 2014). 
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Vårdpersonalens ansvar för omvårdnaden av inneliggande barn och deras familjer  

Sjuksköterskan har ett ansvar för att undervisa och stödja familjen (Jolley & Shields 

2009) och alla åtgärder som görs omkring barnet ska utgå från ett barnperspektiv 

(Socialstyrelsen 2014). Vilket innebär att vuxna försöker att sätta sig in i barnens 

situation och alltid ser till deras bästa (Socialstyrelsen 2014). En annan roll som 

sjuksköterskan har är att ge vård utifrån pedagogiska aspekter som bland annat 

information, undervisning, handledning, rådgivning och förebyggande arbete (Enskär & 

Golsäter 2014). Som sjuksköterska inom barnsjukvården är det viktigt att kunna stötta 

föräldrar för att de ska kunna vara närvarande och till hands för deras sjuka barn och 

dess syskon (Hallström 2015).  

 

Inom den pediatriska vården finns det på vissa ställen personer som arbetar med endast 

syskon till de sjuka barnen och med att vara stöd för dem. I en svensk studie gjord av 

Nolbris och Nilsson (2017) har vårdpersonalens erfarenheter av stöd till syskon 

studerats genom tolv intervjuer. Vårdpersonalen som studerades är bland annat 

sjuksköterskor, barnsjuksköterskor, kommunikatörer som arbetar inom hälso- och 

sjukvården med att vara stöd för syskon till barn med cancer. Med stöd menas här att 

syskonen bland annat får information, svar på frågor eller bara någon att prata med. 

Studien påpekar att det är av stor vikt att som sjukhuspersonal se syskonen i vård av 

sjuka barn. Vårdpersonalen beskriver att det är mycket betydelsefullt att även dessa barn 

blir sedda och uppmuntrade med exempelvis aktiviteter eller att syskon får träffa andra 

syskon i samma situation. Detta på grund av att syskonen förstår varandra som ingen 

annan gör och det skapas en känsla av gemenskap, vilket ofta leder till en stark vänskap 

(Nolbris & Nilsson 2017). En sjuksköterska som arbetar med barn måste kunna möta 

både barnen och dess familj och få dem att känna trygghet och stöd (Hallström 2015) 

och för att kunna ge en god omvårdnad behöver sjuksköterskan ha en förståelse för barn 

och deras familjer (Enskär & Golsäter 2014).  

 

För ett bra bemötande behöver sjuksköterskan respektera patientens självbestämmande 

och dennes integritet (Leksell & Lepp 2013) och för att möjliggöra möten mellan 

sjuksköterskor, föräldrar och barn är både den fysiska och psykosociala miljön viktig 

(Benzein, Hagberg & Saveman 2017a). Att som sjuksköterska vara tillmötesgående och 
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lyhörd inger ett förtroende hos familjen där en relation som är byggd på tillit kan skapas 

och första mötet kan vara avgörande för sjuksköterskan för att få en bra kontakt med 

familjen (Benzein, Hagberg & Saveman 2017a).  

 

Teoretisk referensram- Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad fokuserar på familjens betydelse för den sjuka individen 

och både det sjuka barnet och familjen uppmärksammas. Det finns två inriktningar: 

familjerelaterad omvårdnad där en eller flera personer står i fokus men hänsyn tas till 

personer omkring och familjen ses som ett sammanhang. Den andra inriktningen är 

familjecentrerad omvårdnad och familjen ses då som en helhet där alla påverkar 

varandra och fokus är på både individen och familjen (Hallström 2015). Dessa två 

inriktningar ska ses som komplement till varandra (Benzein, Hagberg & Saveman 

2017c). Barnets sjukdom påverkar alla i familjen och inom familjefokuserad omvårdnad 

ligger fokus på att familjen kan påverka och påskynda barnets tillfrisknande (Benzein, 

Hagberg & Saveman 2014).  

 

Familjefokuserad omvårdnad belyser ett systemiskt förhållningssätt om hur vi uppfattar 

verkligheten. Vår verklighet uppstår genom mänskliga möten i vår omgivning. Ett 

centralt begrepp är föreställningar, vilket är människors etiska och moraliska syn på 

olika situationer som uppkommer. Föreställningarna inom en familj är ofta 

gemensamma (Benzein, Hagberg & Saveman 2017b). Sjuksköterskan kan bjuda in 

familjen till möten där ett samarbete mellan vården och familjen uppstår. Detta möte 

blir en omvårdnadsåtgärd där utmaningen är att öka välbefinnandet, minska lidandet och 

att familjen ska vara delaktiga i besluten runt patienten. Både familjen och 

sjuksköterskan bidrar till relationen med resurser och styrkor. Återkoppling på vården 

sker tillsammans med familjen genom reflektion. Även sjuksköterskorna upplever en 

större arbetstillfredsställelse med familjecentrerad omvårdnad (Benzein, Hagberg & 

Saveman 2017c). Författarna har valt att koppla sitt arbete till familjefokuserad 

omvårdnad eftersom modellen fokuserar på hela familjen och hur viktiga de är för 

tillfrisknandet samt upplevelsen av hälsa eller ohälsa. Detta är något som syftet till 

denna studie bygger på och författarna anser att det är en viktig del inom omvårdnaden 

när det gäller vård av barn.   
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Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det ofta är en svår situation för hela familjen när ett barn blir 

sjukt och läggs in på sjukhus. Studier visar att familjen har en viktig roll för det sjuka 

barnet, dess tillfrisknande och vårdande. Det framkommer även att vården av familjen 

är lika viktig som vården av det sjuka barnet i dessa situationer. Denna kunskap är 

viktig och högst aktuellt för vårdpersonal i utvecklingen av omvårdnad, främst i den 

pediatriska vården men även inom exempelvis akutsjukvård. I detta arbete kommer 

erfarenheter utifrån familjens perspektiv av att ha ett barn inneliggande på sjukhus att 

studeras. Genom fördjupad kunskap inom detta område kommer vårdpersonal kunna 

bemöta och ge bättre omvårdnad till drabbade familjer. Författarna utgår från att 

familjen innefattar föräldrar, syskon och det sjuka barnet men de har valt att rikta sin 

studie till erfarenheter bland föräldrar och syskon.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva familjens erfarenheter av att ha ett barn inneliggande 

på sjukhus.  

  

Frågeställningar 

Vilka erfarenheter har föräldrar av att ha ett barn inneliggande på sjukhus? Vilka 

erfarenheter har syskon av att ha ett syskon inneliggande på sjukhus? 

 

Metod  

Design   

En litteraturstudie med beskrivande design (Polit och Beck, 2017).  

 

Sökstrategi   

Sökningarna har gjorts i databaserna  Pubmed och Cinahl. Sökord som “patient- family 

relations”, “hospitals”, “pediatric”, “experience”, “children”, “family”, “child”, 

“hospitalized”, "siblings", “sibling relations”, “supporters”, “children in hospital”, 

“family centered care in pediatrics”, “family experience”, “parents” samt “family 

centered care” har tillämpats vid sökningarna (se Tabell 1). Dessa sökord har använts 

som fritext, mesh- termer och cinahl- headings och har även kopplats ihop genom 

begreppet “AND”. AND är ett av flera booleska söktermer och används för att avgränsa 

sökningen vilket enbart genererar sökträffar på de angivna sökorden (Polit & Beck 
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2017). Författarna har använt en tidsbegränsning på tio år samt engelskspråkiga artiklar. 

Artiklarna var tillgängliga via Högskolan i Gävle (se Tabell 1).  

Tabell 1: Sökstrategi och utfall av sökningar 

Databas Begränsningar,       

sökdatum  

Söktermer 
  

Antal 

träffar 

  

Möjliga 

artiklar 

 

Valda 

artiklar 

Cinahl Senaste tio åren, 

engelska.        2019-02-

06 

(MH "Patient-Family Relations") 

AND "pediatric"AND "hospital" 

9 2 1 

Cinahl Senaste tio åren, 

engelska.      2019-02-

06 

(MH "Hospitals, Pediatric") AND 

"children in hospital" 

24 

 

1  

Cinahl Senaste tio åren, 

engelska.      2019-02-

06 

(MH "Siblings") AND 

“supporters” 

2 1  

Pubmed Senaste 10 åren, 

engelska, tillgängliga 

vid Högskolan i Gävle. 

