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Sammanfattning 

Introduktion; Barn utgör en tredjedel av alla icke-planerade vårdtillfällen i Sverige. 

Sjuksköterskor verksamma inom denna kontext kommer därför möta både barn och deras 

föräldrar. Föräldrar vill närvara som stöd och tröst till sitt barn vid omvårdnadssituationer. 

Barnets ålder och tidigare erfarenheter påverkar barnets upplevelse vid omvårdnad. 

Familjefokuserad omvårdnad är ett begrepp som sjuksköterskor kan använda sig utav för att 

tillgodose barnet med viktiga resurser. 

Syfte; Syftet beskriver sjuksköterskors uppfattningar gällande föräldrars påverkan på 

omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. Samt beskriver 

undersökningsgrupp i inkluderade artiklar. 

Metod; Litteraturstudien har en deskriptiv design som baseras på tolv artiklar. Inkluderade 

artiklar publicerades mellan 2005-2015 och hämtades från databaserna Cinahl och PubMed. 

Samtliga tolv artiklar granskades och presenteras i resultatet. 

Resultat; I resultatet framkom olika teman som beskriver hur föräldrars känslor, beteende, 

närvaro, föräldrars val av religion/kultur, våldsamma/hotfulla föräldrar samt misshandlade 

barn där föräldern är förövaren påverkar omvårdnadssituationen vid icke-planerade 

vårdtillfällen av barn. Gällande granskningen av metodologisk aspekt, artiklarnas 

undersökningsgrupp, påvisades varierande beskrivning av dessa. 

Slutsatser; I föreliggande litteraturstudies resultat framkommer tydligt att föräldrars närvaro, 

känslor och beteende påverkar omvårdnadssituationen. En viktig del i omvårdnadssituationen 

kring barn är vikten av relevant information och kommunikation för optimal omvårdnad. 

Fokus bör läggas på hela familjen, eftersom alla medlemmar i familjen påverkar varandra. 

Därmed bör familjefokuserad omvårdnad vara en del av sjuksköterskans profession. 
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Abstract 

Introduction; Children makes a third of all non planned admissions in Sweden. Nurses 

working with this context will therefor meet both children and their parents. Parents wants to 

be present as support for their children when care situations. Family focused care is a concept 

that nurses can use to accommodate the child with important resources. 

Aim; The aim describes the nurses impact in care situations in non planned admissions of 

children. Also describes the included articles study group. 

Method; The litterateur study has a descriptive design that is based on seven qualitative, three 

quantitative and two mixed scientific articles. The included articles were published between 

2005-2015 and was collected from the database Chinahl and PubMed. All twelve articles was 

examined and will be presented in the result. 

Result; The result showed different themes that describes parents behavior, presence, parents 

choice of religion/ culture, violent/threatening parents as well as battered children where the 

parent is the abuser will affect the care situation with non planned admissions of children. 

Regarding the audit of the methodological aspect, the articles study group demonstrated 

varied description of these. 

Conclusion; In this literature study it clearly emerges that parents presence, feelings and 

behavior affects the care situation. An important part of the nursing situation regarding 

children is the importance of relevant information and communication for optimal care. Focus 

should be on the whole family since every member of the family influence one another. 

Therefore should family focused nursing be a part of the nursing profession. 
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1. Introduktion 

Vid alla icke-planerade vårdtillfällen som sker i Sverige utgör barn cirka en tredjedel av 

patienterna (1). Med barn avses personer under 18 år (2). Under åren 2010-2013 

uppsökte i snitt cirka 170 000 barn per år vård på akutmottagning vid sjukhus eller 

jourcentral till följd av skadehändelse. Siffran motsvarar cirka nio procent av Sveriges 

1,9 miljoner barn. Fallolyckor rapporteras som den vanligaste orsaken till akutsjukvård 

på sjukhus (3). Förgiftning och sjukdomar i andningsorganen är andra vanliga 

kontaktorsaker (4). 

1.1 Akutsjukvård, prehospital vård och icke-planerade 

vårdtillfällen 

Akutsjukvård bedrivs bland annat på akutmottagning vid sjukhus och är en central del i 

all omvårdnad. Akutmottagningar samarbetar med olika instanser som ambulans, SOS 

alarm, andra vårdavdelningar på sjukhus samt vårdcentraler. Vanligt förekommande 

omvårdnadsåtgärder är observation av patienter, läkemedelshantering samt specifik 

omvårdnad beroende på sjukdom/skada samt patientens tidigare hälsotillstånd. Bakom-

liggande kontaktorsak kan vara allt från trafikolyckor, fallolyckor, blindtarms-

inflammationer samt infektionssjukdomar till exempel pneumoni (5). 

 Prehospitalvård, innebär att medicinsk vård bedrivs utanför sjukhuset av 

vårdpersonal via ambulanser. Ambulanser är utrustade med adekvat utrustning som 

behövs vid olika akuta situationer såväl sjukdomar som olyckor. Akutsjukvård kan 

utföras under ambulanstransport på väg till akutmottagning eller direkt på plats (6). 

 Med icke-planerade vårdtillfällen syftar författarna, i den här litteraturstudien, 

till situationer där individer drabbats av plötsligt påkommen sjukdom/skada. Exempel-

vis genom trauma som orsakar sådan skada att individerna behöver uppsöka akutsjuk-

vård vid akutmottagning eller är i behov av prehospital vård. 

1.2 Barns möte med sjukvård 

Mötet med akutsjukvård kan innebära traumatiska upplevelser för människor, både när 

det rör dem själva eller om det är deras närstående som är i behov av akutsjukvård. För 
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patienten kan situationen påverkas negativt av deras egen upplevelse av ohälsa, till 

exempel sjukdom, obehag och/eller smärta (5, 7). 

 Barn som möter sjukvård reagerar olika och påverkas av faktorer, såsom 

barnets ålder, mognadsgrad, fantasi samt tidigare erfarenheter och kunskaper (7, 8). 

Fantasin kan i kombination med tidigare erfarenheter och/eller bristande kunskap, skapa 

såväl problem som möjligheter vid vårdtillfällen (8). Framförallt gäller detta barn i 4-6 

års ålder, eftersom de ofta har livlig fantasi om vad som kan hända och har därmed ett 

stort behov av omvårdnad i mötet med sjukvården. Dessutom känner sig barn i den 

åldersgruppen ofta skyldiga eller straffade till att de är sjuka. Fantasin kan orsaka rädsla 

och oro i onödan och barnet behöver därför relevant information om vad som ska göras 

och när, utifrån sin egen kunskapsnivå (9). 

 Barn beskriver en önskan om att deras föräldrar ska närvara vid olika sjuk-

vårdsinsatser, eftersom detta innebär en trygghet för barn (8). Föräldrar uttrycker ofta 

samma önskan om att få närvara för att stötta och trösta sitt barn (7, 10, 11). Dock 

beskriver barn att de blir oroliga och/eller ledsna när de upplever att föräldern förmedlar 

dessa känslor (8). Det är vanligt att barn i åldern 1-3 år har separationsångest och det är 

av stor betydelse att föräldrar är närvarande under vårdtillfället. I samband med att barn 

blir äldre, 4-6 år, växer separationsångest i stort sett bort och barnet kommer underfund 

med att de är en egen individ. För barn i den här åldern kan tryggheten från en förälder 

ersättas med till exempel ett gosedjur under en kort period (9). 

 Barn i skolåldern, 7-12 år, har utvecklats mer mognadsmässigt och har större 

förståelse för hur deras kropp fungerar och blir därför mer rädda om sig själva. I den här 

åldern är det inte bara föräldrar som innebär trygghet, utan kompisar eller sjukvårds-

personal kan ersätta föräldern avseende detta (9). 

 Tonåringar ser inte sig själva som barn, men inte heller som vuxna. I samband 

med sjukvård finns en rädsla för att förlora kontroll över sig själv, till exempel vid 

narkos. På grund av detta är det inte ovanligt att tonåringar förnekar eller förminskar 

eventuell skada för att dölja sin rädsla (9). 
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1.3 Sjuksköterskors roll och upplevelse vid icke-planerade 

vårdtillfällen 

Sjuksköterskors roll är att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande. De skall också ansvara över utveckling inom omvårdnad och tillhandahållande 

av ny kunskap för att bibehålla professionell yrkeskompetens, samarbeta som en del av 

teamet kring patienter för att medverka till en positiv arbetsmiljö samt stå upp för 

patienters rättigheter för optimal vård (12). Vid icke-planerade vårdtillfällen av barn kan 

detta innebära bland annat kontinuerlig observation av barns hälsotillstånd som till 

exempel vitala parametrar, stötta såväl barn som medföljande föräldrar under vård-

tillfället samt förse dem med relevant information (13). 

 Tidigare forskning belyser vikten av att skapa en god omvårdnadsrelation med 

kroniskt sjuka barn och deras familj (14, 15). Detta kan vara problematiskt vid icke-

planerade vårdtillfällen på grund av att mötet med patienter ofta är kort, vilket i sin tur 

kan innebära sämre förutsättningar för sjuksköterskor att skapa goda relationer i 

omvårdnadssituationen (5). 

 Situationer inom akutsjukvård kan vara stressfyllda för sjuksköterskor på grund 

av att de ofta behöver fatta snabba beslut, samtidigt som hänsyn till patienters önskemål 

och upplevelser måste eftersträvas (5). De upplever att det under akuta vårdtillfällen kan 

vara svårt att förse barn och föräldrar med relevant information (14). 

