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Föräldrars uppfattning av stöd från sjuksköterskor på en barnavdelning 

En enkätstudie 

 

ABSTRAKT 

 

Bakgrund: När ett barn blir sjukt påverkas även familjen av sjukdomen. Föräldrar 

till sjuka barn kan få ett förstärkt behov av stöd. Föräldrars sociala nätverk är främsta 

källan för stöd, men de sjuksköterskor som vårdar barnet kan vara viktiga för att ge 

föräldrarna kraft att ta hand om sitt sjuka barn. Familjecentrerad omvårdnad har 

visats vara effektiv när det gäller att vårda barn och familjer på sjukhus. 

Syfte: Att undersöka hur föräldrar till barn inlagda på en barnavdelning skattar 

stödet de får från sjuksköterskor. 

Metod: En enkätstudie genomfördes på en barnavdelning med ortopedisk, kirurgisk 

och medicinsk inriktning. Det isländska instrumentet ICE-FPSQ som är utformat för 

att skatta familjecentrerat stöd från sjuksköterskor användes. 75 föräldrar tillfrågades 

om deltagande, de 47 svar som inkom sammanställdes på ett deskriptivt sätt.  

Resultat: Alla som svarade på enkäten var föräldrar till det inneliggande barnet, 

72,3% var kvinnor och 27,7% var män. Medelvärdet av skattningarna var 35,12 

(min14, max 70). 

Slutsats: Föräldrarna skattade det familjecentrerade stödet relativt lågt. Ytterligare 

studier är nödvändiga för att beskriva hur sjuksköterskorna jobbar på avdelningen 

samt vilket stöd föräldrar förväntar sig av dessa. 

Nyckelord: Familjecentrerad omvårdnad, Föräldrar, ICE-FPSQ, Stöd 

 



   

Parents´ perceptions of support from nurses in a pediatric ward 

A questionnaire study 

 

ABSTRACT 

 

Background: When a child is in need of medical care, the whole family is affected 

by the disease. Parents whose child is ill can develop an enhanced need for support. 

Parents´ social network is the primary source of support, but the nurses that care for 

their child are also important to support parents with strength to care for their ill 

child. Family-centred care has been proven effective when nursing children and 

families in hospitals. 

Aim: To investigate how parents to children admitted to a pediatric ward score the 

support given to them from the nurses. 

Method: A questionnaire study was performed at a pediatric ward with orthopedic, 

surgical and medical focus. The Icelandic instrument ICE-FPSQ, which is developed 

to score parents´ perceptions of family-centered support from nurses, was used. 75 

parents were asked for participation, the resulting 47 answers were analyzed 

descriptively. 

Results: All participants were parents to the child admitted, 72, and 3% were 

women and 27, 7% were male. The average scores were 35, 12 (min 14, max 70).  

Conclusion: Parents scored the family-centred support relatively low. Further 

studies are necessary to describe how the nurses are working in the wards and the 

kind of support the parents expect from them. 

Keywords: Family-centred care, ICE-FPSQ, Parents, Support 
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BAKGRUND 

  

Föräldrar till sjuka barn 

Att bli förälder är en omvälvande upplevelse då man får ansvar för en annan 

människa. Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem medför påfrestningar och kan 

ofta innebära en stor omställning för hela familjen (Friberg et al. 2009, 68, Hallström 

& Lindberg, 2015, 177). När ett barn blir sjukt påverkas välbefinnandet hos 

föräldrarna negativt. Det har beskrivits att föräldrar till barn som blivit sjuka 

drabbats av kris, där bland annat arbete och det dagliga livet blivit påverkat av 

barnets diagnos då oro för framtiden alltid var närvarande och det var jobbigt som 

förälder att se sitt barn må dåligt och utstå smärtsamma procedurer (Enskär et al. 

2011).  

 

Konstant oro är något som beskrivs som generellt för föräldrar som har kroniskt 

sjuka barn, inte bara oro för hur sjukdomen ska påverka barnet fysiskt, utan också 

över förändringar i barnets hälsa eller hur de ska hantera skolgången. När barnet 

skrivs ut från sjukhuset tillkommer oron för hur barnets sjukdom ska påverka syskon 

och hur övriga familjen ska anpassa sig i det vardagliga livet. Denna oro kan leda till 

utmattning hos föräldrarna och därmed också försvåra föräldrarnas förmåga att 

hantera omhändertagandet av sitt barn. Föräldrar till kroniskt sjuka barn har 

beskrivit att de har upplevt känslor av sorg, ilska och frustration över att barnet har 

blivit sjukt och att de ibland låtit sin ilska gå ut över den personal som vårdat deras 

barn (Coffey, 2006). Även känslor av skuld, rädsla, chock och skam har beskrivits av 

föräldrar till sjuka barn (Foster et al. 2013). 

 

När ett barn behöver läggas in på sjukhus är det vanligen en stressfylld upplevelse för 

både barnet och föräldrarna. Det är viktigt för det sjuka barnet att en förälder får 

stanna kvar på sjukhuset för att barnet ska känna tryggheten av att ha någon nära 

som känner dem väl. Dessutom är denna person den fasta punkt i tillvaron som 

känner barnet bäst och som lättast kan se skillnader i barnets mående (Callery, 1997).  