2019-02-06 

“experience” AND “family” AND 

“ children” AND “hospitalized” 

64 

 

10 

 

 
 6 

Cinahl Senaste tio åren.  2019-

02-06 

“family centered care in 

pediatrics” AND "family 

experience" 

7 1 

                                    

  

1 

Cinahl Senaste tio åren, 

engelska.      2019-02-

06 

(MH "Parents") AND (MH 

"Hospitals, Pediatric") AND 

"experience" 

 47 3  

Pubmed Senaste tio åren, 

engelska, samt 

tillgängliga vid 

"Siblings"[Mesh] AND "Child, 

Hospitalized"[MeSH Major 

Topic] 

 3   2  
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Högskolan i Gävle. 

2019-02-06 

Cinahl Senaste tio åren, 

engelska.      2019-02-

06 

(MH "Child, Hospitalized") AND 

Siblings 

 19  2 2 

 

Chinal Senaste 10 åren, 

engelska.       2019-02-

06 

Sibling AND experience AND 

hospital AND family AND 

children 

45 1 1 

Pubmed Senaste 10 åren, 

engelska, samt 

tillgängliga vid 

Högskolan i Gävle.  

2019-02-06 

“Sibling Relations” AND 

“hospital” 

31 

 

2 1  

      Totalt:    

251 

Totalt: 

25 

Totalt: 

12 

 

Urvalskriterier   

Inklusionskriterier: Endast empiriska vetenskapliga artiklar har använts. Artiklarna var 

relevanta, vetenskapliga och svarade på det aktuella syftet där föräldrars och syskons 

erfarenheter studerats. Endast kvalitativa artiklar har använts. Enligt Friberg (2017) 

framkommer personers erfarenheter och upplevelser tydligt i kvalitativa studier (Friberg 

2017). Eftersom syftet till föreliggande litteraturstudie utgår från personens erfarenheter 

valde författarna att endast använda sig av kvalitativa studier då de svarade bättre på det 

aktuella syftet.  

Exklusionskriterier: Författarna har inte inkluderat artiklar där syftet utgått ifrån 

vårdpersonalens erfarenheter eller det sjuka barnets erfarenheter. De har heller inte 

inkluderat litteraturstudier.  
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Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar   

Antalet träffar blev totalt 251 artiklar efter de slutgiltiga sökningarna i databaserna 

Cinahl och Pubmed. Efter att dubbletter tagits bort återstod 238 artiklar. Titeln lästes på 

alla dessa artiklar och 171 artiklar valdes bort på grund av att titeln inte svarade på det 

aktuella syftet och frågeställningarna. På de kvarvarande 67 artiklarna lästes abstract 

och sedan valdes ytterligare 26 artiklar bort då de inte svarade på det aktuella syftet. På 

de återstående 41 artiklarna valdes 16 bort på grund av fjärrlån eller att de inte gick att 

öppna i fulltext. De återstående 25 artiklarna granskades enligt granskningsmallen (se 

Bilaga 3 och Bilaga 4) och ytterligare 13 artiklar valdes bort då de inte svarade på det 

aktuella syftet. Återstod gjorde 12 relevanta artiklar som svarade på det aktuella syftet 

och frågeställningarna (se Figur 1).   

 

 

Figur 1: Flödesschema 

 
Dataanalys   

Tolv utvalda artiklar lästes och granskades av båda författarna. Data analyserades och 

undersöktes genom de valda artiklarnas resultatdel och kontrollerades mot det aktuella 

syftet. En ytterligare sammanställning gjordes på artikelns resultatdel utifrån författare, 

publikationsår, studieland, design, eventuell ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod (se Bilaga 1). Resultatet i de valda artiklarna 
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sammanfattades sedan utifrån författare, syfte och resultat (se Bilaga 2). Vid analyser av 

kvalitativ data är det vanligt att beskriva analysarbetet som att gå från en helhet till delar 

och sedan återigen till en ny helhet (Friberg 2017). Detta gjordes genom att stryka under 

intressant material som var relevant för syftet i de valda artiklarnas resultatdel, för att 

sedan göra en sammanställning på det understrukna materialet. Enligt Aveyards (2014) 

tematiska analys skapades teman och underteman utifrån gemensamma aspekter (se 

Figur 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid urval och granskning av artiklar har författarna eftersträvat att vara objektiva i sin 

syn på dessa. De har inte valt bort några artiklar på personliga grunder eller åsikter. 

Ingen oredlighet har förekommit som exempelvis fabrikation, förfalskning eller 

plagiering av data gjord av någon annan. Följs inte en god forskningssed kan det leda 

till att människor och miljö kommer till skada. Förtroendet till forskning kan även 

försämras om oredlighet uppstår (Vetenskapsrådet 2018).  

 

Resultat 
Den data som studerades resulterade i två övergripande teman: Föräldrars erfarenheter 

av att ha ett barn inneliggande på sjukhus och Syskons erfarenheter av att ha ett syskon 

inneliggande på sjukhus. Under dessa teman skapades sju underteman: Lättnad och oro 

i samband med sjukhusvistelsen, Skilda erfarenheter av delaktighet i våden, Behov av 

ett professionellt med mänskligt bemötande, Behov av trygghet i en svår situation, 

Viljan att finnas där för sitt sjuka syskon, En känsla av bortglömdhet och utanförskap 

och Påverkan på skola och vänner (se Figur 2).  
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Figur 2: Översikt av teman och underteman 
 

Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn inneliggande på sjukhus 

Lättnad och oro i samband med sjukhusvistelsen 

De flesta familjer upplevde oro och rädsla när ett barn blev sjukt och inneliggande på 

sjukhus. Detta främst på grund av barnets försämrade hälsotillstånd, föräldrarnas 

okunskap och om hur det sjuka barnet skulle behandlas under sjukhusvistelsen. 

Föräldrarna var oroliga över att vården som barnet fick inte var tillräcklig och att barnet 

inte skulle tillfriskna (Gomes & de Oliveira 2012). Colville, et. al. (2009) bekräftar i sin 

studie föräldrarnas oro när barnen kom till sjukhus. Vid ankomsten till en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning eller andra pediatriska avdelningar uppkom ofta blandade 

känslor, både en känsla av lättnad samt en känsla av oro. Om det sjuka barnet 

genomgick förändringar i utseendet som exempelvis ödem eller att barnet omringades 

av mycket medicinsk utrustning kunde föräldrarna drabbas av en chock eller framkalla 

ångest (Colville, et. al.	2009).  

 

Föräldrars	erfarenheter	av	att	ha	
ett	barn	inneliggande	på	sjukhus	

Lättnad och	oro	i	
samband	med	
sjukhusvistelsen

Skilda
erfarenheter	av	
delaktighet	i	

vården

Behov	av	ett	
professionellt	
men	mänskligt	
bemötande

Behov av	
trygghet	i	en	svår	

situation

Syskons	erfarenheter	av	att	ha	ett	
syskon	inneliggande	på	sjukhus

Viljan av	att	
finnas	där	för	sitt	
sjuka	syskon

En känsla	av	
bortglömdhet	
och	utanförskap

Påverkan	på	skola	
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Att ha ett barn inneliggande på sjukhus upplevdes som en svår situation för föräldrar 

(Gomes & De Oliveira 2012). Dock upplevde många föräldrar att det var avlastande och 

en lättnad när deras barn kom till sjukhus och fick vård. Detta på grund av att 

föräldrarna upplevde att de då kunde släppa kontrollen och låta sjukvårdspersonalen ta 

över (Sener & Karaca 2017). Föräldrar kände sig avslappnade när deras barn fick hjälp 

av kunnig vårdpersonal (Gomes & de Oliveira 2012).  