 Sjuksköterskor beskriver att de kan uppleva känslor av oro och osäkerhet vid 

icke-planerade vårdtillfällen av barn (16, 17). Oron grundar sig i att sjuksköterskor 

anser att de brister i erfarenhet, kunskap och praktiskt utövande inom omvårdnad kring 

barn (16). Osäkerhet, för att kunna tillgodose barnets behov, vilket i många fall leder till 

känslan av maktlöshet. Känslan av maktlöshet förstärks ytterligare i de fall barnet inte 

kan kommunicera eller uttrycka sig adekvat (17). 

1.4 Teoretisk referensram - Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad är ett begrepp som vuxit fram, där familjen ses som en 

viktig resurs för patienten (18). Begreppet omfattar omvårdnadsrelationen mellan familj 

och sjuksköterska och tillämpas oavsett ålder på patienten, med andra ord familje- 

fokuserad omvårdnad implementeras både till barn såväl som till vuxna patienter (19). 
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Familjefokuserad omvårdnad belyser två områden: familjecentrerad och familje-

relaterad omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad innebär att familjen ses som en enhet 

och familjemedlemmarnas involvering kring patientens omvårdnad diskuteras och 

bestäms tillsammans med sjuksköterskan. Familjerelaterad omvårdnad innebär att 

patienten placeras i centrum och familjemedlemmar främst ses som en del i samman-

hanget. Sjuksköterskan ses som expert och avgör till stor del familjens involvering i 

omvårdnaden (19). 

 Den roll som familjen utgör är av stor betydelse för barnet i omvårdnads-

processen och kan inte ersättas, därmed har familjefokuserad omvårdnad fått en ökad 

central roll inom all hälso- och sjukvård, inklusive icke-planerade vårdtillfällen av barn 

(18). Begreppet innebär att fokus ligger på hela familjen, även om det bara är barnet 

som är behov av vård (18, 20). Det är viktigt att föräldrar får närvara under vårdtillfället 

för att kunna delta i omvårdnaden kring sitt barn (18). Familjefokuserad omvårdnad 

bygger på tanken att patientens ohälsa påverkar hela familjen samt att familjen i sin tur 

kan påverka patientens upplevelse av ohälsa (19). 

 I takt med att implementering av familjefokuserad omvårdnad ökat, har det 

anammats av fler områden inom omvårdnad. Bland annat har Emergency Nurses 

Association arbetat fram riktlinjer för att främja familjenärvaro vid akutvårdsinsatser, 

inklusive föräldranärvaro vid icke-planerade vårdtillfällen av barn (21). Dock 

praktiseras familjefokuserad vård och främjande av föräldranärvaro i större utsträckning 

i samband med omvårdnad till kroniskt sjuka barn, som är i behov av kontinuerlig vård 

under längre tid, än vad barn vid icke-planerade vårdtillfällen är (22). 

1.5 Problemformulering 

I Sverige utgör barn en tredjedel av populationen som är i behov av icke-planerad vård. 

Detta innebär att sjuksköterskor som är verksamma inom denna kontext kommer att 

möta dessa barn och medföljande föräldrar. För sjuksköterskor kan icke-planerade 

vårdtillfällen innebära stressfyllda situationer, där de behöver fatta snabba beslut. 

Vidare kan dessa vårdtillfällen innebära en påfrestning för barn, oavsett deras ålder eller 

tidigare erfarenhet. Vid omvårdnad ur ett familjefokuserat perspektiv ses föräldrar som 

en viktig resurs för barnet vid sjukdom/skada. 
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 Tidigare forskning belyser främst barns och föräldrars uppfattning om icke-

planerade vårdtillfällen samt sjuksköterskors generella uppfattning om icke-planerade 

vårdtillfällen. Det finns färre antal studier som påvisar sjuksköterskors uppfattning om 

hur föräldrars närvaro påverkar omvårdnadssituationen. 

 Föreliggande litteraturstudie syftar till att sammanställa vad tidigare forskning 

inom området kommit fram till. För att öka sjuksköterskors kunskap och förståelse för 

hur föräldrar påverkar omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. 

1.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar gällande föräldrars påverkan på 

omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. Syfte var också att 

beskriva undersökningsgrupper i inkluderade artiklar. 

- Vilka uppfattningar beskriver sjuksköterskor gällande föräldrars påverkan på 

omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn? 

- Hur beskriver artiklarna undersökningsgrupp? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (23). 

2.2 Databaser 

För att erhålla relevanta artiklar som svarar på föreliggande litteraturstudies syfte och 

frågeställningar användes databaserna Cinahl och PubMed, via Högskolan i Gävles 

bibliotek och proxyserver. Flera databaser användes för att minimera risken för 

snedvridet urval. Databaserna Cinahl och PubMed valdes eftersom båda innehåller 

referenser till tidskrifter inom ämnet omvårdnad (23). 
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2.3 Sökord/sökstrategier 

Sökord valdes utifrån föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Enligt 

Polit et al. (23) och Willman et al. (24) bör sökprocessen inledas brett med pilotsök-

ningar. Booleska söktermer används med fördel för att begränsa sökningar (23, 24). Vid 

sökträffar över 200 användes booleska söktermen AND i olika kombinationer med 

relevanta sökord. Följande sökord användes: Acute care, Attitudes and behavior, 

Ambulance nurses, Children, Emergency care, Emergency department, Nurse, Nurses, 

Nursing, Pre hospital, Parent, Nurses perspective, Nursing perspective, Paediatric, 

Pediatric, Paediatric emergency och Pediatric emergency, se tabell 1 för redovisning av 

sökord, samt artikelsökningars utfall. 

 Sökprocessen pågick under tidsperioden mars-augusti 2015. Sökningar gjordes 

initialt i Cinahl samt systematiska sökningar i PubMed. Systematiska sökningar är 

lämpliga för att undvika snedvridet urval (23). Dubbletter som påträffades såväl i Cinahl 

som PubMed exkluderades. Detta resulterade i att endast en artikel bedömdes som 

relevant i det primära urvalet från sökningar i PubMed utifrån titel och abstrakt. 

 Under sökprocessen påträffades sökorden Violence, family presence, 

Difficulties, Parental attitude samt Parents experience se tabell 1. Ytterligare sökningar 

med dessa sökord utfördes eftersom de resulterade i artiklar med relevant innehåll för 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Sökorden Pediatric och 

Paediatric varierade i antal sökträffar, beroende på vilken stavning som användes, 

vilket gällde sökningar såväl i Cinahl som PubMed. Detta ledde till att sökningar med 

båda stavningarna gjordes. Syftet med ovanstående utökade sökningar var att minimera 

risken för snedvridet urval enligt Polit et al. (23). 

 Sökning via databasernas thesaur, Cinahl Heading och Mesh, med sökord 

Emergency care, Emergency care children och Emergency care nurse, resulterade i 

stort antal sökträffar (>10 000). På grund av det stora antalet sökträffar samt avsaknad 

av relevanta Mesh-termer för att begränsa sökningarna, användes inte dessa sökvägar.  
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Tabell 1: Databas, Sökord, Antal träffar, Valda källor (exkl. dubbletter)  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Valda källor 

(exkl. dubbletter) 

Cinahl Emergency Care AND Children 

AND Parents experience 

21 2 

Cinahl Paediatric emergency department 

AND Nurse AND Violence  

3 1 

Cinahl Pre hospital AND Children AND 

Parent 

7 1  

Cinahl Pre hospital AND Children AND 

Nursing 

27 1 

Cinahl Difficulties AND pediatric AND 

nurses perspective 

12 1 

Cinahl Parental attitudes AND nursing AND 

acute care 

18 2 

PubMed Parental attitudes AND nursing 

perspective AND acute care 

3 1 

Cinahl Pediatric emergency AND Family 

presence 

21 6 

Cinahl Ambulance nurses AND children 5 1 

Cinahl Attitudes and behavior AND family 

presence AND nurses 

7 1 

Cinahl  Family presence AND Emergency 

care AND nurse 

18 4  

Totalt:  142 21 

 

2.4 Urval/urvalskriterier 

Begränsningar och urvalskriterier bör enligt Polit et al. (23) användas för att minska 

antalet sökträffar. Följande urvalskriterier valdes: empiriska studier med relevans för 

föreliggande litteraturstudies syfte och frågeställningar. Litteraturstudier bör främst 

grundas på empiriska studier, eftersom forskarna som genomfört studien är författare till 
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artikeln (23). Studier ska ha blivit forskningsetiskt granskade samt erhållit godkännande 

efter granskning alternativt redovisat forskningsetiska övervägande för att inkluderas i 

föreliggande litteraturstudie. Polit et al. (23) menar att forskning baserad på människor 

bör erhålla etiskt godkännande för att skydda deltagarnas rättigheter samt inte utsätta 

dem för onödiga risker. I forskningssammanhang anses barn vara en utsatt grupp. 

 Författarna till föreliggande litteraturstudie valde att endast använda artiklar 

publicerade under tidsperioden 2005-2015 (23). Språk bör anpassas efter författarnas 

egna språkkunskaper (23, 24), samt till språk som samtliga forskare/författare behärskar 

(24). Av denna anledning begränsades språk till svenska och engelska. Endast artiklar 

som var tillgängliga gratis inkluderades (23). I Cinahl användes därför filtret 

tillgängliga i gratis fulltext medan i PubMed Högskolan i Gävle. I Cinahl användes 

också filtrering Peer reviewed, detta innebär att tidskriften som publicerar artiklarna har 

granskats av andra forskare, vilket syftar till att säkerställa vetenskaplig kvalitét på 

artiklarna som publiceras (23, 24). 