Därför är det också viktigt att ge föräldrarna stöd så de får styrka i det okända att 

vistas på sjukhus och en känsla av att de kan hjälpa sitt barn. Föräldrar till barn på 

sjukhus behöver känna sig säkra på att barnet får den omvårdnad och medicinska 

behandling som behövs, att de har kontroll över vad som sker genom att bli 
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informerade och att kommunikationen med vårdpersonalen fungerar (Hallström, 

Runesson & Elander, 2002). När föräldrar till barn på sjukhus ska bestämma om 

omvårdnaden av barnet är det viktigt att de informeras om barnets tillstånd och 

vilken vård som finns tillgänglig för att de ska kunna känna att de har kontroll över 

situationen och kunna fatta ett grundat beslut (Markward, Benner & Freese, 2013). 

 

Stöd 

Stöd är ett komplext koncept som är flitigt använt i omvårdnadsforskning och som 

definieras på många olika sätt. Det har använts för att beskriva det som sker mellan 

en professionell vårdgivare och en familj som vårdar en sjuk familjemedlem, liksom 

för att beskriva det som sker mellan medlemmar inom en familj (Stoltz, Andersson & 

Willman, 2007). Övergripande kan stöd beskrivas som den hjälp och stöttning som 

en människa ger till en annan och är nära sammankopplat med upplevd hälsa och att 

lättare kunna hantera stress. Dessutom bidrar det sociala stödet till att en människa 

kan känna ett större egenvärde och vara mer nöjd med livet (Langford et al. 1997).   

 

När man drabbas av kris är det av stor vikt att man har ett socialt nätverk som fångar 

upp och stöttar där det behövs. Till det sociala nätverket räknas familjen och den 

närmaste omkretsen, vilket betyder partners, familjemedlemmar och släkt och även 

grannar, vänner och arbetskamrater. Det är när det sociala nätverket inte räcker till, 

eller inte existerar som behov av vårdpersonalen kommer in som en viktig del att 

upprätthålla balansen mellan sjukdom och hälsa (Callery, 1997). Langford et al. 

(1997) nämner 4 fenomen som framträdande när man talar om socialt stöd och 

sorterar in alla företeelser som hamnar under socialt stöd under dessa. Fenomenen är 

emotionellt, instrumentellt, informativt och bekräftande stöd. Det emotionella stödet 

är det viktigaste fenomenet, den kommunikation mellan människor som gör att man 

känner sig uppskattad och omtyckt. Instrumentellt stöd är mer konkret så som hjälp 

med inköp eller ekonomiska bidrag. Det informativa stödet är den information som 

ges vid till exempel sjukdom och som gör att man kan utveckla copingstrategier 

genom att vara väl insatt i sin egen eller andras situation. Bekräftande stöd är det 

man får av andra som är betydelsefullt för ens egen självkänsla.  

 

I en senare studie med syftet att utveckla en definition av stöd när det gäller att vårda 

äldre, sköra familjemedlemmar kunde två dimensioner av stöd urskiljas, en konkret 
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och en abstrakt dimension (Stoltz, Andersson & Willman, 2007). Den konkreta 

dimensionen är generell och opersonlig och bestod i att genom handfasta hjälpmedel 

öka möjligheterna för familjerna att ge omvårdnad. Under denna dimension 

samlades information och utbildning liksom ekonomiskt stöd och extern service. Den 

abstrakta dimensionen är uppbyggd av det personliga behovet hos någon som vårdar 

en familjemedlem. Under denna dimension ges en möjlighet för mottagaren att 

ventilera sina tankar och känslor med någon annan. Individualisering av stödet i 

denna dimension är viktigt då olika människor hanterar livets motgångar på olika 

sätt (Stoltz, Andersson & Willman, 2007). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Under tidigt 1900-tal när ett barn blev sjukt var det sjukhusen som tog hand om 

barnet som då sköttes av professionell vårdpersonal där föräldrarna sällan eller aldrig 

fick komma på besök under vårdtiden. Detta började ändras under 1950- och 1960-

talet då det visade sig att barnen led både emotionellt och psykiskt av att behöva vara 

utan sina föräldrar eller nära anhörig och också att separationen påverkade barnets 

utveckling. Förändringar började då implementeras i barnsjukvården för att 

möjliggöra ökade besökstider och även att modern till barnet skulle kunna stanna 

med barnet på sjukhuset. Senare ledde detta även till att modern skulle bli en del av 

omvårdnaden av barnet. Då föräldrarna i större utsträckning började vara 

tillsammans med barnen på sjukhuset blev det viktigare för sjuksköterskorna att 

etablera en relation med föräldrarna, förse dem med information och förenkla för 

dem att vara delaktiga i vården av sitt barn och att identifiera och stödja familjens 

styrkor (Harrison, 2010). 