 

Men även om föräldrar kände en lättnad över att det sjuka barnet fick vård på sjukhus 

fanns det också störande moment, exempelvis störd nattsömn. Föräldrar upplevde att det 

sällan var tyst på sjukhuset vilket försvårade möjligheterna till sömn och vila. Detta var 

viktigt då trötthet ofta bidrog till negativa känslor (Gomes & de Oliveira 2012; Lim et 

al. 2011) samt viktigt för att orka med den jobbiga situationen som de befann sig i 

(Gomes & de Oliveira 2012). Många mammor upplevde att det var svårt att sova då 

mycket personal gick in och ut ur rummen många gånger (Sener & Karaca 2017). Detta 

bekräftas i en studie gjord av Lim et al. (2011) där både mammor och pappor upplevde 

sig bli störda i sin sömn på sjukhuset, vilket även ledde till att de sjuka barnen blev 

störda (Sener & Karaca 2017). 

 

I en studie gjord av Sener och Karaca (2017) undersöktes mammors erfarenheter av att 

ha barn inneliggande på sjukhus. Studien gjordes genom intervjuer och resulterade i att 

många mammor kände en desperation när deras barn lades in på sjukhus. Många fick 

ångest och kände sig rädda. De som hade barn hemma oroade sig för dem när de själva 

var hos det sjuka barnet på sjukhuset (Sener & Karaca 2017). Detta var något som 

studien gjord av Gomes och De Oliveira (2012) bekräftade. Där framkom även att 

många mammor kände skuldkänslor över att inte kunna vara med de andra barnen i 

familjen (Gomes & de Oliveira 2012). Mammorna uppgav även att oro i familjen kunde 

uppstå på grund av ekonomiska skäl (Gomes & de Oliveira 2012). Även pappor oroade 

sig för familjens ekonomi vid dessa situationer. Pappor beskrev det som en svårighet att 

kunna vara med det sjuka barnet på sjukhuset och samtidigt jobba och få in pengar. 

Vissa pappor slutade att jobba helt under denna period medans andra försökte balansera 

jobbet med att vara på sjukhuset (Higham & Davies 2012).  
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Skilda erfarenheter av delaktighet i vården 

Att få hjälpa vårdpersonalen och att som förälder vara delaktig i vården framkom som 

viktigt (Higham & Davies 2012; Gomes & de Oliveira 2012). I en studie där pappors 

erfarenheter av att ha ett barn inneliggande på sjukhus studerades genom intervjuer, 

framkom det att pappor gärna ville vara med och hjälpa sjuksköterskan med att 

exempelvis hålla barnet när injektioner skulle ges. Detta för att inge trygghet för det 

sjuka barnet men även för att känna sig delaktig som förälder (Higham & Davies 2012). 

Även mammor upplevde det som viktigt att hjälpa till i vårdandet och beskrev att de 

fick ett ökat välbefinnande både fysiskt och psykiskt genom att få vara delaktig i 

vårdandet (Gomes & de Oliveira 2012). Pappor upplevde sig dock ofta komma i 

bakgrunden av mammorna när det gällde vårdandet av deras sjuka barn (Higham & 

Davies 2012). Enligt pappor baserades inte detta på relationen mellan papporna och 

barnen utan mer på situationen och att mammorna ville ta större ansvar. Detta gjorde att 

papporna ofta inte kände sig lika delaktiga i vården av barnen som mammorna (Higham 

& Davies 2012). Både mammor och pappor hoppades att sjuksköterskorna skulle 

uppskatta att de fanns där och hjälpte sina barn med omvårdnaden (Marcinowicz, 

Abramowicz, Zarzycka, Abramowicz & Konstantynowicz 2016). 

 

I en studie gjord av Walker-Vischer och Mendez (2015) undersöktes hur föräldrar 

upplevde ronder inom den familjecentrerade vården. Att familjen fick vara delaktig vid 

ronder ledde till ökad kommunikation mellan föräldrar och vårdpersonal, och att 

föräldrar hade möjlighet att ställa frågor betydde mycket eftersom det ledde till en ökad 

förståelse för barnets vård. Föräldrarna kände då en stor delaktighet i besluten som togs 

runt barnet (Walker-Vischer & Mendez 2015). Gällande hantering av barnets smärta 

hade familjen en betydande roll. Föräldrar försökte distrahera sina barn för att de skulle 

tänka mindre på smärtan. Detta kunde göras genom att exempelvis röra vid barnen, 

prata med dem, läsa böcker eller se på tv (Lim, Mackey, Li Wee Liam & He 2011).  

 

Behov av ett professionellt men mänskligt bemötande 

Många föräldrar upplevde vårdpersonalen som vänlig och uppmärksam, vilket 

underlättade sjukhusvistelsen för både föräldrar och barn. Föräldrar ansåg att 

sjuksköterskor hade en viktig roll i detta samspel (Walker-Vischer & Mendez 2015). 

Föräldrar upplevde trygghet och kände sig lugna när sjuksköterskorna pratade med dem 
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och deras barn och många av dem ansåg att sjuksköterskans ansiktsuttryck och dennes 

tonfall vid kommunikation hade en stor betydelse i bemötandet. Viktigt för föräldrarna 

var att sjuksköterskan hade ett leende på läpparna, talade lugnt och utstrålade värme. De 

ansåg även att tålamod och att kunna ge tröst till barnen var en viktig egenskap hos 

sjuksköterskor (Marcinowicz, et al. 2016). Föräldrar upplevde i de flesta fall 

kommunikationen med personalen som bra och positiv. De uppskattade humor och 

tyckte det var viktigt att skratta trots att situationen inte alltid kändes rolig (Colville et. 

al. 2009).  

 

Vissa föräldrar upplevde att vårdpersonalen inte tog hänsyn till deras önskemål och inte 

heller lyssnade på vad de hade att säga gällande barnets vård (Gomes & De Oliveira 

2012). En del föräldrar önskade att de fick mer mental stöttning än endast undervisning 

av sjuksköterskan om exempelvis den sjukdom som drabbat barnet. Vid information 

och undervisning till föräldrar och barn upplevde föräldrar att sjuksköterskan ibland inte 

uppmärksammade hur föräldrarna mådde. Många föräldrar kände sig trygga efter 

informationen de fått av sjuksköterskan när de fortfarande var kvar på sjukhuset men 

när de kom hem blev de osäkra. En förälder beskrev att hen inte fått någon information 

om vad som skulle ske i hemmet och hur deras liv skulle förändras (Kelo, Eriksson & 

Eriksson 2012). Något annat som föräldrar upplevde som negativt hos personalen var 

kroppsspråket samt tidpunkten för berättandet av mindre bra besked (Colville, et. al. 

2009; Marcinowicz, et al. 2016). Föräldrar uppskattade inte när de fick ett kallt intryck 

och ingen ögonkontakt med sjuksköterskan (Marcinowicz, et al. 2016). Att 

sjuksköterskan sa åt barnen med en nedlåtande ton var inget som föräldrarna tyckte om. 

En förälder beskrev att en sjuksköterska sagt åt barnet att vara tyst medans denne själv 

haft ett högt tonläge eller bett föräldrar att flytta sig om de satt i det sjuka barnets säng. 

Något som föräldern inte uppskattat (Marcinowicz, et al. 2016).  

 

Behov av trygghet i en svår situation  

Föräldrar upplevde att de var till stort stöd för barnet när det var sjukt (Kelo, Eriksson & 

Eriksson 2012). Men även föräldrar behövde stöd och det kunde de få på olika sätt 

(Gomes & de Oliveira 2012). Vissa föräldrar ansåg att det kändes bra att prata med 

andra föräldrar i liknande situationer för att kunna dela erfarenheter med varandra och 

på så vis finna styrka. Även att som förälder kunna vara för sig själv en stund på 
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sjukhuset uppskattades, likaså promenader (Gomes & de Oliveira 2012). I en studie 

gjord av Lim et al. (2011) i Singapore var det vanligt förekommande att föräldrar som 

hade en kristen eller muslimsk tro hämtade styrka och stöd ifrån den. Föräldrarna kände 

en lättnad när de läste i bibeln eller koranen och när de bad en bön.  