 Under urvalsprocessen bedömdes 21 artiklar som tänkbara utifrån titel och 

abstrakt. De 21 artiklarna lästes och granskades, vilket ledde till att nio artiklar 

exkluderades, på grund av att sju artiklar inte svarade på syfte och frågeställningar samt 

två artiklar ej var tillgängliga gratis i fulltext. Urvalsprocessen redovisas i ett 

flödesschema, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Urvalsprocess 

21 artiklar primärt 
urval

2 artiklar beskrev ej 
sjuksköterskors 

uppfattning
19 artiklar återstod

5 artiklar handlade ej 
om icke-planerade 

vårdtillfällen

14 artiklar återstod 2 artiklar var ej 
tillgängliga gratis

12 artiklar återstod



 

9 

 

2.5 Dataanalys 

De tolv inkluderade artiklarna lästes noggrant flera gånger och granskades individuellt 

av båda författarna till föreliggande litteraturstudie utifrån syfte och frågeställningar. 

Därefter granskade författarna varandras slutsatser för att minimera riskerna för fel-

tolkning. Slutligen jämfördes och diskuterades de individuella resultaten som framkom 

vid artikelgranskningarna för att uppnå samstämmighet i enlighet med rekommenda-

tioner från Polit et al. (23). Resultat från artikelgranskning sammanställdes i två tabeller, 

tabell 2 och tabell 3 (bilaga 1 och bilaga 2), för att tydliggöra artiklarnas metodologiska 

aspekter samt deras syfte och resultat. 

 Enligt Polit et al. (23) är kodning av insamlad data lämpligt vid litteraturstudier 

för att analysera och sammanställa innehållet i flera studier. Inkluderade artiklarnas 

resultat färgkodades utifrån hur de svarade på föreliggande litteraturstudies syfte och 

första frågeställning. Sex teman identifierades och ligger till grund för föreliggande 

litteraturstudies resultat, som presenteras i löpande text samt i en figur (se figur 2). 

 Undersökningsgrupp i inkluderade artiklar granskades avseende deltagarnas 

egenskaper såsom demografisk data, presentation av bortfall samt inklusionskriterier. 

Metodologisk aspekt sammanställs i tabell 2 (bilaga 1). Detta skapar enligt Polit et al. 

(23) en överblick över hur artiklarnas undersökningsgrupper beskrevs. Artiklarna 

delades in i grupper utifrån hur utförligt de beskrev deltagarnas egenskaper, bortfall 

respektive inklusionsskriterier. Resultat från granskning av metodologiska aspekt 

presenteras i löpande text i slutet av resultatet.  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Polit et al. (23), ska en litteraturstudie vara objektiv och opartisk, det vill säga 

inte utesluta eller förvränga resultat som framkommer under dataanalysen. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie, har jämfört och presenterat alla inkluderade artiklars 

resultat, även om det ej råder konsensus mellan dessa. Vedertaget referenssystem har 

använts för att tydliggöra vad som är andra forskares resultat, ord, etcetera (23). 

 Nyttan med en studie ska vägas mot eventuella risker, riskerna bör inte 

överstiga nyttan (23). Författarna bedömde att riskerna var minimala avseende före-

liggande litteraturstudie, eftersom den baseras på vetenskapliga artiklar och inte på 

individer. Därmed bedömdes att det inte föreligger några hinder för att genomföra 
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studien. Inget etiskt godkännande har ansökts, eftersom studentarbeten på grund-

läggande nivå inte klassas som forskning (25).  

 

3. Resultat 

I resultatet presenteras hur sjuksköterskor uppfattar att föräldrars närvaro påverkar 

omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. Under dataanalys-

processen framkom sex teman som beskriver sjuksköterskors uppfattning utifrån 

föreliggande litteraturstudies första frågeställning. Enligt litteraturstudiens andra 

frågeställning beskrivs artiklarnas metodologiska aspekt, undersökningsgrupp, som 

presenteras sist i resultatet. 

 Resultatet presenteras i löpande text, figur och tabeller. I tabell 2 (se bilaga 1) 

redovisas en sammanställning av artiklarnas författare, titel, publicerings år samt 

metodologiska aspekter och i tabell 3 (se bilaga 2) redovisas en sammanställning av 

artiklarnas författare, syfte och resultat.  

 

 

Figur 2: Syfte, Frågeställningar, Teman 

 

Syfte: sjuksköterskors uppfattning gällande föräldrars påverkan på 
omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. Syftet var 

också att beskriva undersökningsgrupper i inkluderade artiklar

Frågeställning 1: vilka uppfattningar beskriver sjuksköterskor 
gällande föräldrars påverkan på omvårdnadssituationen vid 

icke-planerade vårdtillfällen av barn?

Föräldrars känslor 
och beteende

Hotfulla/våldsamma 
föräldrar

Information/ 
kommunikation

Misshandlande 
föräldrar

Föräldra-
närvaro

Religion/kultur

Frågeställning 2: Hur 
beskriver artiklarna 

undersökningsgrupp?

Metodologisk aspekt -
undersökningsgrupp
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3.1 Föräldrars känslor och beteende påverkar omvårdnads-

situationen 

I Bentleys (26) studie beskrevs sjuksköterskors uppfattningar om hur föräldrar försöker 

stötta sitt barn i omvårdnadssituationen, bland annat genom att trösta samt uttrycka sin 

oro och/eller sina känslor till barnet. Föräldrar uppfattades ofta bli överrumplade och 

stressade vid icke-planerade vårdtillfällen. Rädsla och oro var känslor som sjuksköter-

skor ofta uppfattade hos föräldrarna. Känslorna påverkade föräldrarnas förmåga att 

stötta sitt barn vid dessa omvårdnadssituationer. Detta innebar i sin tur att stödet till 

barnet minskade. Förälderns stöd riskerade att bli mindre till det akut sjuka/skadade 

barnet om syskon följde med till akutmottagningen, eftersom syskon också behövde 

uppmärksamhet från föräldern. Separation av barn och förälder kan till exempel ske vid 

röntgenundersökning, vilket påverkar omvårdnadssituationen, eftersom separation 

innebar att barnet inte kunde få något direkt stöd av föräldern. Sjuksköterskor beskrev 

att föräldrars reaktioner på separation från barnet vid undersökningar/ behandlingar 

varierade mycket. En del föräldrar reagerade med ilska och irritation, medan andra såg 

det som en möjlighet för barnet att utvecklas i sin mognadsgrad (26). 

 Sjuksköterskor ansåg att lugna och trygga föräldrar underlättade omvårdnaden 

eftersom föräldrar utgör den största källan till trygghet för barn. Vid prehospital vård 

ansåg sjuksköterskor att föräldrars osäkerhet och rädslor ofta överfördes till barnet, 

vilket påverkade barnets hälsostatus och omvårdnadssituationen negativt. Genom att 

förse föräldrar med en uppgift att fokusera på, upplevdes de bli lugnare och tryggare i 

omvårdnadssituationen (27). 

 Ett beteende hos en del föräldrar som sjuksköterskor upplevde påverkade 

omvårdnadssituationen negativt vid icke-planerade vårdtillfällen, var att de guidade sitt 

barn i vad de ansåg vara ett lämpligt och accepterat beteende. Detta skedde genom att 

föräldrar uppmuntrade eller stävjade olika beteenden. Det rörde sig till exempel om vid 

vilka situationer föräldrar ansåg att det var acceptabelt för barnet att gråta och/eller vara 

rädd, exempelvis vid invasiva ingrepp. Sjuksköterskor upplevde ibland att föräldrar 

ansåg att det var deras uppgift att säga ifrån till barnet vid oönskat beteende, samt att 

sjuksköterskor hade ”rätt” att bestraffa deras barn. Sjuksköterskor menade att det fanns 

risk för att barnet i dessa omvårdnadssituationer uppfattade vårdpersonal som 
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skrämmande. Detta ansågs vara en bakomliggande faktor till sjukhusrelaterade rädslor 

hos en del barn (26).  

3.2 Föräldranärvaro vid icke-planerade omvårdnadssituationer 

För- och nackdelar med föräldranärvaro vid omvårdnadssituationer med akutvårds-

insatser uppfattades olika av sjuksköterskor (28-32). Överlag var sjuksköterskor positivt 

inställda till att ha föräldrar närvarande under akutvårdsinsatser (28, 30-32). Endast få 

sjuksköterskor uppfattade nackdelar med föräldranärvaro (28, 29, 31, 32). Sjuksköter-

skor som var positivt inställda belyste att kvaliteten på omvårdnaden ökade samt blev 

mer professionell. Flera av sjuksköterskorna i studierna menade att föräldranärvaro inte 

innebar ökad stress (30, 32), medan ett mindre antal sjuksköterskor i samma situation 

belyste motsatsen. Sjuksköterskor som upplevde ökad stress, menade att det berodde på 

att de blev osäkra vid föräldranärvaro. De oroade sig för att göra fel samt att de ansåg att 

föräldrar utgjorde ett störande moment (29, 32). En del sjuksköterskor beskrev att 

föräldrar påpekade vad de gjorde och måste i dessa fall be föräldrar vara tysta (28, 29). 

 Överlag ansåg sjuksköterskor att det var föräldrars rättighet att få närvara under 

akutvårdsinsatser till sitt barn (30, 31). Det beskrevs patientfall där föräldrar separerats 

från barnet vid akutvårdsinsatser och att detta påverkade såväl barn som omvårdnads-

situation negativt. På grund av att föräldrarnas lugnande inverkan på sitt barn uteblev 

vid en separation. Andra fördelar med föräldranärvaro var att föräldrar kunde hjälpa till 

genom att distrahera barnet. Därmed underlättade föräldrar arbetet för sjuksköterskor 

vid akutvårdsinsatser som barnet upplevde som exempelvis smärtsamma och/eller 

skrämmande (30). Dock ansåg en del sjuksköterskor att föräldrar inte behövde närvara, 

eftersom de menade att föräldrar inte gjorde någon nytta i samband med akutvårds-

insatser (31). 