 

Familjecentrerad omvårdnad används flitigt inom pediatriken, då den anses vara den 

bästa omvårdnadsmodellen att förhålla sig till då man ska vårda barn och familjer. 

När ett barn läggs in på sjukhus påverkas alla familjemedlemmar och det är av stor 

vikt att man tar hänsyn till detta (Shields et al. 2012). Den familjecentrerade 

omvårdnaden inom pediatriken är uppbyggd på att vården ska planeras runt hela 

familjen och inte bara det barn som är sjukt, och att alla familjemedlemmar ska ses 

som vårdtagare (Jolley & Shields, 2009). Familjen ses som en fast punkt i barnets liv 

som ska inkluderas i omvårdnaden och det är viktigt att sjuksköterskorna skapar en 

relation med familjemedlemmarna (Harrison, 2010). Föräldrarna är en viktig del i 
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kommunikationen mellan vårdgivaren och barnet, men det är av värde att man har 

ett förhållningssätt där barn, föräldrar, vårdgivare och det närmaste sociala nätverket 

alla är lika viktiga delar. Det är allmänt betraktat att familjecentrerad omvårdnad 

möter det emotionella och fysiska behovet som ett inneliggande barn och deras 

föräldrar har (Foster et al. 2013). Varje familj är unik och har sina egna behov vilket 

ska återspeglas i den vård som ges. 

 

CFIM - Calgary Family Intervention Model  

Calgary Family Intervention Model är en modell som utvecklades i Kanada för att 

underlätta identifiering av effekten av familjecentrerade interventioner på familjers 

funktion inom 3 olika dimensioner, den kognitiva dimensionen, den emotionella 

dimensionen och den beteedemässiga dimensionen. Med interventioner menas här 

till exempel utbildning av eller information till familjer för att ge dem chans att 

utveckla nya sätt att hantera sjukdomar inom familjen (Sveinbjarnadottir, 

Svavarsdottir & Hrafnkelsson, 2012).  

 

Systemteorin bakom CFIM är bland annat att familjens helhet är mer än summan av 

dess familjemedlemmar och att individen förstås bättre i större sammanhang, såsom 

i interaktioner med andra familjemedlemmar, grannar och organisationer. 

Dynamiken i en familj ändras kontinuerligt då förändringar sker för att upprätthålla 

balansen inom familjen och alla familjemedlemmar påverkar varandra (Wright & 

Leahey, 2012, 28-31). 

 

Studier som fokuserar på omvårdnadsinterventioner med patienter och familjer 

utvärderar någon form av stöd, antingen det emotionella, det informativa eller det 

konkreta stödet. Det stöd som visats vara mest framträdande är det emotionella 

stödet (Sveinbjarnadottir, Svavarsdottir & Hrafnkelsson, 2012). 

 

CFIM är nära kopplat till den omvårdnadsmodell som i litteraturen beskrivs som 

familjefokuserad omvårdnad, vilket blivit ett vedertaget koncept inom omvårdnaden 

av familjer där en familjemedlem blivit sjuk. Familjefokuserad omvårdnad är 

uppdelad i två olika delar: familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad. I 

familjerelaterad omvårdnad (FRO) är det en familjemedlem som står i fokus och 

övriga familjen ses som ett sammanhang till denne. I familjecentrerad omvårdnad är 
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det familjen som är i fokus och ses som en helhet där varje del påverkar de andra 

(Edwinsson Månsson & Enskär, 2008, 34). 

 

Problemformulering 

Det är beskrivet att föräldrar vars barn insjuknar kan drabbas av en kris där barnets 

bästa är viktigast och andra aspekter såsom arbete och föräldrarnas möjlighet att 

tillgodose sina egna emotionella och fysiska behov blir sekundärt. Föräldrar som är 

med på sjukhuset och vårdar sina sjuka barn har ett behov att få stöd i sin situation 

då de är en del av omvårdnaden kring barnet och dessutom har ett stort 

informationsbehov för att få vetskap om vad som sker och kunna agera som stöd till 

sitt barn. Det är här som den familjecentrerade omvårdnaden har en viktig roll för att 

ge föräldrarna möjligheter att utveckla copingstrategier (Foster et al. 2013).  

 

Nyare studier har tagit upp en diskussion angående familjecentrerad omvårdnad om 

den, som den ser ut idag, verkligen är det bästa för det sjuka barnet och deras 

familjer, då den kanske inte alltid lyckas med att se familjen som den unika enhet 

som den är och som har olika behov beroende på familjesammansättning och det 

bakomliggande sociala närverket (Shields, 2016). 

 

Familjecentrerad omvårdnad är ett utbrett fenomen, men de flesta studier är 

inriktade på hur familjecentrerad omvårdnad implementeras och hur sjuksköterskor 

jobbar familjecentrerat. Därför är det intressant att ta reda på hur föräldrarna 

upplever stödet de får från sjuksköterskorna för att kunna förbättra omvårdnaden för 

inneliggande barn och deras föräldrar, och kanske framöver även kunna 

implementera detta på andra områden där familjecentrerad omvårdnad är ett 

grundläggande arbetssätt. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur föräldrar till sjuka barn inlagda på en 

allmän barnavdelning skattar stödet de får från sjuksköterskor. 
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METOD 

 

Definitioner 

Familj i denna studie definieras som den närmaste kärnfamiljen samt släkt och andra 

personer som deltagaren räknar som en del av sin familj. Barn definieras som 

individer med en ålder av 0-18 år. 