 

Många föräldrar kände sig tryggare på flerbäddsrum än på enkelrum (Curtis & 

Northcott 2016). Detta på grund av att det då ofta fanns andra föräldrar på rummet som 

kunde titta till deras barn om de själva behövde gå ut ifrån rummet samt att de kände ett 

stort stöd i att prata med de andra föräldrarna som fanns där. De tyckte sig uppleva att 

sjuksköterskor oftare gick in i flerbäddsrum vilket uppskattades, då det fanns flera barn 

där som behövde vård. De som bodde i enkelrum ville inte lämna sina barn själva på 

rummen, vilket gjorde att de ofta kände sig isolerade (Curtis & Northcott 2016). 

 

I en studie av Kelo, Eriksson & Eriksson (2012) beskriver föräldrar att sjuksköterskan 

hade en viktig roll gällande att ge stöd till familjer. Föräldrar tyckte att deras känslor av 

oro och rädsla kunde minskas om de upplevde att sjuksköterskan kunde svara på deras 

frågor och ge bra information. Att känna att sjuksköterskan tog sig tid att sitta ner och 

prata och lära ut till både föräldrar och det sjuka barnet om exempelvis sjukdomen eller 

läkemedel gav trygghet. Det var viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan främst talade 

till barnet. Dock tyckte föräldrar det var minst lika viktigt att sjuksköterskan inte bara 

svarade på frågor utan även tog sig tid att lyssna på vad de eller barnet hade att säga, då 

även det kunde inge trygghet i den svåra situationen som de befann sig i (Kelo, Eriksson 

& Eriksson 2012). I de fall där språket var ett problem var tolk en avgörande faktor för 

att säkerställa en snabb och korrekt information mellan föräldrar, barn och vårdpersonal 

(Walker-Vischer & Mendez 2015).  

 

Syskons erfarenheter av att ha ett syskon inneliggande på sjukhus 

Viljan att finnas där för sitt sjuka syskon 

Att vara syskon till ett barn som var inneliggande på sjukhus var ofta en jobbig situation 

vilket framkom i en studie av Prchal och Landolt (2011). Där gjordes intervjuer på 

syskon till barn i åldern 11-18 år med cancer. Frågorna handlade bland annat om 

syskons erfarenheter av sjukhuset, skolan och familjen. Studien resulterade i att många 

syskon ville vara aktiva i vården av det sjuka barnet och de var ofta mycket engagerade 
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i allt som hände. Att som syskon få vara till stöd för det sjuka barnet och hjälpa till med 

exempelvis matning eller högläsning var viktigt för att få en känsla av delaktighet. För 

att få en inblick i sjukdomstillståndet och sjukhusmiljön kunde det vara bra att som 

syskon vara närvarande på sjukhuset (Prchal & Landolt 2011). Detta bekräftade en 

liknande studie av Nabors och Liddle (2017) där intervjuer gjordes på sjuka barn och 

deras syskon. Där framkom även att syskon hade en stark vilja att vara snälla och hjälpa 

det sjuka barnet och upplevde då att det sjuka barnet uppskattade det (Nabors & Liddle 

2017). Om en negativ bild av sjukdomen eller sjukvården fanns sedan innan hos 

syskonet kunde den ofta blekna genom att vara delaktig på sjukhuset. Även fast 

situationen med ett barn som var inneliggande på sjukhus beskrevs som jobbig kunde 

sammanhållningen i familjen stärkas och konflikter blev allt färre (Prchal & Landolt 

2011).  

En känsla av bortglömdhet och utanförskap  

Att ha ett barn inneliggande på sjukhus innebar tunga belastningar för hela familjen, 

förändrade rutiner och ofta en fysisk separation mellan familjemedlemmar (Prchal & 

Landolt 2011. Syskon upplevde att föräldrarna la all tid på det sjuka barnet vilket gjorde 

att en känsla av utanförskap och bortglömdhet infann sig (Nolbris, Enskär & Hellström 

2014). Syskon kunde uppleva svartsjuka och avundsjuka på grund av all 

uppmärksamhet och gåvor som det sjuka barnet fick (Prchal & Landolt 2011) samtidigt 

som de kände sorg för det sjuka barnet eftersom han eller hon missade mycket av det 

som hände utanför sjukhuset (Nolbris, Enskär & Hellström 2014). Känslan av saknad av 

familjemedlemmar upplevdes av syskon som jobbig och ledde ofta till oro, rädsla och 

ledsamhet (Nabors & Liddle 2017; Nolbris, Enskär & Hellström 2014). Föräldrars 

frånvaro beskrevs utifrån syskons perspektiv som ensamt och att de inte fanns där för att 

hjälpa till med exempelvis läxor eller för att äta middag tillsammans i hemmet beskrevs 

som påfrestande. Vanligt förekommande var att det enda som det talades om var 

situationen kring det sjuka barnet och dess vård. Vilket var något som syskon kunde 

uppleva som jobbigt (Prchal & Landolt, 2011). En av anledningarna till att syskon 

kände sig bortglömda var att de upplevde att ingen satt sig ner och pratade med dem. 

Att syskon fick sitta ner, prata och dela sina tankar med någon var något som 

uppskattades och de beskrev en önskan om att få göra det i ett tidigt skede. Då syskon 

ofta hade mycket frågor ville de att läkare eller sjuksköterskor tog sig tid att prata med 

dem för att besvara dessa (Nolbris, Enskär & Hellström 2014). Syskon till barn som var 



Lovisa Pettersson & Annelie Johansson 
 

16 
 

inneliggande på sjukhus beskrev att de uppskattade att sjukhuspersonal tog personlig 

kontakt med dem för att exempelvis ge information. Detta gjorde att dessa syskon 

beskrev sjukhuspersonal som vänliga och hjälpsamma (Prchal & Landolt 2011). För 

syskon som var troende var religionen ett sätt att hämta styrka ifrån när känslor som 

oro, rädsla och ledsamhet infann sig. Detta kunde de göra genom att exempelvis be 

(Nabors & Liddle 2017). 

 

Påverkan på skola och vänner  

Skolan kunde bli negativt påverkad hos syskon. Ofta uppkom tankar och oro hos 

syskonen som kunde distrahera och ha inverkan på koncentration och prestation i 

skolan. Vanligt förekommande var att syskon inte ville gå till skolan utan hellre ville 

vara med det sjuka barnet för att stödja och finnas till hands. Ett annat vanligt fenomen 

som kunde leda till att syskonen inte ville gå till skolan var alla de frågor från 

klasskamrater eller lärare om det sjuka barnet som förekom. Ibland kunde det vara skönt 

att prata om situationen med någon utomstående men inte om informationen tvingades 

fram i form av jobbiga frågor (Prchal & Landolt 2011). Men även hos syskonen till de 

sjuka barnen uppstod frågor och många gånger upplevdes det som jobbigt när de inte 

fick svar på dessa (Nolbris, Enskär & Hellström 2014). Det var av stor vikt att syskon 

träffade vänner eller klasskamrater för att få möjlighet att tänka på något annat än det 

sjuka barnet och att allt fick vara som “vanligt” för en stund. Detta kunde göra att 

syskon hämtade styrka i den jobbiga situationen (Prchal & Landolt 2011; Nabors & 

Liddle 2017).  

 

Diskussion 
Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva familjens erfarenheter av att ha ett barn inneliggande 

på sjukhus och författarna valde att rikta sin studie till föräldrar och syskon. Både 

föräldrar och syskon upplevde det som en svår situation när ett barn var inneliggande på 

sjukhus och känslor som oro och rädsla var vanliga. Att som förälder få vara med i 

vårdandet och känna sig delaktig var viktigt för föräldrarna. Men en meningsfull aspekt 

som framkom var att många pappor kände att de kom i bakgrunden av mammorna i 

vårdandet. Papporna upplevde att det berodde på att mammorna ofta ville ta ett större 

ansvar. Dock ledde det till att papporna inte kände sig lika delaktiga i vården.  
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Många gånger upplevde syskonen att de blev bortglömda av föräldrarna och ofta 

uppkom känslor som oro, rädsla och ledsamhet pga. saknad av familjemedlemmar. 