 Vissa sjuksköterskor menade att det blev för traumatiskt för en del föräldrar att 

närvara (29, 31, 32). Andra sjuksköterskor ansåg dock att så endast var fallet när barnets 

tillstånd var väldigt allvarligt (32). I dessa situationer beskrevs föräldrar som ledsna 

och/eller stressade vilket överfördes till barnet, som i sin tur försvårade omvårdnads-

situationen (29, 31). Sjuksköterskor blev ofta tvungna att avbryta sitt arbete för att lugna 

och trösta föräldrar för att sedan återgå till barnet och akutvårdsinsatserna (29).  
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3.3 Information/kommunikation mellan sjuksköterskor, barn och 

föräldrar 

Sjuksköterskor ansåg att föräldrar utgör en viktig källa till information avseende barnets 

tidigare och nuvarande hälsotillstånd vilket de ansåg påverkade omvårdnadssituationen 

positivt. På grund av att det genererade till ökad trygghet för sjuksköterskor i om-

vårdnaden av det kritiskt sjuka/skadade barnet (27). Det beskrevs att det var vanligt att 

föräldrar fungerade som kommunikatörer mellan barn och sjuksköterskor, där föräldern 

tolkade och filtrerade information som erhölls från båda parter. Föräldrar informerade 

sina barn kontinuerligt om vad som hände och vad som skulle hända vid icke-planerade 

vårdtillfällen oavsett om barnet bad om informationen eller inte. Detta upplevdes som 

positivt av sjuksköterskor, eftersom det hjälpte barnet att tolka och förstå situationen de 

befann sig i (26). 

 Medföljande föräldrar upplevdes överlag som något positivt, eftersom de 

hjälpte sjuksköterskorna med omvårdnaden kring barnet. Omvårdnad som föräldrar ofta 

hjälpte till med var dokumentation av vätskeintag, administrering av orala läkemedel 

samt skötsel kring barnets hygien. Föräldrar förmedlade information som framkom 

under dessa aktiviteter avseende barnets hälsotillstånd till sjuksköterskor. Informationen 

var av stor betydelse för sjuksköterskors vidare bedömning och/eller beslutfattande 

kring barnets omvårdnad (26, 33). 

3.4 Hotfulla/våldsamma föräldrars påverkan 

I omvårdnadssituationer med hotfulla/våldsamma föräldrar uppfattade sjuksköterskor att 

beteendet ofta grundades i oro, okunskap och frustration på grund av att föräldrar miss-

bedömt sitt barns tillstånd (26, 34). Detta ansåg sjuksköterskor påverkade omvårdnads-

situationen, eftersom medföljande föräldrar i dessa fall vägrade ta till sig information 

och acceptera åtgärder som sjuksköterskor erbjöd. Istället krävde föräldrar att få träffa 

en, enligt dem, mer kvalificerad person, helst överläkare (34). 

 Överlag upplevde sjuksköterskor att hotfulla/våldsamma föräldrar påverkade 

omvårdnadssituationen negativt, eftersom de bland annat försökte hålla avstånd till 

dessa föräldrar för att undvika fysisk misshandel. Sjuksköterskor uttryckte oro för hur 

barnet påverkades av medföljande förälders beteende. Sjuksköterskor på barnakut-

mottagningar vittande om både verbala hot och fysiska skador, de beskrev bland annat 
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hur föräldrar använde patientsängar som tillhygge för att skada dem. Detta i sin tur 

ledde till att sjuksköterskor kände sig otrygga på sin arbetsplats (34). 

3.5 Misshandlande föräldrars påverkan 

I studien av Tingberg et al. (35) beskrev sjuksköterskor ambivalenta känslor vid 

omvårdnadssituationer där barnet misshandlats och medföljande förälder var förövare. 

Känslor i form av förakt och hat mot förövaren, samtidigt som de kände sympati och 

medkänsla för barnet. Detta orsakar en inre känslomässig kris för sjuksköterskor. 

Överlag upplevde sjuksköterskor oro över att avslöja sina känslor av förakt och hat, 

genom kroppsspråk eller uppträdande, samtidigt som de måste agera inför barn och 

förövande förälder som om dessa känslor inte existerade. Sjuksköterskor ansåg att det 

under vårdtillfället var viktigt att stötta föräldern som var förövare samt bemöta dem på 

samma sätt som om de inte skulle ha misshandlat sitt barn. Detta beskrevs som oerhört 

svårt, ibland ansågs det vara en nästintill omöjlig uppgift och ansågs påverka 

omvårdnadssituationen (35).  

 Sjuksköterskor belyste vikten av ett professionellt förhållningssätt och beskrev 

fall där sjuksköterskekollegor mer eller mindre anklagat medföljande förälder för barn-

misshandel. Detta ledde till att föräldern bröt ihop och behovet av stöd ökade vilket 

påverkade omvårdnadssituationen. Sjuksköterskor menade att barnets behov av stöd och 

hjälp i dessa fall inte tillgodosågs direkt. En del sjuksköterskor beskrev att de försökte 

undvika mötet med föräldrar som misshandlat sina barn, genom att endast gå in i 

patientrummet när det var absolut nödvändigt, till exempel vid medicinska åtgärder. 

Sjuksköterskor ansåg att detta innebar försämrade möjligheter till optimal omvårdnad 

för såväl barn som förälder (35). 

 Sjuksköterskor upplevde att de behövde skydda barnet från medföljande 

förälder under vårdtillfället, genom att agera polis, domare, säkerhetsvakt och vård-

givare samtidigt. Detta ansågs ha en negativ påverkan på omvårdnadssituationen, 

eftersom det inte var deras uppgift att döma föräldrar. Detta försämrade möjligheter till 

optimal omvårdnad av barn och stöd till förälder (35). Dessutom beskrev sjuksköterskor 

svårigheter att bygga upp en tillitsfull relation med föräldrar vid misstanke om barn-

misshandel (26, 36). Frågor från sjuksköterskor om barnmisshandel kunde i värsta fall 

leda till att föräldrar slutade uppsöka vård för barnet på akutmottagningen, eftersom de 

var rädda för att misshandeln uppdagades (36). 
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 Omvårdnadssituationen påverkades ifall sjuksköterskor gjorde en otillräcklig 

bedömning om föreliggande misshandel av barnet samt om förövande förälder anade att 

sjuksköterskor misstänkte att barnmisshandel förekom (36). Sjuksköterskor upplevde att 

det ofta var svårt att bedöma om barnmisshandel förekom, framförallt när medföljande 

förälder uppträdde trevligt mot både barnet och sjuksköterskor. Dock menade sjuk-

sköterskor att det var viktigt att ha i åtanke att barn i dessa situationer kunde uppföra sig 

och/eller reagera annorlunda när förövaren var i barnets närhet, till exempel i samma 

rum (35). 

3.6 Föräldrars religiösa/kulturella val och omvårdnadssituationen 

Omvårdnadssituationer vid icke-planerade vårdtillfällen påverkades negativt av att 

föräldrar vägrade adekvat medicinsk behandling till barnet relaterat till religiösa/ 

kulturella val. Sjukskötskor beskrev att konflikter ofta uppstod mellan dem och 

föräldrarna och agerade olika vid dessa omvårdnadssituationer. En del försökte undvika 

föräldrarna genom att fokusera på barnet och/eller arbetsuppgifterna samt endast 

spendera nödvändig tid inne i patientrummet. Andra reagerade tvärtom, de engagerade 

sig för barnets skull och involverade andra yrkesgrupper såsom präster och socialtjänst 

för att påverka föräldrarnas beslut (37). 

 Sjuksköterskor beskrev patientfall där föräldrar temporärt förlorade vårdnad 

om barnet genom domstolsbeslut för insättande av behandling. Omvårdnadssituationen 

påverkades på grund av att det försvårade möjligheterna till att bygga upp en god 

relation till barn och föräldrar. En del föräldrar skrek av ilska när adekvat behandling 

sattes in mot deras önskan. Sjuksköterskor upplevde detta som påfrestande och försökte 

undvika föräldrarnas blickar och utförde sina arbetsuppgifter tyst och effektivt för att 

inte orsaka ytterligare irritation. Dock beskrevs en del föräldrar som lättade av beslutet, 

eftersom de inte kunde påverka situationen, medan andra beskrevs som uppgivna på 

grund av maktlöshet. Det framkom också att det inte var ovanligt att föräldrar, trots 

initial vägran, accepterade behandling. Föräldrarna ville dock utföra vissa ritualer innan 

behandling påbörjades. Sjuksköterskor beskrev bristande kunskaper om detta, och ansåg 

att bristen på kunskap försvårade omvårdnadssituationen i onödan (37). 
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3.7 Granskning av metodologisk aspekt - undersökningsgrupp 

Av de tolv artiklar som resultatet i föreliggande litteraturstudie baserats på var sju 

kvalitativa, tre kvantitativa och två mixade. I fem av de inkluderade artiklarna beskrivs 

undersökningsgrupp utförligt (27, 31, 32, 34, 37). De beskrev inte bara antal sjuk-

sköterskor som deltog och deras arbetslivserfarenhet etcetera, utan även demografiska 

data hos deltagarna, dock i varierande grad. Till exempel Linnard-Palmer et al. (37) 

beskrev undersökningsgrupp på följande sätt, 20 sjuksköterskor, medelålder 32 år (26-

54 år), yrkeserfarenhet inom pediatrik 2-27 år, samt deltagarnas etnicitet 70 % vita och 

icke-spansktalande, 10 % filippiner, 5 % latinamerikaner samt 5 % iranier. Samtliga 

deltagare var kvinnor och arbetade på akutmottagning. Två av artiklarna (28, 35) 

beskrev undersökningsgrupp mindre utförligt. Tingberg et al. (35) beskrev endast antal 

deltagare, deltagarnas kön samt arbetsplats. Dudley et al. (28) beskriver endast antal 

sjuksköterskor samt hur många som är legitimerade sjuksköterskor respektive specialist-

sjuksköterskor samt deras arbetsplats. Tre av artiklar beskriver undersökningsgrupp på 

ett kortfattat sätt, det vill säga antal deltagare (30, 33, 36) samt antal års erfarenhet (33) 

eller arbetsplats (30, 36). Två av artiklarna beskrev endast att det var sjuksköterskor 

som ingick (26, 29). I den ena av dessa beskrivs att enkät delades ut till 80 sjuksköter-

skor, dock framgår inte exakt hur många som svarat (29). 