 

Design 

Denna studie är en deskriptiv tvärsnittsstudie som syftar till att undersöka hur 

föräldrar till sjuka barn på en barnavdelning skattar det stöd de får från 

sjuksköterskor. Som datainsamlingsmetod användes en enkät. 

 

Urval 

Deltagarna rekryterades via en barnavdelning vid ett sjukhus i norra Sverige. 

Avdelningen har både planerad och akut verksamhet med barn i åldrarna 0-18 år som 

vårdas av kirurgiska, ortopediska eller medicinska orsaker. En förälder får stanna 

med barnet på avdelningen under vårdtiden och vid planerade inläggningar är 

föräldern en viktig del i att förbereda barnet på vad som ska hända (Västerbottens 

läns landsting, 2016). Innan studien påbörjades erhölls skriftligt medgivande från 

verksamhetschefen på barnkliniken (bilaga 1). Även avdelningscheferna 

informerades om studiens syfte och innehåll. 

 

Urvalet var konsekutivt då rekryteringen av deltagarna baserades på de barn som var 

inneliggande under undersökningstiden, alla föräldrar som fanns på avdelningen 

tillfrågades om deltagande (jfr Henricson, 2012, 323). Inklusionskriterier var att 

deltagaren skulle förstå det svenska språket och vara vuxen anhörig till ett barn 

inneliggande på barnkliniken. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gick till genom att jag gick runt till föräldrarna på avdelningen och 

informerade om studiens syfte och frågade om de ville delta i studien genom att fylla i 

en enkät. Pyke-Grimm (2011) visade i en studie att datainsamling via webbaserade 

formulär är ett bra alternativ till det traditionella pappersformuläret när det gäller att 
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samla in svar från föräldrar till barn med cancer.  Initialt lämnades information om 

studien muntligt och skriftligt varefter föräldrarna kunde bestämma sig om de ville 

delta eller inte. Önskade man delta, kunde man sedan vid valfri tidpunkt gå in på en 

webbadress för att fylla i enkäten. Det skriftliga informationsbladet återfinns i bilaga 

2. Efter ett par dagar skrevs enkäten ut på papper för att ge föräldrarna ett alternativ 

till att fylla i enkäten på nätet, detta på grund av den inledningsvis låga 

svarsfrekvensen. Pappersenkäterna samlades in samma dag som de lämnades ut och 

sammanställdes tillsammans med de enkäter som besvarats direkt via länken. 

Datainsamlingen pågick under tre veckor mellan 19 april och 10 maj 2016. 

 

Instrument 

Enkäten som användes i studien bestod av ett antal inledande frågor samt 

instrumentet ICE-FPSQ (bilaga 3). De inledande frågorna syftade till att ge en bild av 

de svarande. Demografiska frågor såsom ålder och kön på den som svarade samt 

relation till barnet och om den svarande varit den som var mest med barnet på 

avdelningen fanns med, liksom barnets ålder och kön, orsaken till inläggningen och 

hur länge barnet varit inlagt. Även frågor om familj och antal syskon till det sjuka 

barnet önskades besvarade.  

 

ICE-FPSQ 

ICE-FPSQ, Iceland-Family perceived support questionnaire, är ett instrument som 

har syftet att skatta familjecentrerat stöd från sjuksköterskor till familjen. Den 

preliminära versionen av instrumentet bestod ursprungligen av 24 påståenden och 4 

dimensioner som härrörde utifrån Calgary Family Intervention Model. Den 

utformades på engelska och översattes sedan till isländska och testades i flera olika 

faser. Efter sista fasen av testning återstod 14 frågor och 2 dimensioner, vilket även 

utgjorde den slutgiltiga versionen av instrumentet (Sveinbjarnadottir, Svavarsdottir 

& Hrafnkelsson, 2012). De två dimensionerna av stöd som ICE-FPSQ mäter är 

kognitivt och emotionellt stöd. De första fem frågorna mäter kognitivt stöd och de 

resterande nio mäter det emotionella stödet. Totalpoängen för varje dimension samt 

poängen för totalskattningen räknas ihop och ger resultatet för hur föräldrar skattar 

stödet de får från sjuksköterskor på avdelningen. Svaren i ICE-FPSQ ges i en 

femgradig Likertskala och svarsalternativen är: nästan alltid, ofta, ibland, sällan och 

nästan aldrig.  
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Denna enkät har översatts och anpassats till svenska och använts för att undersöka 

hur föräldrar till barn med medfödda hjärtfel skattar det stöd de får från 

sjuksköterskor och fått goda resultat avseende reliabilitet och validitet samt 

tillförlitlighet över tid (Bruce et al. 2014). En förutsättning för detta instrument är att 

sjuksköterskorna på avdelningen jobbar familjecentrerat. 