Flertalet syskon beskrev att de gärna ville vara aktiva i vården av det sjuka barnet och 

ville gärna hjälpa till på sjukhuset. För att finna styrka var det viktigt för syskon att ha 

någon att prata med och ställa frågor till och det var även av stor vikt att syskon fick 

träffa kompisar eller klasskamrater.   

 

Resultatdiskussion 

Mammor och pappors skilda erfarenheter av delaktighet i vården 

Vilket framkom i resultatet kände många familjer rädsla och oro när ett barn blev sjukt 

och behövde sjukhusvård (Gomes & de Oliveira 2012; Colville, et. al. 2009). Både 

mammor och pappor ville gärna vara med och hjälpa vårdpersonalen i vården av det 

sjuka barnet då det fick dem att uppleva en känsla av delaktighet (Higham & Davies 

2012; Gomes & de Oliveira 2012). Dock kände många pappor sig inte lika delaktiga i 

vårdandet då de upplevde att de upprepade gånger kom i bakgrunden av mammorna, 

vilket enligt papporna baserades på att mammorna ofta ville ta ett större ansvar (Higham 

& Davies 2012). Detta bekräftas i en studie gjord i Danmark av Noergaard, et.al. (2017) 

där intervjuer gjordes specifikt på pappor och deras erfarenheter av neonatalvård. 

Studien visade att flertalet pappor upplevde att mammorna tog en större roll i vårdandet 

vilket gjorde att papporna kände sig uteslutna. Det framkom att även vårdpersonal 

kunde vara en anledning till att pappor upplevde att de kom i bakgrunden då de kände 

att vårdpersonal ofta fokuserade mer på mammorna än papporna (Noergaard, et.al. 

2017). Detta visar ytterligare en studie från Kanada där specifikt mammors erfarenheter 

av att ha barn med cancer inneliggande på sjukhus studerades (Molinaro & Fletcher 

2018). Mammor upplevde sig ha det övergripande ansvaret och spenderade mer tid på 

sjukhuset i jämförelse med papporna. Vilket de förklarade med att papporna gärna ville 

spendera mer tid på sjukhuset men var tvungna att jobba och få in pengar till familjen. 

Detta upplevdes inte alltid som lätt då mammorna ofta kände sig otillräckliga gentemot 

de andra barnen i familjen eftersom de ville att deras vardag skulle fortsätta som vanligt 

i den mån det gick (Molinaro & Fletcher 2018). Hos pappor framkom även detta då de 

uttryckte ett behov av att vara närvarande på sjukhuset, men kände sig tvungna att gå till 

jobbet (Noergaard, et.al. 2017). Inom många familjer skulle det kunna vara en 
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ekonomisk fråga vilken av föräldrarna som stannar med det sjuka barnet på sjukhuset 

och vilken som blir tvungen att gå till jobbet. Den fysiska frånvaron hos pappor 

framkommer som vanligare vilket kan vara en av anledningarna till att de upplever sig 

komma i bakgrunden. Som resultatet visade upplevde pappor att de ofta kom i 

bakgrunden i vårdandet (Higham & Davies 2012). En av anledningarna till att pappor 

upplever sig komma i bakgrunden skulle kunna vara att föräldrar inte är medvetna om 

att de tar olika stor plats i vårdandet och att detta kan resultera i problem för både dem 

och det sjuka barnet. Detta kan vara eller bli ett problem i familjen då relationerna 

mellan föräldrarna samt mellan det sjuka barnet och papporna kan påverkas negativt. 

Om pappornas roll i vårdandet upplevs som mindre kan även det sjuka barnet reagera på 

detta och en eventuell distans från barnets sida gentemot papporna skulle kunna uppstå. 

Detta kan innebära att vårdpersonal bör bli mer uppmärksammade då relationerna i 

familjen kan försämras och bidra till att familjen får en negativ upplevelse av 

sjukhusvistelsen. För att detta ska undvikas bör vårdpersonal ge föräldrar information 

samt göra de uppmärksammade på problemet och eventuellt informera om det innan det 

sker, i förebyggande syfte.  

 

Hallström (2015) beskriver att mammorna historiskt sett tagit en större roll i att vara 

med sina barn på sjukhuset (Hallström 2015). Även om tiderna och de traditionella 

könsrollerna förändrats, är det sannolikt att mammor fortfarande anses vara den primära 

vårdgivaren av sjuka barn. Sådana förutsatta könsroller fungerar som hinder för pappors 

delaktighet av vårdandet, kanske speciellt i svåra situationer som när barn hamnar på 

sjukhus. Om man vill främja pappors delaktighet av vårdandet är det viktigt att 

vårdpersonal blir mer uppmärksamma på detta. Sjuksköterskor kan i sådana situationer 

spela en viktig roll och bör upplysa familjen om vikten av att båda föräldrar är lika 

involverade i vårdandet. Detta kan leda till ett ökat välbefinnande för det sjuka barnet. 

Det skulle även kunna leda till att vården av hela familjen förbättras när ett barn är sjukt 

och inneliggande på sjukhus. 

 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan använda sig av ett 

professionellt arbetssätt där egenskaper som lyhördhet, medkänsla, respektfullhet, 

integritet och trovärdighet skall finnas med i bemötandet av det sjuka barnet och dennes 

familj (International Council of Nurses 2012). Detta är något som kan kopplas ihop med 

den familjefokuserade omvårdnaden då sjuksköterskor som arbetar med detta beskriver 
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det som viktigt att lyssna till föräldrarnas önskemål och ta hänsyn till dessa (Coyne, 

O’Neill, Murphy, Costello & O’Shea 2011). Inom den familjefokuserade omvårdnaden 

uppmärksammas de olika styrkor som både familjen och sjuksköterskan har. 

Sjuksköterskan bidrar med vetenskaplig kunskap och familjen bidrar med erfarenheter 

om hur den egna familjen fungerar och för att familjen ska uppleva bästa möjliga vård 

bör dessa styrkor kombineras (Benzein, E. Hagberg, M & Saveman, B-I 2017a). Viktigt 

är dock att se föräldrarna som olika individer med olika viljor och önskemål. Även att 

som vårdpersonal lyssna på båda parter och uppmärksamma vad de båda har att säga 

(Coyne, et. al. 2011). Detta innebär att vårdpersonal bör vara mer uppmärksamma på att 

se och lyssna till alla individer i en familj. På så sätt görs familjen mer delaktig i vården, 

både som familj men även som enskild individ vilket kan leda till en förbättrad vård för 

familjen. Att vårdpersonal blir mer uppmärksammade på detta kan vara ett steg i rätt 

riktning till att pappan i familjen ska känna sig mer delaktig i vårdandet och kan leda till 

att mamman känner att hon får avlastning.  

 

Syskons erfarenheter av att känna sig bortglömd och utanför i familjen 

Som framkom i resultatet i föreliggande litteraturstudie upplevde syskon till barn som 

var inneliggande på sjukhus ofta känslor som bortglömdhet, avund och utanförskap i 

familjen eftersom all tid lades på det sjuka barnet (Nolbris, Enskär & Hellström 2014; 

Prchal & Landolt 2011). Att syskon till sjuka barn kände utanförskap bekräftas i en 

något äldre studie av Woodgate (2006) där syskons erfarenheter när ett barn i familjen 

drabbats av cancer studerats. Syskon beskrev att de ibland inte kände sig 

omhändertagna av sina föräldrar och känslan av att vara bortglömd kunde leda till 

minskat självförtroende. Det minskade självförtroendet bidrog till att syskon tog på sig 

skulden för sjukdomen och ofta infann sig en känsla hos syskonen av att inte finnas där 

tillräckligt för det sjuka barnet. Syskonen upplevde att det sjuka barnet och föräldrarna 

fick ett starkt band genom diagnosen och syskon berättade att de ibland önskade att det 

var de själva som blivit diagnostiserade med cancer istället (Woodgate 2006). Då ovan 

nämnda känslor från syskon framkommer i flera studier kan det ses som något som bör 

uppmärksammas för att syskon ska få bättre erfarenheter av liknande situationer. Dessa 

studier har ett tidsspann på åtta år vilket tyder på att problemet har funnits med länge, 

fortsätter att förekomma samt bör åtgärdas.  
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Att syskon kände sig utanför i familjen har även uppmärksammats bland syskon till 

barn med intellektuella funktionsnedsättningar (Moyson & Roeyers 2012). Syskonen till 

dessa barn beskrev i en studie av Moyson och Roeyers (2012) vikten av att få vara sig 

själva och inte alltid vara “syskon till en bror eller syster med funktionsnedsättning”. 