 Bortfall redovisades i fem av artiklarna och i samtliga handlade det om enkäter 

som uteslutits av olika skäl. Vanligaste förekommande anledning var ofullständigt 

ifyllda enkäter (28, 30, 32, 35, 36). Dudley et al. (28) redovisade att 22 % (63/283) av 

enkäterna ej var fullständigt ifyllda. Dessutom uteslöts 12 % (34/283) av enkäterna på 

grund av att inga sjuksköterskor eller läkare besvarat dem. Mangurten et al. (30) 

beskrev ett bortfall på 28 enkäter på grund av ofullständiga svar, dock redovisades inte 

vilken yrkesgrupp som bortfall härstammade från. O’Malley et al. (36) uteslöt 2 enkäter 

eftersom det inte gick att avgöra vilken yrkeskategori personen som fyllt i tillhörde. 

Porter (32) beskrev bortfall på 28 enkäter, på grund av ofullständiga svar eller att det 

inte framgick vilken yrkesgrupp som fyllt i. Tingberg et al. (35) beskrev att inga del-

tagare uteslöts ur studien. I studien av Mian et al. (31) beskrevs att 86 sjuksköterskor 

fyllde i den initiala enkäten och 89 fyllde i uppföljningsenkäten. Orsak till ökat antal 

deltagare beskrevs ej. 
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 Inklusionskriterier beskrevs i nio av artiklarna (27-31, 34-37). Kriterierna för 

deltagande i de olika studierna var snarlika, till exempel ska deltagarna vara legitim-

erade sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen eller utgöra en del av akutteamet 

som vårdade barnet på akutmottagningen där studierna genomfördes (28-32, 34-37). 

Två av artiklarna beskrev specifika inklusionskriterier (27, 34). Till exempel i Pich et al. 

(34) beskrevs följande inklusionskriterier, legitimerad sjuksköterska som arbetat kliniskt 

på akutmottagning senaste sex månaderna samt medlem i CENA (College of 

Emergency Nursing Austraila Ltd) under år 2010. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Föreliggande litteraturstudies resultat utföll i olika teman som belyser hur föräldrar 

påverkar omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. Föräldrars 

känslor och beteende belyste hur rädsla, oro, stress samt trygghet påverkade 

omvårdnadssituationen med barnet. Information och kommunikation mellan föräldrar, 

barn och sjuksköterskor beskrevs som en viktig del i omvårdnaden. Föräldranärvaro 

uppfattades olika av sjuksköterskor, mestadels positivt men en del upplevde stress och 

osäkerhet i föräldrars närvaro. Hotfulla/våldsamma föräldrar utsattes sjuksköterskor för 

dagligen, både verbalt och fysiskt hot/våld förekom. Omvårdnadssituationen beskrevs 

påverkas negativ av att misshandlade barn inkom tillsammans med förövande förälder 

samt där föräldrar vars kulturella/religiösa val orsakade ohälsa hos barnet. Detta på 

grund av att en del sjuksköterskor undvek barnet och deras föräldrar under dessa 

omvårdnadssituationer. Gällande granskning av artiklarnas urvalsmetod, påvisades 

varierande beskrivning av undersökningsgrupper. 

4.2 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor uppfattade överlag medföljande förälder som positivt eftersom lugna 

och trygga föräldrar ansågs vara en tillgång i omvårdnadssituationen (26, 27), som 

bistod sjuksköterskor med omvårdnad kring sitt barn (26, 33). Dock krävdes att 

föräldrar var delaktiga och erhöll relevant information för att detta skulle vara möjligt 

(26, 33). Detta styrks av andra studier avseende kroniskt sjuka barn som vårdades på 
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sjukhus under längre tid. Studierna belyste att lugna föräldrar utgör en viktig resurs 

samt att sjuksköterskor hjälpte föräldrar att bli lugna och trygga genom att stötta dem 

till att vara delaktig i omvårdnad kring sitt barn (19, 38, 39). Genom att använda sig av 

familjefokuserad omvårdnad använde sjuksköterskor föräldrar som resurser för att 

hjälpa barn i tillfrisknandet (40).  

 I resultatet belystes att många sjuksköterskor ansåg att det var föräldrars 

rättighet att få vara närvarande hos sitt barn under akutvårdsinsatser (30, 31). Genom att 

sjuksköterskor implementerade familjefokuserad omvårdnad kunde föräldrar medföra 

positiva influenser till barn. Föräldranärvaro minskade barns oro och smärta, vilket 

också kunde leda till att förbättra barnets livskvalitet och välmående som därmed hade 

en positiv påverkan på omvårdnadssituationen (41). I resultatet framkom även det 

motsatta, det vill säga att en del sjuksköterskor ansåg att föräldranärvaro kunde försvåra 

omvårdnadssituationen vid icke-planerade vårdtillfällen (28, 29, 31, 32), eftersom 

föräldrar som uppträdde stressat och/eller upprört överförde dessa känslor till barnet. 

Detta kunde leda till att sjuksköterskor kände sig osäkra vid föräldranärvaro samt att de 

var tvungna att avbryta sitt arbete med barnet för att lugna och trösta föräldrar (29, 31). 

Detta belystes även i en studie med sjuksköterskor verksamma inom icke-planerad 

vårdtillfällen för vuxna patienter, där omvårdnadssituationen påverkades av att 

akutvårdsinsatser avbröts på grund av att familjemedlemmar blev ledsna, oroliga 

och/eller upprörda (41). Detta överensstämmer med familjefokuserad omvårdnad som 

menar att barns ohälsa påverkar föräldrar och föräldrar påverkar barns upplevelse av 

ohälsa (20).  

 Det framkom i resultatet att sjuksköterskor ansåg att föräldrar utgör viktiga 

källor till information om det skadade/sjuka barnet, samt att det påverkade omvårdnads-

situationen positivt (26, 27). Detta stöds av en studie om kroniskt sjuka barn, som 

dessutom belyser att föräldrar också har behov av att erhålla relevant information från 

sjuksköterskor. Dock beskrev föräldrar i studien att de inte erhöll detta, vilket ledde till 

begränsande av deras delaktighet i omvårdnaden kring barnet (38). Jämförelsevis 

indikerar en annan studie om föräldrars upplevelse av akutsjukvård att det kunde vara 

svårt för sjuksköterskor att förmedla information vid akuta situationer till föräldrar. På 

grund av att beslut avseende barnets hälsa/vård måste fattas snabbt och det fanns ingen 

eller för lite tid att förklara för föräldrar (14). Familjefokuserad omvårdnad är ett 

trendigt ord som ofta används vid omvårdnadssituationer av barn, dock implementeras 
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det inte alltid i praktiken (38). Forskning indikerar att det inte råder konsensus avseende 

implementering av familjefokuserad omvårdnad, eftersom det framkommit att föräldrar 

inte erhåller relevant information för att kunna vara delaktiga samt fatta beslut kring 

barnets omvårdnad (18). 

 Sjuksköterskor på barnakutmottagningar uppfattade att föräldrar många gånger 

missbedömde barnets tillstånd. Då föräldrars bedömning inte överensstämde med sjuk-

sköterskors kunde det leda till att föräldrar blev hotfulla/våldsamma (34). Detta kunde 

undvikas genom att sjuksköterskor förklarade och lyssnade på föräldrar, eftersom sjuk-

sköterskor beskrev att brist på information och kommunikation påverkade omvårdnads-

situationen negativt (26). Detta styrks av en studie om föräldrars upplevelse av akut-

sjukvård av barn, som belyser att det var lättare för medföljande förälder att acceptera 

långa väntetider på barnakutmottagning om föräldern upplevde att sjuksköterskors 

bedömning överensstämde med deras uppfattning om hur allvarligt sjukt/skadat deras 

barn var (42). I en annan studie om kroniskt sjuka barn, belyste en del föräldrar att de 

kände sig maktlösa i omvårdnadssituationen kring sitt barn, vilket ansågs vara en 

bakomliggande orsak till att sjuksköterskor uppfattade föräldrar som hotfulla/ 

våldsamma (43).  