 

Analys 

För att analysera data användes SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, 

version 23.0. De demografiska frågorna kodades numeriskt och beräknades 

deskriptivt genom uträkning av frekvenser, då de var på nominal och ordinalnivå 

(Olsson & Sörensen, 2011, 118-120). Frågan om varför barnet blev inlagt kodades om 

till kirurgisk, ortopedisk och medicinsk orsak för att frekvenser skulle kunna 

beräknas. För frågorna i ICE-FPSQ beräknades medelvärden och standardavvikelser 

för varje fråga, för varje dimension samt för totalskattningen, dvs. de två 

dimensionerna tillsammans. Detta för att kunna jämföra värdena med de tidigare 

studier som använt samma instrument, Bruce et al. (2014) och Sveinbjarnadottir, 

Svavarsdottir & Hrafnkelsson (2012). 

 

Forskningsetik 

Då ett vetenskapligt arbete utförs som kräver deltagande av andra människor är det 

viktigt att värna om deltagarnas grundläggande värde och rättigheter. Etiska 

överväganden ska utföras före och under genomförandet av arbetet (Henricson, 2012, 

70). Enligt Codex (2016) behövs ingen etisk prövning då detta arbete genomförs inom 

en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. De etiska frågor som 

uppstod under arbetets gång diskuterades kontinuerligt i handledningen. 

 

Innan studien påbörjades erhölls skriftlig tillåtelse från verksamhetschefen för 

barnkliniken att få utföra studien och även avdelningscheferna informerades om 

studiens syfte och innehåll. Alla föräldrar som deltog i studien informerades muntligt 

och skriftligt om studiens syfte, att allt deltagande var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst och att svaren behandlas konfidentiellt. En ifylld och inlämnad enkät 

betraktades som ett skriftligt samtycke till deltagande i enlighet med 

personuppgiftslagen (SFS 1998: 204). Information utgick även om kontaktuppgifter 
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om det fanns några frågor eller funderingar angående studien. Alla svar som 

lämnades var anonyma och all data behandlades på gruppnivå.   

 

RESULTAT 

 

Beskrivning av deltagarna 

Av 75 tillfrågade föräldrar var det 47 stycken som valde att delta i studien. 8 svarade 

via nätet och 39 valde att svara i pappersformuläret. De som deltog i studien var alla 

föräldrar till det sjuka barnet, 72,3% var kvinnor (mamma) och 27,7% män (pappa). 

På frågan om hur föräldrarna uppfattar sin familj varierade deltagarnas 

svarsformulering och 5 personer valde att lämna denna fråga helt obesvarad. 2 

deltagare (4,3 %) lämnade frågan om orsaken till inläggningen obesvarad. Frekvenser 

för de inledande frågorna redovisas i tabell 1 för föräldrarna och tabell 2 för de sjuka 

barnen. 

 

Tabell 1. Frekvenser - föräldrar 

 n* %  n*  % 

Ålder   Har varit mest på avdelningen   

      under 25 år 5 10,6       Ja 28 59,6 

      25-30 år 11 23,4       Nej 6 12,8 

      30-40 år 18 38,2       Har delat lika 13 27,7 

      över 40 år 13 27,6 Antal barn i familjen   

Kön         1 13 27,7 

      Man (pappa) 13 27,7       2 15 31,9 

      Kvinna (mamma) 34 72,3       3 12 25,5 

         fler än 3 7 14,9 

*n = antal svarande 

 

Tabell 2. Frekvenser - barn 

 n  %  n  % 

Ålder   Antal dygn inneliggande   

      0-3 år 21 44,7       under 1 dygn 13 27,7 

      4-11 år 14 29,8       1-2 dygn 15 31,9 

      12-18år 12 25,5       3-5 dygn 7 14,9 

Kön         5-7 dygn 7 14,9 

      Pojke 31 66       mer än en vecka 5 10,6 

      Flicka 16 34 Orsak till inläggningen    

Antal besök till avdelningen         kirurgisk 7 14,9 

      Första gången 33 70,2       ortopedisk 9 19,1 

      Mer än en gång 14 29,8       medicinsk 29 61,7 

         ej besvarad 2 4,3 
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Erhållet stöd från sjuksköterskor 

Medelvärde och standardavvikelse för de 14 olika frågorna återfinns i tabell 3. 

Medelvärdet för den kognitiva subskalan blev 14,89 på en skala från 5 till 25 och den 

emotionella subskalan 20,84 (skala 9 - 45). Medelvärdet för totalskattningen var 

35,12 (skala 14 - 70) (tabell 4). 

 

En del föräldrar kände att de skattat så lågt på instrumentet att de ville förtydliga att 

de ändå var mycket nöjda med det bemötande och den vård de fått på avdelningen 

genom att skriva en kommentar eller genom att berätta detta i ett mail. 