Syskonen beskrev även hur de uppskattade att få vara ensamma med sina föräldrar och 

få deras fulla uppmärksamhet (Moyson & Roeyers 2012). Detta är ytterligare en grupp 

av syskon som upplever samma känslor vilket tyder på att problemet är återkommande 

bland syskon till sjuka barn i allmänhet. Syskon beskriver att känslan av att vara 

bortglömd kan leda till minskat självförtroende vilket skulle kunna påverka dem i 

flertalet andra sammanhang och i värsta fall resten av livet. Dessa konsekvenser bör ses 

som allvarliga och innebär att vårdpersonal bör bli mer uppmärksammade på detta för 

att kunna förebygga eller åtgärda att syskon känner sig bortglömda och utanför. För att 

undvika känslor som bortglömdhet och utanförskap hos syskon bör ämnet 

uppmärksammas och kunskap om området bör ges av vårdpersonal till föräldrar. Det är 

möjligt att föräldrar själva inte är medvetna om hur syskonen upplever situationen och 

behöver därför bli påminda om att syskonen också behöver uppmärksamhet. Benzein, 

Hagberg & Saveman (2017c) belyser att det inom den familjefokuserade omvårdnaden 

är viktigt att se till alla personer i familjen och beskriver att även föräldrarna bör 

uppmärksammas på detta för att inte glömma bort syskonen till det sjuka barnet.  

 

Sjuksköterskor som arbetar med vård av familjer beskriver vikten av att som 

vårdpersonal inte bara se till barnet och deras föräldrar utan även till syskonen (Coyne, 

et. al. 2011). Som tidigare nämnts i introduktionen visar en studie av Nolbris och 

Nilsson (2017) att det är viktigt att vårdpersonal ser syskon som en viktig del i 

vårdandet av sjuka barn samt uppmärksammar föräldrar om hur viktigt det var att se 

syskon till det sjuka barnet och finnas där som stöd även för dem (Nolbris & Nilsson 

2017). Att ha någon utomstående att prata med eller utföra aktiviteter med kunde göra 

att syskonens tillvaro kändes något lättare eftersom de då fick tänka på annat för en 

stund och inte bara på det sjuka barnet (Nolbris & Nilsson 2017). Detta bekräftas inom 

den familjefokuserade omvårdnaden eftersom den belyser att alla familjemedlemmar 

ska känna sig lika delaktiga i vården runt det sjuka barnet (Benzein, Hagberg & 

Saveman 2017a). Att som vårdpersonal ge syskon mer tid framkommer som viktigt för 

deras välbefinnande. Dock skulle tidsbrist kunna vara ett hinder och en anledning till att 

det glöms bort eller inte utförs. Ett mer medvetet fokus på familjen som den 
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familjefokuserade omvårdnaden tydliggör skulle kunna resultera i att mer 

uppmärksamhet från vårdpersonalens sida läggs på syskonen. De skulle även kunna ge 

mer och bättre information till föräldrar gällande detta vilket skulle kunna resultera i att 

syskon inte skulle uppleva känslor av utanförskap eller ensamhet på sjukhuset. 

Sannolikt behöver familjefokuserad omvårdnad implementeras bättre i vården för att 

kunna efterföljas på alla individer i familjen vilket skulle kunna leda till att ingen känner 

sig bortglömd eller utanför. 

 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie har gjorts med en beskrivande design, vilket kan användas 

för att sammanfatta insamlad data och beskriva ett visst fenomen (Polit & Beck 2017). 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Pubmed och Cinahl då 

dessa är två användbara och avsedda databaser som används vid omvårdnadsforskning 

enligt Polit & Beck (2017). Dessa databaser känner författarna till då de har arbetet med 

dem tidigare vilket kan ses som en styrka. En tidsbegränsning på tio år ansåg författarna 

vara relevant då de endast ville åt den senaste forskningen. En svaghet kan dock vara att 

relevanta studier som gjordes innan missats. En språklig begränsning på engelska var 

relevant på grund av författarnas språkkunskaper. Detta möjliggjorde dock en 

begränsning av artiklar på andra språk som författarna kan ha gått miste om. Ordet 

AND som är en boolesk sökterm har använts för att avgränsa sökningarna (Polit & 

Beck, 2017). Författarna ansåg det vara en styrka eftersom sökningarna blev mer 

specifika till området som skulle besvara syftet. En svaghet i sökorden som författarna 

upptäckt i efterhand var att de använt sig av sökorden “family” och “parents” som ett 

samlingsnamn för föräldrar. Hade de sökt på “mothers” and “fathers” separat hade 

ytterligare studier kunnat hittats. Vid sökandet av artiklar framkom det att antalet studier 

utifrån syskons perspektiv var färre än studier utifrån föräldrars perspektiv. Detta 

upplevde dock inte författarna som en svaghet eftersom de studier författarna fann var 

mycket innehållsrika. Författarna hade kvalitativa studier som ett inklusionskriterium då 

de ansåg att denna typ av studier besvarade syftet bättre än kvantitativa studier.  

 

Författarna valde artiklar från nio olika länder och från fyra olika världsdelar vilket kan 

ses som en styrka där erfarenheter från andra kulturer finns med i deras litteraturstudie. 

En svaghet kan vara att arbetssätten inom vården skiljer sig åt i olika världsdelar vilken 

kan ge en splittrad bild av det som studerats. Dock kan erfarenheter från andra kulturer 
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ge studien ett annat perspektiv och djup. Enligt Polit och Beck (2017) bör en granskning 

av kvalitén på kvalitativ litteratur göras utifrån trovärdighet, pålitlighet, bekräftelse samt 

överförbarhet (Polit & Beck 2017). Detta anser sig författarna har gjort genom att göra 

en kvalitetsgranskning av artiklarna enligt granskningsmall (se Bilaga 3 & Bilaga 4) där 

flertalet av dessa aspekter har kontrollerats. Detta gjordes för att säkerställa kvaliteten i 

de möjliga artiklarna och som stöd i urvalsprocessen då flertalet artiklar valdes bort 

efter detta, vilket författarna ser som en styrka. Aveyards (2014) tematiska analys 

användes för dataanalys vilket gav struktur och säkerställde att ingen relevant 

information missats.  

 

Henricson och Lönn (2017) beskriver handledning som viktigt då de anser att detta kan 

väcka idéer och tankar hos författarna samt vara reflekterande. Genom handledning kan 

andras erfarenheter och förslag göra att författarna kan förbättra och arbeta vidare med 

sin studie (Henricson & Lönn 2017). Författarna har vid ett flertal tillfällen fått 

handledning och detta har skett enskilt med handledare eller med andra studenter genom 

grupphandledning. Både positiv och negativ kritik har mottagits från handledare och 

andra studenter och även getts till studenter vilket författarna har upplevt som lärorikt 

och detta har hjälpt dem framåt i skrivandeprocessen. Handledare och andra studenter 

har gjort författarna uppmärksamma på styrkor och svagheter i arbetet vilket de ser som 

en styrka för studien eftersom den då kvalitetsgranskas genom omarbetning och 

feedback från handledare och medstudenter.  

 
 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

Resultatet från föreliggande litteraturstudie kan användas för att utveckla och förbättra 

vården av hela familjen när ett barn är sjukt och inneliggande på sjukhus då 

vårdpersonal kan bli mer uppmärksammade på de övriga familjemedlemmarna. 