 I resultatet belyste sjuksköterskor svårigheter kring att bygga upp en tillitsfull 

relation till medföljande föräldrar som antingen misstänks för barnmisshandel (26, 35, 

36), uppträder hotfullt/våldsamt mot sjuksköterskor (34) eller när deras val av religion/ 

kultur ledde till vägran av adekvata medicinska åtgärder till barnet (37), samt att det 

påverkade omvårdnadssituationen. I samtliga artiklar, som belyste dessa tre områden i 

föreliggande litteraturstudies resultat, framkom att en del sjuksköterskor höll avstånd till 

dessa barn och föräldrar bland annat genom att undvika att gå in i patientrummet om det 

inte var nödvändigt (34, 35, 37). Enligt en studie om sjuksköterskors interaktioner med 

familjer på intensivvårdsavdelning av Söderström et al. (19) framkom att utan en 

förtroendefull relation minskade förutsättningarna för att skapa en god omvårdnads-

situation (19). Utifrån ett familjefokuserat omvårdnads perspektiv bör sjuksköterskor 

utgå från såväl barn och föräldrars behov (18). Dock ses inte föräldrar som en tillgång 

för barnet vid omvårdnadssituationer där barnet far illa relaterat till förälderns beteende 

eller val (20, 40).  

 Omvårdnadssituationer med misshandlade barn där medföljande förälder var 

förövare, ansåg en del sjuksköterskor kunde påverkas negativt av att de frågade 
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medföljande föräldrar om misshandel. Det beskrevs att detta kunde leda till att föräldern 

slutade uppsöka akutmottagningen för vård av barnets skador (36). Detta styrks av en 

studie om vilka hinder sjuksköterskor upplever i samband med rapportering av barn-

misshandel, som belyste att sjuksköterskor struntade i att rapportera och anmäla detta på 

grund av rädsla att förlora relationen till barn och förälder. Förlusten av relationen 

uppstod på grund av att sjuksköterskor menade att de sköt bort barn och föräldrar från 

akutmottagningen (44). Sjuksköterskor hamnade därmed i ett etiskt dilemma och 

oavsett hur de agerade blev det fel (20).  

4.2.1 Diskussion kring metodologisk aspekt - undersökningsgrupp 

Enligt Polit et al. (23) bör undersökningsgrupp beskrivas adekvat för att studiens resultat 

ska vara överförbart till andra grupper eller den stora populationen. Undersöknings-

grupper i inkluderade artiklar bestod av sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvård 

eller prehospital vård och utgör därmed ett representativt urval. Deltagarnas egenskaper 

som kön, ålder, erfarenhet, bör beskrivas tydligt (23). Endast fem artiklar (27, 31, 32, 

34, 37) beskrev egenskaper hos deltagarna utförligt. Tre av artiklarna (26, 32, 33) 

beskrev ej inklusionskriterier, vilket påverkade möjligheterna att avgöra om relevanta 

beslut tagits avseende dessa (23). 

 Polit et al. (23) beskriver att kvalitativa artiklar generellt har ett lägre deltagar-

antal, medan kvantitativa artiklar bör ha ett så stort deltagarantal som möjligt för att 

uppnå teoretisk mättnad av insamlad data. Författarna till föreliggande litteraturstudie 

ansåg att detta överensstämmer i elva av de inkluderade artiklarna. Bentleys (26) 

kvalitativa studie beskrev ej antal sjuksköterskor som deltog. Detta påverkade möjlig-

heten att bedöma om deltagarantalet varit tillräckligt för att uppnå datamättnad (23). 

 Eventuellt bortfall i undersökningsgruppen påverkar studiers kvalitet och bör 

därför redovisas (23). O’Malley et al. (36) beskrev bortfall på sex enkäter. Av dessa 

uteslöts två enkäter på grund av att det ej gick att avgöra om det var sjuksköterskor eller 

läkare som besvarat dem. Eftersom yrkesgrupp ej redovisades avseende bortfallet, är det 

enligt Polit et al. (23) svårt att bedöma om och hur det kan ha påverkat artikelns resultat.  

 Författarna till föreliggande litteraturstudie ansåg med stöd av Polit et al. (23) 

att samtliga inkluderade artiklar brister i beskrivandet av antingen deltagares egen-

skaper, bortfall eller urvalskriterier. Generellt kompenserades dessa brister genom att 

artiklarna beskrev någon annan av dessa tre delar utförligt. Till exempel beskrev 
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Linnard-Palmer et al. (37) deltagarnas egenskaper utförligt, men redovisade inget 

bortfall. Jämförelsevis beskrev Tingberg et al. (35) deltagarnas egenskaper något mindre 

utförligt, dock redovisades att inga deltagare uteslöts ur studien. 

4.3 Metoddiskussion 

Syfte med en litteraturstudie är att kritiskt bedöma och sammanställa tidigare forskning 

inom ett område. Det är av stor vikt att författarna till litteraturstudier antar ett objektivt 

förhållningssätt för att undvika ett snedvridet resultat (23). Artiklar som inkluderades i 

föreliggande litteraturstudie är skrivna av olika författare och inga artiklar uteslöts på 

grund av att de inte belyste samma områden inom ämnet. För att erhålla en bredare bild 

avseende sjuksköterskors uppfattning om föräldrars påverkan på omvårdnadssituationen 

vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. 

 Antal artiklar, med relevans för föreliggande litteraturstudies syfte och fråge-

ställningar, som påträffades under sökprocessen var relativt få. Detta ledde till att 

Bentleys (26) studie inkluderades trots att studien samlade in data genom observation av 

akutvårdspersonal i arbete med barn på akutmottagning. Dock är Bentley, forskaren 

som genomfört studien, sjuksköterska och eftersom det handlar om hennes observa-

tioner anser författarna till föreliggande litteraturstudie att artikeln är relevant. En annan 

aspekt med få relevanta artiklar var att detta påverkade möjligheterna till att endast 

inkludera artiklar vars undersökningsgrupp bestod enbart av sjuksköterskor. Under-

sökningsgrupp i inkluderade artiklar utgörs helt eller delvis av sjuksköterskor till 

exempel i kombination med andra yrkesgrupper. Dock har författarna till föreliggande 

litteraturstudie, endast granskat den del av undersökningsgruppen som utgjorts av 

sjuksköterskor. Detta innebar att det finns viss risk för att eventuella feltolkningar har 

gjorts som kan ha påverkat resultatet. 

 Sökord som parental attitude och parents experience kan av läsare uppfattas 

som irrelevanta, dock resulterade dessa, i kombination med andra sökord och booleska 

termen AND erhållandet av artiklar med relevans för föreliggande litteraturstudies syfte 

och frågeställningar. Sökordet Difficulties användes i kombination med andra sökord för 

att erhålla artiklar som belyser eventuella svårigheter som sjuksköterskor kan uppfatta i 

samband med föräldrars närvaro vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. Sökordet 

påträffades vid flera tillfällen vid granskning av andra artiklar. Enligt Willman et al. 

(24) är det viktigt att kombinera olika sökord för att omfatta ett så stort område som 
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möjligt, eftersom detta minskar risken för snedvridet urval av artiklar. En annan 

begränsning inom föreliggande litteraturstudies sökprocess var avsaknad av relevanta 

Mesh-termer, vilket kan ha påverkat utfallet av antal relevanta artiklar. Hjälp erhölls 

från bibliotekarie på Högskolan i Gävle avseende detta, dock utan resultat. 

 Polit et al. (23) menar att genomförande av litteraturstudier påminner om 

tillvägagångssätt vid kvalitativa studier, därmed är det viktigt att litteraturstudiers 

resultat är överförbart till andra grupper och/eller sammanhang. Av de tolv inkluderade 

artiklarna var två studier genomförda i Sverige, resterande utomlands, främst USA och 

Australien. Det hade varit önskvärt att fler artiklar beskrev föräldrars påverkan på 

omvårdnadssituationen i Sverige för ökad överförbarhet av föreliggande litteraturstudies 

resultat. Dock tyder resultatet på att det rådde samstämmighet mellan de svenska och 

utländska studierna, därmed bör inte överförbarhet till omvårdnadsarbete i Sverige 

påverkas nämnvärt. En annan aspekt var inkluderade artiklars variation avseende hur 

utförlighet de beskrev undersökningsgruppens deltagare, inklusionskriterier och bortfall. 

På grund av detta framkom inga tydliga samband eller skillnader i inkluderade artiklars 

resultat kopplat till undersökningsgrupp. Enligt Polit et al. (23) påverkar detta läsarens 

möjligheter till bedömning om resultatet är implementerbart i sin egen verksamhet, 

yrkesgrupp etcetera. 

 Urvalskriterier valdes utifrån rekommendationer från Polit et al. (23) samt 

Willman et al. (24). Dock finns viss risk för att relevanta artiklar, för föreliggande 

litteraturstudies syfte och frågeställningar uteslöts. Under sökprocessen erhölls två 

artiklar som utifrån titel och abstrakt var relevanta utifrån föreliggande litteraturstudies 

syfte och frågeställningar, dock var dessa ej tillgängliga gratis och uteslöts på grund av 

detta. Detta innebär att viktig information inom området kan ha förlorats. 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt 

forskning 

Föreliggande litteraturstudie har betydelse för sjuksköterskor verksamma inom icke-

planerade vårdtillfällen av skadade/sjuka barn, eftersom resultatet indikerar att föräldrar 

påverkar omvårdnadssituationen vid dessa tillfällen såväl positivt som negativt. 

Spridning av kunskap hur föräldrar påverkar omvårdnadssituationen är av stor vikt för att 

skapa förståelse hos sjuksköterskor verksamma inom denna kontext. Därmed kan 
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kunskapen användas för att sjuksköterskor ska kunna använda föräldrar som en resurs i 

sitt dagliga arbete. 

 Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att mer forskning behövs 

inom området icke-planerade vårdtillfällen och familjefokuserad omvårdnad för att öka 

kunskap och förståelse hos sjuksköterskor verksamma inom denna kontext. Till 

exempel genom kvalitativa studier där sjuksköterskor får berätta vilka möjligheter och 

svårigheter de upplever för implementering av familjefokuserad omvårdnad vid icke-

planerade vårdtillfällen av barn, samt deras uppfattning om positiva och/eller negativa 

konsekvenser för omvårdnadssituationen. 

4.5 Slutsats 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkommer tydligt att sjuksköterskor 

uppfattningar är att föräldrars närvaro, känslor och beteende påverkar omvårdnads-

situationen vid icke-planerade vårdtillfällen av barn. En viktig del i omvårdnads-

situationen kring barn är vikten av relevant information och kommunikation för optimal 

omvårdnad. Fokus bör läggas på hela familjen, eftersom alla medlemmar i familjen 

påverkar varandra. Därmed bör familjefokuserad omvårdnad vara en del av sjuksköter-

skans profession. 
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Bilaga 1 

Tabell 2: Författare, Publ.år, Titel, Design, Undersökningsgrupp, Datainsamlingsmetod, Dataanalysmetod 

Författare 

 

Publ.år Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Bentley 2005 Parents in accident 

and emergency: 

Roles and concerns 

Kvalitativ n= 34 barn (1-16 år) och deras 

föräldrar samt sjukvårdspersonal 

på två olika akutmottagningar. 

Observationer av barn, föräldrar 

och akutsjukvårdspersonal skedde 

under pågående behandling av 

barn med mindre skador på 

akutmottagningarna. 

Observation av vårdpersonal 

och familjer under 

akutmottagningsbesöket. 

Observationer och intervjuer 

spelades in. Fältnoteringar 

gjordes vid observationerna. 

Konstant jämförande 

analysmetod  

Dudley, Hansen, 

Furnival, 

Donaldson, Van 

Wagenen & 

Scaife  

2008 The Effect of Family 

Presence on the 

Efficiency of 

Pediatric Trauma 

Resuscitations 

Kvantitativ  

 

Sjukvårdspersonal och barn med 

medföljande familj på en 

akutmottagning i Amerika. 

N= 295 sjukskötesrkor varav 

149 leg. sjuksköterskor, 146 

specialist sjuksköterskor 

 

Inkl.kriterierna: ingå i akutteamet 

kring barn, trauma 1 eller 2 enligt 

triage, där föräldrar närvarade 

under akutvårdsinsatser. 

Single-center prospektiv. 

Fältnoteringar, över hur lång 

tid akutmottagningsbesök 

och akutvårdsinsatser tog. 

Samt via enkäter, 283 

enkäter som delades ut till 

hela akutvårdsteamet, varav 

63 uteslöts på grund av 

ofullständiga svar, 34 

uteslöts eftersom inga ssk 

eller läkare svarat på dessa. 

Statistisk analysmetod 

Stat 9.2 (STataCorp 

College Station, TX) och 

SAS 9.1 (SAS Intitute, 

Cary, NC). 

Cox proportional hazards 

model  

Kingsnorth, 

O´Connell, 

Guzzetta, Edens, 

Atabaki, 

Mecherikunnel & 

Brown 

 

2010 Family presence 

during trauma 

activations and 

medical 

resuscitations in a 

pediatric emergency 

department: An 

evidence-based 

practice project 

Mixad 

 

Akutvårdspersonal samt 

pediatriska patienter och deras 

familjer. 

 

Inkl.kriterier: 

Enkät - sjuksköterskor och läkare 

som arbetar på akutmottagningen. 

Observationer - ingå i akutteamet 

kring barn i studien. 

Enkät lämnades ut till 

sjukvårdspersonal (80 ssk 

och 20 läkare) på 

akutmottagningen. 

Komperativ 

analysmetod, statistisk 

analysmetod  



 

 

 

Författare 

 

Publ.år Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Linnard-Palmer 2005 Parents’ Refusal of 

Medical Treatment 

for Cultural or 

Religious Beliefs: An 

Ethnographic Study 

of Health Care 

Professionals’ 

Experience 

Kvalitativ n=20 leg. sjuksköterskor. 

Medianålder 32 år (26-54 år). 

Varav 20 st kvinnor 

Erfarenhet inom pediatrik 2-27 år. 

Etnicitet: 

70 % vita och icke-spansktalande 

10 % filippiner 

5 % latinamerikaner 

5 % iranier 

 

Inkl.kriterier: leg sjuksköterska 

anställd på akutmottagning i San 

Fransisco, USA 

Djupintervjuer vid ett 

tillfälle utifrån intervjuguide. 

Studien pågick under 7 

veckor. 

 

Intervjuerna tog ca 45 min 

till 2 timmar och spelades in. 

 

Deltagarna rekryterades 

genom slumpmässigt 

bekvämlighetsurval samt 

snöbollsurval. 

Traditionell etnografisk 

metod  

Mangurten, Scott, 

Guzetta, Clark, 

Vinson, Sperry, 

Hicks, & 

Voelmeck 

2006 Effects of Family 

Presence During 

Resuscitation and 

Invasive Procedures 

in a Pediatric 

Emergency 

Department 

Mixad 

 

n=92 sjukvårdspersonal, varav 38 

(41 %) sjuksköterskor, 18 (20 %) 

läkare, 36 (39%) ST-läkare. 

 

Inkl.kriterier: sjukvårdspersonal 

som behandlat deltagande barn 

120 enkäter, som validitet 

och reliabilitets testats, 

delades ut till 

sjukvårdspersonal (n=92 

besvarades). Bortfall 

beskrivs ej för specifik 

yrkesgrupp. 

Konstant jämförande 

analysmetod, X2 test,  

Mann-Whitney U test. 

P¬< 0,5 ansågs statistiskt 

signifikant. 

Mian, Warchal, 

Whitney, 

Fitzmaurice & 

Tancredi 

2007 Impact of a 

Multifaceted 

Intervention on 

Nurses’ and 

Physicians’ Attitudes 

and Behaviors 

Toward Family 

Presence During 

Resucitation 

Kvantitativ 

 

n=89 sjuksköterskor 

Medelålder 35 år 

86 % kvinnor 

14 % män 

Median antal års erfarenhet från 

akutmottagning 1-5 år 

 

Inkl.kriterier: sjuksköterskor som 

arbetade på akutmottagningen där 

studien genomfördes. 

Pre- och posttest design, via 

en enkät, före 

implementering av program 

(januari 2002), samt efter 

implementering (maj 2003). 

86 sjuksköterskor fyllde i 

intiala enkäten. 

89 sjuksköterskor fyllde i 

uppföljningsenkäten. 

T-test med statistiskt 

signifikant vid P¬< 0,05. 

 

Enkätens validitet 

stärktes genom 

expertgranskning. Intern 

reliabilitet var acceptabel 

enligt Cronbachs alpha 



 

 

 

Författare 

 

Publ.år Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Nordén, Hult & 

Engström 

2014 Ambulance 

nurses´experiences of 

nursing critically ill 

and injured children: 

A difficult aspect of 

ambulance nursing 

care. 

Kvalitativ  n=8 specialistsjuksköterskor 

(ambulans), varav 3 män, 5 

kvinnor.  

Medelålder 36 år (30-48 år). 

5 års erfarenhet av 

prehospitalvård i medel (3-9 år) 

Antal barn som vårdas/år i medel 

36 (8-100) 

 

Inkl.kriterier: ambulans-

sjuksköterska, minst 2 års 

erfarenhet av prehospital vård av 

kritiskt sjuka/skadade barn 

0- 15 år. 

Individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

 

En ambulansstation i södra 

Sverige och en i norra 

Sverige kontaktades för att 

rekrytera deltagare. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

O’Malley,  

Kelly & Cheng 

2013 Family Violence 

Assessment Practices 

of Pediatric ED 

Nurses and 

Physicians 

Kvalitativ  

 

n=24, varav 10 sjuksköterskor, 14 

läkare 

 

Inkl.kriterier: sjuksköterska eller 

läkare som arbetar på barn- 

akutmottagning. 

Enkät med öppna frågor 

samt intervjuer, utifrån 

intervjuguide. Intervjuer 

spelades in. 

n=30 enkäter skickades ut, 

varav 26 returnerades samt 2 

enkäter uteslöts. 

Kavlitativ 

innehållsanalys. 

Pich, Hazelton & 

Kable 

2012 Violent behavior 

from young adults 

and the parents of 

paediatric patients in 

the emergency 

department 

Kvalitativ  n=11 sjuksköterskor, varav, 7 

kvinnor, 4 män. 

Medianålder 44 år 

15 års arbetserfarenhet från 

akutmottagning i medel. 

I New South Wales, Queensland 

och Victoria, Australien. 

 

Inkl.kriterier: Leg. sjuksköterska, 

arbetat kliniskt på akutmottagning 

senaste sex månaderna samt 

medlem i CENA under 2010. 

Semistrukturerade 

intervjuer, som följde ett 

semistrukturerat 

intervjuschema.  

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 



 

 

 

Författare 

 

Publ.år Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Porter, Cooper & 

Taylor 

 

2013 Family presence 

during resuscitation 

(FPDR): A survey of 

emergency personnel 

in Victoria, Australia 

Kvantitativ  Sjuksköterskor och läkare på 18 

akutmottagningar, både i 

storstäder och landsbygd i 

Victoria, Australien. 

 

n=282 sjuksköterskor, varav  

163 verksamma i storstad 

119 verksamma på landsbygd 

173 var vidareutbildade 

7,8 medel antal års 

arbetserfarenhet. 

Enkäten delades ut till 

vårdpersonal på 27 

akutmottagningar via 

kontaktpersoner på resp. 

sjukhus.  

n=1382 enkäter delades ut 

till akutsjukvårdspersonal. 