 

Tabell 3. Svar på frågorna i instrumentet ICE-FPSQ 

Frågor i ICE-FPSQ, svaren har rangordning 1-5    

Sjuksköterskorna på avdelningen har… n (%) Medel Sd.* 

1. ... delat med sig av information och professionella råd. 47 (100) 4,21 0,98 

2. … tillhandahållit lättillgänglig och lättläst litteratur om hälsoproblemet. 46 (98) 2,28 1,53 

3. … informerat min familj om de samhällsresurser om finns att tillgå som har visat 

sig värdefulla för familjer i liknande situationer. 

46 (98) 2,57 1,54 

4. … delat med sig av idéer, information och sina tankar på ett sätt som gjorde det 

möjligt för oss att ta lärdom av dessa och reflektera över dem. 

46 (98) 3,48 1,43 

5. … betonat att familjens vanor kan främja familjemedlemmarnas hälsa. 46 (98) 2,31 1,51 

6. … erbjudit oss träffar där hela familjen kan delta. 45 (96) 1,71 1,18 

7. … hjälpt familjemedlemmar att bli medvetna om att våra känslomässiga reaktioner 

är giltiga och hjälpte oss att bekräfta och/eller normalisera familjemedlemmarnas 

känslomässiga reaktioner. 

45 (96) 2,56 1,53 

8. … uppmuntrat min familj at bli involverad tillsammans med personalen i vårdandet 

av vår familjemedlem och har erbjudit oss stöd i att vårda familjemedlemmen. 

46 (98) 3,17 1,69 

9. … uppmuntrat familjemedlemmar att dela med sig av sina berättelser om ohälsa i 

familjen – inte bara berättelser om sjukdom och lidande utan också berättelser om 

styrkor och uthållighet. 

44 (94) 2,20 1,46 

10. … lockat fram vår familjs styrkor. 45 (96)  2,64 1,46 

11. … hjälpt familjemedlemmarna förstå hur våra känslomässiga reaktioner kan 

relateras till familjemedlemmens hälsa. 

44 (94)  1,86 1,25 

12. … uppmuntrat min familj att ta pauser i vårdandet. 44 (94) 2,14 1,29 

13. … varit medveten om familjemedlemmarnas inflytande på varandra, på 

patientens välbefinnande och på ohälsan. 

44 (94) 2,43 1,53 

14. … uppmärksammat och gett återkoppling till familjemedlemmar när deras styrkor 

och resurser har visat sig. 

45 (96) 2,71 1,49 

*Sd = standardavvikelse 

 

Tabell 4. Resultat av de olika dimensionerna i ICE-FPSQ 

Skala n (%) summa(min*) summa(max*) Medel Sd. 

Subskala kognitivt stöd 46 (98) 5 (5) 25 (25) 14,89 5,41 

Subskala emotionellt stöd 43 (91) 9 (9) 44 (45) 20, 84 9,97 

Total skala 43 (91) 14 (14) 69 (70) 35,12 13,63 

*Teoretiska min- och maxvärden för de olika skalorna: kognitivt 5-25, emotionellt 9-45 och total skala 14-70. 
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DISKUSSION 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur föräldrar till barn inneliggande på 

barnavdelning 2 skattar stödet de får från sjuksköterskor på avdelningen. Som 

datainsamlingsmetod användes enkäter. Totalt valde 47 föräldrar att delta i studien, 

34 kvinnor och 13 män. Medelvärdet för den kognitiva subskalan blev 14,89 (min 5-

max 25), medelvärdet för den emotionella subskalan blev 20,84 (min 9-max 44) och 

medelvärdet för totalpoängen av skattningarna blev 35,12 (min 14-max 69). 

 

Resultatdiskussion 

 Instrumentet som användes i studien, ICE-FPSQ, är ursprungligen utformat för att 

mäta resultat av familjecentrerade interventioner och har som syfte att mäta två 

dimensioner, kognitivt stöd och emotionellt stöd. Det kognitiva stödet definieras som 

den information och utbildning som sjuksköterskorna förser familjen med för att de 

ska få kunskap om sjukdomen och dess påverkan på barnet. Det emotionella stödet 

definieras som det stöd som sjuksköterskor erbjuder familjemedlemmar för att de 

lättare ska kunna hantera de känslor som uppkommer då barnet är sjukt 

(Sveinbjarnadottir, Svavarsdottir & Hrafnkelsson, 2012). Dessa två dimensioner kan 

kopplas till de dimensioner av stöd som beskrivits tidigare, den konkreta och den 

abstrakta dimensionen. Inom den konkreta dimensionen samlas information och 

utbildning samt ekonomiskt stöd och instrumentell hjälp. Den abstrakta 

dimensionen innefattar möjligheten att ventilera sina tankar och känslor för någon 

annan (Stoltz, Andersson & Willman, 2007).  

 

Kognitivt stöd 

De första fem frågorna i formuläret omfattar det kognitiva stödet. Dessa fem frågor 

täcker information och utbildning, men frågor om hur sjuksköterskorna tillgodoser 

den konkreta hjälpen finns inte med (jfr Stoltz, Andersson & Willman, 2007). 