Resultatet visade att pappor upplever sig komma i bakgrunden av mammorna samt att 

syskon ofta känner sig bortglömda i familjen. Detta är något författarna till föreliggande 

litteraturstudie anser att sjuksköterskor bör vara mer medvetna om. Ökad kunskap hos 

sjuksköterskan om syskons samt föräldrars erfarenheter och tankar när ett barn är 

inneliggande på sjukhus kan leda till ökad förståelse för familjen i dessa svåra 

situationer. Det kan även leda till att familjen får en förbättrad upplevelse av 

sjukhusvistelsen då övriga familjemedlemmar också känner sig sedda och bekräftade. 
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Det är av stor vikt att sjuksköterskan bemöter varje människa individuellt och i detta fall 

även se personerna omkring det sjuka barnet för att försöka förstå varje individs 

upplevelse av situationen. Detta kan göra att sjuksköterskan upplever en ökad trygghet i 

sitt vårdande av hela familjen när ett barn är inneliggande på sjukhus. Genom fortsatt 

implementering av omvårdnadsmodellen familjefokuserad omvårdnad inom vården kan 

det bidra till att ingen i familjen glöms bort eftersom alla i familjen då blir sedda och 

hörda av sjuksköterskan utifrån sina behov. Familjefokuserad omvårdnad bidrar till en 

förbättrad klinisk omvårdnad av hela familjen, även det sjuka barnet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Familjens upplevelse av att ha ett barn inneliggande på sjukhus är ett viktigt område 

som bör belysas. I samband med sökandet efter artiklar har författarna funnit att mycket 

av forskningen inom området utgår från det sjuka barnets eller vårdpersonalens 

perspektiv och därför anser de att mer forskning behöver göras på familjen. Mer 

djupgående kunskap om genus i vård av familjen samt syskons upplevelser bör finnas 

då författarna i sökandet upptäckt att studier inom dessa områden är få men har stor 

betydelse. Genom fördjupad kunskap inom detta kan vårdpersonal känna sig säkrare i 

sin roll när de vårdar hela familjen. Resultatet av mer djupgående kunskap blir troligen 

en god och förbättrad omvårdnad av hela familjen där ingen känner sig utanför eller 

upplever sig hamna i bakgrunden.  

 

Slutsats 

Det framkommer i föreliggande litteraturstudie att både föräldrar och syskon till barn 

som är inneliggande på sjukhus upplevde situationen som jobbig och påfrestande. 

Många pappor upplevde sig komma i bakgrunden av mammorna i vårdandet av det 

sjuka barnet och flertalet syskon kände sig bortglömda i familjen, vilket är något som 

bör uppmärksammas av vårdpersonal. Sjuksköterskor beskriver vikten av att se alla 

parter i en familj när ett barn är sjukt och att det är en betydelsefull del i omvårdnaden. 

De beskriver även att det är betydelsefullt att se alla personer i en familj som olika 

individer med olika viljor, åsikter och behov för att kunna utföra bästa möjliga vård. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att vårdpersonal behöver mer kunskap 

om bortglömdhet och utanförskap i familjer när ett barn är inneliggande på sjukhus. 

Ökad kunskap inom området i form av forskning om föräldrars och syskons 
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erfarenheter anser författarna behövs för att vårdpersonal ska kunna utföra bästa möjliga 

vård av familjer.   
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Bilaga 1: Tabell 2: Metodologisk översiktstabell 
 

Författare 
+ 
publikationsår/ 
studieland 

Titel Design och 
eventuellt 
ansats 

Undersöknings
grupp 

Datainsamlings
- metod 

Dataanalys- 
metod 

Colville, G. 
Darkins, J. 
Hesketh, J. 
Bennett, V. 
Alcock, J. 
Noyes, J. 2009. 
Storbritannien. 

The impact on 
parents of 
child´s 
admission to 
intensive care: 
Integration of 
qualitative 
findings from a 
cross-sectional 
study 

Tvärsnittsstudie 
med mixad 
metod. 
Kvalitativ 
ansats. 

Föräldrar till 
barn på en 
pediatrisk 
intensivvårdsavd
elning. 

Semistrukturera
de intervjuer. 

Tematisk analys. 

Curtis, P. 
Northcott, A. 
2016. 
Storbritannien. 

The impact of 
single and 
shared rooms on 
family-centred 
care in children's 
hospitals 

Etnografisk 
design med 
kvalitativ ansats. 

Föräldrar till 
inneliggande 
barn på sjukhus. 

Semistrukturera
de intervjuer. 

Tematisk analys. 

Gomes, G-C.De 
Oliveira, P-K. 
2012. Brasilien 

Family 
Experience In 
The Hospital 
During Child 
Hospitalization 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Mammor som är 
med sina barn 
på sjukhuset. 

Semistrukturera
de intervjuer. 

Data 
analyserades 
sammanställdes 
och resulterade i  
kategorier. 

Higham, S. 
Davies, R. 
2012. 
Storbritannien.  

Protecting, 
providing, and 
participating: 
fathers’ roles 
during their 
child’s 
unplanned 
hospital stay, an 
ethnographic 
study 

Etnografisk 
design med 
kvalitativ ansats.  

Pappor till barn 
som är 
inneliggande på 
sjukhus.  

Semistrukturera
de intervjuer. 

Intervjuerna 
analyserades 
med hjälp av 
koder.  

Kelo, M. 
Eriksson, E. 
Eriksson, I. 
2012. Finland.  
 
 

Perceptions of 
patient 
education during 
hospital visit – 
described by 
school-age 
children with a 
chronic illness 
and 
their parents 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Barn som var 
inneliggande på 
sjukhus och 
derad föräldrar. 

Intervjuer. Deduktiv 
innehållsanalys. 

Lim, S H. 
Mackey, S. Li 
Wee Liam. He, 
H-G.2011. 

An exploration 
of Singaporean 
experiences in 
managing 
school-aged 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Föräldrar till 
barn på flera 
pediatriska 
kirurgiska 
avdelningar.  

Semistrukturera
de intervjuer. 

Tematisk analys. 
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Singapore. children´s 
postoperative 
pain: a 
descriptive 
qualitative 
approach 

Marcinowicz, L. 
Abramowicz, P. 
Zarzycka, D. 
Abramowicz, 
M.  
Konstantynowic
z, J. 2016. 
Polen. 

How 
hospitalized 
children 
and parents 
perceive nurses 
and hospital 
amenities: 
A qualitative 
descriptive 
study in Poland 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Föräldrar med 
inneliggande 
barn på sjukhus 
med kroniska 
sjukdomar. 

Intervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys.  

Nabors, L. 
Liddle, M.2017. 
USA.  

Perceptions of 
Hospitalization 
by Children with 
Chronic 
Illnesses 
and Siblings 
 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Barn med 
kroniska 
sjukdomar och 
deras syskon.  

“Lekande” 
intervjuer.  

Intervjuerna 
analyserades 
med hjälp av 
koder som sedan 
användes för att 
skapa 
kategorier.  

Nolbris, MJ. 
Enskär, K. 
Hellström, A-L. 
2014. Sverige. 

Grief Related to 
the Experience 
of Being 
the Sibling of a 
Child With 
Cancer 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Syskon till barn 
med cancer. 

Intervjuer.  Kvalitativ 
innehållsanalys 

Prchal, A. 
Landolt, M. A. 
2012. Schweiz.  

How siblings of 
pediatric cancer 
patients 
experience the 
first time after 
diagnosis: a 
qualitative study 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats 

Syskon till barn 
med cancer.  

Semistrukturera
de intervjuer.  

En 
innehållsanalys 
har gjorts av 
författarna för 
att strukturera 
viktiga teman 
som kommit 
fram under 
intervjuerna. 

Sener, D. 
Karaca, A. 
2017. Turkiet 

Mutual 
Expectations of 
Mothers of 
Hospitalized 
Children and 
Pediatric Nurses 
Who Provided 
Care: 
Qualitative 
Study 

Deskriptiv 
fenomenologisk 
design med 
kvalitativ ansats 

Mödrar som har 
barn på 
barnavdelning 
och 
sjuksköterskor 
som arbetar där. 

Semistrukturera
de intervjuer.  

Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

Walker-Vischer, 
L. Mendez, S. 
2015. USA. 
 

The Experience  
of Latino 
Parents of 
Hospitalized 
Children During 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ ansats. 

Föräldrar som 
har barn på en 
pediatrisk 
avdelning på 
sjukhuset. 