Varav 375 enkäter 

returnerades, 28 enkäter 

uteslöts. 282 enkäter fylldes 

i av sjuksköterskor 

Kvantitativ dataanalys, 

principalkomponent-

analys, Bartletts test. 

Stuart & Melling 2014 Understanding 

nurses’ and parents’ 

perceptions of 

family-centered care 

Kvalitativ 

 

 

n=8 sjuksköterskor 

0-5 år arbetserfarenhet 

 

Data samlades in under 2012 

i 2 månader, via enkäter med 

mixade frågor.  

Jämförande dataanalys  

Tingberg, Bredlöv 

& Ygge 

 

2008 Nurses’ experience in 

clinical encounters 

with children 

experiencing abuse 

and their partners 

Kvalitativ  n=11 sjuksköterskor, varav 10 

kvinnor och 1 man som arbetar på 

olika akutmottagningsavdelningar 

på ett barnsjukhus i Stockholm. 

 

Inkl.kriterier: leg. sjuksköterska 

som deltagit i omvårdnad kring 

barn som blivit misshandlade och 

deras föräldrar. 

Ingen av deltagarna uteslöts. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

 

Deltagarna rekryterades via 

chefssjuksköterskor på de 

olika avdelningarna. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Tabell 3: Författare, Syfte, Resultat  

Författare 

 

Syfte Resultat 

Bentley Observera/kartlägga föräldrars beteende och oro när 

deras barn vårdas på akutmottagning samt hur detta 

påverkar barnet. 

Föräldrarna tar på sig olika roller ex. stöttande, tröstande, 

underhållande och kommunikatör mellan barn och 

akutvårdspersonal. Dessutom beskrivs vilka 

funderingar/bekymmer föräldrar upplever i samband med att 

deras barn vårdas på akutmottagning och hur detta påverkar 

barnet och omvårdnadssituationen. 

Dudley, Hansen, Furnival, Donaldson, Van 

Wagenen & Scaife 

Undersöka om familjenärvaro innebär en fördröjning 

av insättande och/eller utförandet av akutsjukvårds-

insatser. Samt kartlägga akutsjukvårdspersonal och 

föräldrars upplevelser av familjenärvaro under 

akutvårdsinsatser. 

Familjenärvaro innebär inte att det tar längre tid innan 

adekvata akutvårdsinsatser sätts in/påbörjas eller tar längre tid 

att genomföra/ slutföra. Dock upplever sjuksköterskor mer 

stress när familj är närvarande under akutvårdsinsatser. 

Kingsnorth, O´Connell, Guzzetta, Edens, 

Atabaki, Mecherikunnel & Brown. 

Beskriva utveckling, implementering samt utvärdera 

forskarnas interventionsprogram för främjande av 

familjenärvaro utifrån Emergency Nurses Associations 

evidensbeprövade modell. Samt identifiera hinder som 

akutsjukvårdspersonal upplever föreligger mot att 

främja familjenärvaro. 

I vissa situationer upplevs föräldrars närvaro som ett störande 

moment. Av de föräldrar som observerades i traumarummet, 

blev 53 % tillsagda att vara tysta, 33 % var oroliga, men 

kunde samarbeta, 17 % distraherades av situationen, men 

kunde följa instruktioner, 14 % blev stressade och grät, men 

kunde tröstas. Dock behövde inga akutvårdsinsatser avbrytas 

på grund av föräldrars närvaro. 

Linnard-Palmer Undersöka barnsjuksköterskors reaktioner vid mötet 

med barn och familj som uppstår vid vägran av 

medicinska åtgärder på grund av religiösa/kulturella 

skäl hos föräldrarna. 

 

Sjuksköterskorna upplever svårigheter vid mötet med barn där 

föräldrarna vägrar adekvat vård relaterat till 

religiösa/kulturella. En del sjuksköterskor tog avstånd från 

barnet och familjen, medan andra involverade sig i olika grad, 

bland annat i situationer där föräldrarna tillfälligt förlorar 

vårdnaden om sitt barn, för insättning av adekvat 

behandling/åtgärd mot föräldrarnas vilja.  



 

 

 

Författare 

 

Syfte Resultat 

Mangurten, Scott, Guzetta, Clark, Vinson, 

Sperry, Hicks, & Voelmeck 

Utvärdera interventionsprogram för främjandet av 

familjenärvaro, om det är lämplig att implementera och 

inte innebär hinder/avbrott för akutvårdsinsatser som 

patienten behöver. Samt identifiera attityder och 

erfarenheter hos deltagarna i studien (föräldrar, 

sjuksköterskor och läkare). 

Enligt studien har familjenärvaro ingen påverkan på hur 

snabbt, effektivt eller vilken vårdinsats som ges. 

Sjuksköterskor beskriver vilka för- och nackdelar de upplever 

med familjenärvaro. Bland annat anser en del sjuksköterskor 

att utkomsten av åtgärden/behandlingen i vissa fall blivit 

sämre om föräldern ej varit med. 

Mian, Warchal, Whitney, Fitzmaurice & 

Tancredi 

Studien har två syften: 

1. Utforma och implementera ett program för att främja 

familjenärvaro på akutmottagning under utförande av 

akutvårdsinsatser på vuxna och pediatriska patienter. 

2. Utvärdera läkare och sjuksköterskors åsikter om 

familjenärvaro före och efter implementering av 

programmet. 

Resultatet före implementering av programmet visar att 

sjuksköterskor anser att föräldrar har rätt att vara närvarande, 

trots att de upplever att föräldrar kunde bli väldigt upprörda 

vid akutvårdsinsatser och därmed oroa patienten. Flera 

sjuksköterskor upplevde familjenärvaro som en belastning och 

innebar en ökad psykologiska stress på grund av rädsla att 

göra fel inför föräldrarna. Resultat efter implementering 

påvisade marginella skillnader, dock hade antalet 

sjuksköterskor som ansåg att familjenärvaro är en belastning 

minskat. 

Nordén, Hult & Engström Beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelser av att 

vårda kritiskt sjuka eller skadade barn. 

Ambulanssjuksköterskor upplever olika svårigheter vid 

prehospitalvård av barn, till exempel ökad stress, vikten av att 

känna sig säker i situationen, barn och föräldrar behöver 

trygghet, behov av mer utbildning och uppföljning etcetera. 

Föräldrars närvaro kan upplevas positivt eller negativt, 

beroende på om föräldern är lugn och trygg eller orolig och 

stressad. 

O’Malley, Kelly & Cheng Beskriva övertygelser och attityder som sjuksköterskor 

och läkare har i samband med rutinmässig screening av 

familjevåld på akutmottagning. 

Rutinmässig screening för att upptäcka misshandel upplevs 

som både positiv och negativ av sjuksköterskor. Positivt är att 

fler barn som far illa kan upptäcktas i tidigt skede. Nackdelar 

är att barnets situation riskerar att förvärras på grund av 

misstankarna triggar till mer våld samt kan leda till att 

föräldrar inte kommer in med sina barn till akutmottagningar.  



 

 

 

Författare 

 

Syfte Resultat 

Pich, Hazelton & Kable Beskriva upplevelser hos akutmottagnings- 

sjuksköterskor med erfarenhet av patientrelaterat våld 

från ungdomar och medföljande föräldrar till 

pediatriska patienter. 

Sjuksköterskor upplevde att våldsamma situationer uppstod 

med syfte att få träffa läkare snabbare. Detta kunde ske genom 

stökigt och uppmärksamhetssökande beteende, våldsamt 

beteende inkl. verbala hot och fysiskt våld. Sjuksköterskor 

beskriver att beteendet påverkar andra patienter och föräldrar i 

väntrummet. De beskriver även om att de blivit fysiskt 

skadade på sin arbetsplats av föräldrar. 

Porter, Cooper & Taylor Undersöka i vilken utsträckning familjenärvaro under 

akutvårdsinsatser stöds av akutvårdspersonal, dess 

inverkan på genomförande och utförande av 

akutvårdsinsatser och om det finns skillnader beroende 

på om patienterna är vuxna eller barn. 

Sjuksköterskor har högre acceptans till familjenärvaro under 

akutvårdsinsatser till pediatriska patienter än vuxna.  

Sjukvårdspersonal ser inga större nackdelar med att familj är 

närvarande under akutvårdsinsatser, och anser inte att det 

innebär att åtgärder/behandlingar tar längre tid.  

Stuart & Melling Undersöka och jämföra skillnader mellan 

sjuksköterskors och föräldrars uppfattning av 

familjecentrerad vård, vid behov av kortvarig 

pediatrisk akutsjukvård. 

Sjuksköterskor anser att föräldrars närvaro är positiv och är ett 

stort stöd i barnets omvårdnad. Till exempel kan föräldrar 

hjälpa till med olika uppgifter kring barnets omvårdnad. 

Sjuksköterskor anser även att föräldrar är en viktig källa för 

att erhålla information om barnet. 

Tingberg, Bredlöv & Ygge Identifiera sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

misshandlade barn och deras föräldrar. Samt försöka 

bedöma sjuksköterskors förmåga till professionellt 

uppförande vid mötet med misshandlade barn där 

förälder är misstänkta förövare. 

Sjuksköterskor upplever ambivalenta känslor vid möten med 

barn som misshandlats där ena föräldern är den misstänkta 

förövaren. De uttrycker att det är svårt att förhålla sig 

professionella och att stötta dessa föräldrar. De beskriver 

svårigheter med att skydda och förse barnet med adekvat vård 

samtidigt som de måste ta hänsyn till föräldern och inte döma.  

 