Däremot antas i denna studie att när ett barn läggs in på sjukhus tillgodoses barnets 

behov av mediciner och hjälpmedel och att de behandlingar som är nödvändiga 

genomförs enligt rådande medicinsk kunskap. 

 

 Medelvärdet på två av de kognitiva frågorna i instrumentet ligger över medianvärdet 

och tre av frågorna ligger under. De två frågor där föräldrarna skattat högre var ”delat 
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med sig av information och professionella råd” och ”delat med sig av idéer, 

information och sina tankar på ett sätt som gjorde det möjligt att ta lärdom av dessa”. 

Dessa två frågor kan kopplas till de delar som är viktiga för att öka föräldrarnas 

möjlighet till copingstrategier genom att förse dem med kunskap (Foster et al. 2013).  

Frågorna om tillgång till litteratur, information om tillgängliga samhällsresurser och 

information om att familjens vanor kan främja individens hälsa fick lägre skattning, 

vilket skulle kunna kopplas till att sjukdomen som många av barnen var inneliggande 

för troligtvis inte skulle påverka det vardagliga livet för familjen efter 

sjukhusvistelsen. För föräldrar vars barn har en kronisk sjukdom är det viktigt att de 

får professionellt stöd för att kunna acceptera barnets sjukdom och klara av att sköta 

omvårdnaden av barnet när de kommer hem (Panicker, 2013). 

 

Emotionellt stöd 

De sista nio frågorna i formuläret omfattar den emotionella dimensionen av 

familjecentrerad omvårdnad. Medelvärdet på denna subskala var 20,84, vilket är 

relativt lågt på en skala med min 9 och max 45, ju högre värde desto bättre skattat 

stöd. I litteraturen beskrivs den emotionella dimensionen som den viktigaste delen i 

familjecentrerad omvårdnad då den innefattar kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och familjen. Brister i kommunikation verkar vara ett av de största 

stressmomenten hos föräldrar vars barn är inlagt på sjukhus (Hallström, Runesson & 

Elander, 2002). 

 

En studie i Storbritannien som var gjord på en akutavdelning för barn, där barnen är 

inneliggande en kortare tid, jämförde föräldrars och sjuksköterskors uppfattning om 

familjecentrerad omvårdnad (Stuart & Melling, 2014). Där beskrivs familjecentrerad 

omvårdnad som ett fenomen där föräldrar och sjuksköterskor kan samarbeta och 

samtala öppet och där omvårdnaden är anpassad efter familjens behov. Det som i 

studien framhävdes som viktigast var att kommunikationen mellan föräldrarna och 

sjuksköterskorna skulle fungera och att båda parterna visste vad som förväntades av 

dem i omvårdnaden av barnet. Av de nio frågorna som omfattade den emotionella 

dimensionen var det just frågan om sjuksköterskan uppmuntrat familjen att bli 

involverad i vården och erbjudit stöd i att vårda familjemedlemmen som fick högst 

medelvärde och var över medianvärdet. Detta tyder på att sjuksköterskorna på 

avdelningen har kännedom om hur viktig förälderns involvering i barnets omvårdnad 
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är för barnet, det som är ursprunget till den familjecentrerade omvårdnaden i 

pediatriken. 

 

De övriga frågor som täcker det emotionella stödet, dvs. frågor om familjens känslor 

och reaktioner och hur de olika familjemedlemmarna påverkar varandra blev 

skattade relativt lågt. Det man kan fråga sig utifrån dessa resultat är om man på just 

denna barnavdelning jobbar mer patientcentrerat än familjecentrerat. När det gäller 

omvårdnad av barn har familjecentrerad omvårdnad blivit ett vedertaget begrepp, 

men röster har höjts om att det familjecentrerade förhållningssättet riskerar att ta 

fokus från barnet då barnets behov kanske inte alltid sammanfaller med föräldrarnas 

behov. I litteratur om familjecentrerad omvårdnad är studier oftast gjorda utifrån 

vårdgivares eller föräldrars synvinkel, sällan utifrån barns synvinkel. Det finns ett 

hierarkiskt maktförhållande mellan ett barn och dess föräldrar, liksom mellan 

föräldrarna och den professionella vården och det finns en risk att barnets intressen 

glöms bort då familjen blir fokus för omvårdnaden (Coyne, Hallström & Söderbäck, 

2016). Det är viktigt att man som sjuksköterska är medveten om den maktposition 

man har som professionell vårdgivare då man vårdar familjer med sjuka 

familjemedlemmar. 

 

I en avhandling beskrivs precis de synpunkter som framkom i denna studie, att 

föräldrar som skattat lågt på frågorna i instrumentet kände att de ville påpeka att de 

ändå var nöjda med vården som de fått på avdelningen (Bruce, 2014). Detta ger en 

hint om att teorin om familjecentrerad omvårdnad och hur man jobbar med familjer i 

praktiken inte överensstämmer helt. Detta påpekas i en studie som diskuterar om 

familjecentrerad omvårdnad som den ser ut idag verkligen är den bästa modellen för 

familjer till barn på sjukhus då det är svårt att få ideologin att fungera i praktiken och 

att det egentligen inte finns några bevis för att den påverkar omvårdnaden av barnet 

positivt (Shields, 2010). 