Skriftlig 
undersökning 
med 14 frågor. 

En induktiv 
metod användes 
för att identifiera 
allmänna teman. 
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Family-Centered 
Rounds 

 

 
Bilaga 2: Tabell 3: Resultatöversikt  
 

Författare Syfte Resultat 

Colville, G. Darkins, J. Hesketh, J. 
Bennett, V. Alcock, J. Noyes, J. 

Att undersöka föräldrarnas 
erfarenheter och aspekter av att ha 
barn på en pediatrisk 
intensivvårdsavdelning. 

Föräldrar kan uppleva olika känslor 
när barnen läggs in på sjukhus. En 
del föräldrar känner oro och ångest 
medans andra känner lättnad. Även 
i svåra situationer vill föräldrarna 
uppleva humor och skratt.   

Curtis, P. Northcott, A.  Att utvärdera hur enkel eller 
flerbäddsrum påverkar den 
familjecentrerade vården. 

Föräldrar känner sig isolerade på 
enkelrum. De vill hellre vara på 
flerbäddsrum då de känner mer stöd 
på dessa rum. 

Gomes, G-C. De Oliveira, P-K. Att identifiera familjens upplevelser 
av barnets sjukhusvistelse. 
 

Erfarenheter från mammor som var 
med sina barn på sjukhus visar att 
de behöver sömn och vila för att 
orka med. De uppskattar att prata 
med andra föräldrar i liknande 
situationer. Många mammor är 
oroliga vid ankomsten till sjukhuset. 

Higham, S. Davies, R.  Att få förståelse för pappors 
erfarenheter under deras barns 
oplanerade sjukhusvistelse.  

Pappor upplever att mammorna tar 
större plats vid vårdandet av det 
sjuka barnet och anser därför att de 
själva hamnar i bakgrunden. De 
ansåg att det var viktigt för dem och 
för barnet att vara närvarande vid 
procedurer som ex. Injektioner. En 
oro för familjens ekonomi förekom. 
Vissa pappor valde att kombinera 
jobb med att vara på sjukhuset 
medans andra slutade att jobba 
under denna period.  

Kelo, M. Eriksson, E. Eriksson, I. Att undersöka patientundervisning 
hos barn med kroniska sjukdomar 
och deras föräldrar.  

Föräldrar anser att det är viktigt att 
sjuksköterskan har kompetens och 
ser både barnet och föräldern i 
situationer där sjuksköterskan 
undervisar eller ger information  till 
föräldrar och det sjuka barnet. De 
anser även att mental stöttning är 
viktig i samband med undervisning 
eller information.   

Lim, S H. Mackey, S. Li Wee Liam, 
J. He, H-G.  

Att förbättra förståelsen av 
föräldrars erfarenhet av att hantera 
sina barns postoperativa smärta i 
Singapore. 
 

Föräldrar försökte distrahera sina 
barn från smärta. Detta kunde göras 
genom att exempelvis röra vid 
barnen, prata med dem, läsa böcker 
eller se på tv. Föräldrar som har en 
religiös tro hämtar styrka från sin 
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tro och religion. Föräldrarna påtalar 
vikten av sömn och vila för att orka 
med situationen. 

Marcinowicz, L. Abramowicz, P. 
Zarzycka, D. Abramowicz, M.  
Konstantynowicz, J. 

Att utvärdera olika komponenter i 
relationer mellan sjuksköterskor och 
föräldrar samt mellan 
sjuksköterskor och barn. 

Föräldrar vill att sjuksköterskan ska 
ge ett varmt intryck och ta 
ögonkontakt med dem vid 
bemötande och samtal. Ingen 
ögonkontakt och ett kallt intryck av 
sjuksköterskan uppskattas inte av 
föräldrarna. 

Nabors, L. Liddle, M.  Att undersöka barn med kroniska 
sjukdomar och deras syskons 
uppfattningar av sjukhusvård. 

Två övergripande teman beskrivs: 
positiva och negativa erfarenheter 
av sjukhusvård. Negativa 
erfarenheter enligt syskon var 
känslan av ensamhet och oro. Även 
känslan av saknad och att vara 
bortglömd. Positiva var att de kände 
att de hade en stark vilja att vara på 
sjukhuset och hjälpa till då de kände 
att det sjuka syskonet ville det.  

Nolbris, M-J. Enskär, K. Hellström, 
A-L. 

Att beskriva syskons erfarenheter 
av sorg relaterat till att ha en bror 
eller syster med cancer.  

Syskon känner ofta sig obetydlig 
och bortglömd i familjen när ett 
syskon är sjukt och inneliggande på 
sjukhus och  önskar de fick sitta ner 
och prata och dela sina tankar med 
någon. De känner en saknad till 
föräldrar och till det sjuka syskonet 
när de inte är tillsammans.  

Prchal, A. Landolt, M-A. Att beskriva syskons erfarenheter 
av att ha ett syskon med cancer 
under det första halvåret efter 
diagnosen. 
Studien riktar sig till syskon i olika 
åldrar.  

Resultatet visade både positiva och 
negativa erfarenheter som syskonen 
hade. Skolgången påverkades 
negativt pga. att koncentrationen 
försvårades för att oro kring det 
sjuka syskonet fanns. 
Familjesituationen påverkades 
genom bl.a förändrade rutiner och  
en fysisk separation mellan 
familjemedlemmar.  

Sener, D. & Karaca, A. Att identifiera förväntningarna hos 
mödrar vars barn var inneliggande 
på en pediatrisk avdelning samt 
deras förväntningar på 
sjuksköterskor som tillhandahåller 
vården. 

Många mammor känner rädsla när 
deras barn läggs in på sjukhus 
samtidigt som andra mammor 
känner lättnad. Mammorna 
upplever att det är svårt att sova då 
de ofta blir störda av personalen.  

Walker-Vischer, L. Mendez, S. Att beskriva erfarenheterna av 
familjecentrerade ronder hos 
latinska föräldrar som har barn på 
sjukhus. 

Föräldrars erfarenheter av 
familjecentrerad vård innebär att de 
känner en större delaktighet i 
vården och besluten som rör deras  
barn. Tolk är vid behov en viktig 
del för att få rätt information. 
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Bilaga 3: Tabell 4: Granskningsmall för relevansbedömning 
 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    
  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet? 

  
  
  
  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie 
relevanta i förhållande till det aktuella 
syftet? 

  
  
  
  

  
  
  

  

3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i 
granskad studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet? 

  
  
  
  

    

4. Är granskad studies ansats och design studie 
relevant i förhållande till det aktuella syftet? 

  
  
  
  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien? 
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Bilaga 4: Tabell 5: Granskningsmall för artikel med kvalitativ ansats 
 

    Ja, med 
motiveringen 

att… 

Delvis, med 
motiveringen att… 

Nej, med 
motiveringen 

att… 

Går ej att 
bedöma, med 
motiveringen 

att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens 
syfte tydligt formulerat? 

  
  
  
  
  

      

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån 
studiens syfte? 

  
  
  
  
  

      

3. Är metodavsnittet tydligt 
beskrivet? 

  
  
  
  
  

      

4. Är deltagarna relevanta i 
förhållande till studiens 
syfte? 

  
  
  
  
  

      

5. Är inklusionskriterier och 
eventuella 
exklusionskriterier 
beskrivna? 

  
  
  
  
  

      

6. Är det sammanhang 
(kontext) i vilket 
forskningen genomförs 
beskrivet? 
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7. Är metoden för 
datainsamling relevant? 

  
  
  
  
  

      

8. Är analysmetoden redovisad 
och tydligt beskriven? 

  
  
  
  
  

      

9. Görs relevanta etiska 
reflektioner? 

  
  
  
  
  

      

Resultat 

10. Är det resultat som 
redovisas tydligt och 
relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

  
  
  
  
  

      

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska 
betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

  
  
  
  
  

      

12. Finns en kritisk diskussion 
om den använda metoden 
och genomförandet av 
studien? 

  
  
  
  
  
  
  

      

13. Är trovärdighetsaspekter för 
studien diskuterade? 

  
  
  
  
  
  

      

 