 

Könsfördelning 

Det var en större del kvinnor som svarade på enkäten än män, vilket liknar resultat 

från tidigare studier där det beskrivits att mödrarna fortfarande huvudsakligen tar 

hand om omvårdnaden av barnet och stannar på sjukhuset medan fäderna i större 
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utsträckning stannar hemma med syskon, fortsätter arbeta och agerar som stöd till 

modern (Bruce, 2014, Stuart & Melling, 2014, Tedford & Price, 2011). 

Intressant i denna studie är att 27 % av de svarande angav att de delat lika på 

vistelsen på sjukhuset tillsammans med barnet vilket skulle kunna tyda på att vi är på 

väg mot en mer jämställd situation där föräldrar delar mer lika på ansvaret för och 

omvårdnaden av det sjuka barnet. Nämnas kan också att familjefrågan bland annat 

besvarades med att föräldrarna var mamma och pappa, att föräldern var 

ensamstående eller att båda föräldrarna hade samma kön, men det går inte att dra 

några slutsatser utifrån dessa resultat då svaren totalt sett inte var enhetliga. 

 

Metoddiskussion 

Datainsamling 

Initialt var tanken att enkäten skulle besvaras via en webbenkät då de flesta föräldrar 

på avdelningen bland annat har tillgång till fritt internet via avdelningen. En av 

förutsättningarna för att besvarande av webbformulär ska fungera är att de som ska 

svara på enkäten har internetvana och känner sig trygga med att använda modern 

teknologi. Fördelar med att använda webbaserade formulär innefattar både 

möjligheten för den svarande att vara anonym och inte behöva känna att någon 

granskar svaren direkt samt att de som vill delta kan svara när de vill och får 

möjlighet beroende på hur det inneliggande barnet mår. I den studien där 

webbaserade formulär visade sig vara mer uppskattat än pappersformulär hade de 

tillfrågade mestadels samma modersmål som enkäten som användes, var 

högutbildade och hade god datorvana. Bara en avstod att delta pga. att det var 

obekvämt att använda en dator (Pyke-Grimm, 2011). De 20 personer som från början 

tillfrågades om att vara med i denna studie var alla mycket positiva till ett deltagande 

och uttryckte att de gärna fyllde i en enkät på nätet, däremot inkom endast 2 svar 

under de första dagarna. För att under insamlingstiden kunna få in en tillräcklig 

datamängd för att kunna svara på syftet skrevs pappersenkäter ut som ett alternativ 

till att fylla i enkäten via internet. Många av dem som därefter tillfrågades om 

deltagande i studien ville hellre fylla i pappersformuläret när den möjligheten fanns 

och då de ändå var på avdelningen. Av de 47 svar som inkom under insamlingstiden 

var 39 stycken pappersenkäter och 8 stycken svar via internet vilket tyder på att en 

webbaserad lösning i detta fall inte fungerade tillfredsställande. 
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De flesta som svarade på enkäten hade barn som legat inne mindre än två dygn 

(59,6%). Då enkäterna lämnades ut och samlades in fortlöpande gjorde det att en del 

barn inte hann ligga så länge på avdelningen innan deras föräldrar svarade på 

enkäten. Om insamlingen hade varit inriktad på att enkäten skulle fyllas i vid 

hemgång skulle troligtvis fler ha legat inne längre innan de svarade på enkäten och 

därmed också träffat sjuksköterskorna under längre tid (jfr Stuart & Melling, 2014). I 

de fall där barnet fått utökad vårdtid än initialt beräknat skulle eventuellt ett större 

behov av familjecentrerat stöd likt det som avses i instrumentet hunnit utvecklas 

innan familjen lämnade sjukhuset. 

 

En av de inledande frågorna i enkäten var hur föräldrarna ser på sin familj. Detta för 

att en tanke var att det sociala nätverket hade inverkan på hur familjerna uppfattade 

stödet från sjuksköterskorna. Frågan resulterade i en mängd olika svar, allt från 

”vanlig” till en mer utförlig beskrivning av alla ingående familjemedlemmar inklusive 

mor- och farföräldrar samt husdjur och grannar. Denna stora variation i svar gjorde 

att frågan inte medräknades i sammanställningen av enkäten. 

 

Instrument 

En svaghet med instrumentet ICE-FPSQ är att det inte finns någon möjlighet för 

deltagare att fylla i där behov av ett visst stöd ej har varit aktuellt. Några har i 

pappersformuläret motiverat obesvarade frågor med att behovet inte har funnits 

medan den möjligheten inte var tillgänglig i webbformuläret. En del av de deltagare 

som skattade lågt på enkäten kände ett behov av att lyfta fram att de ändå var mycket 

nöjda med vården och bemötandet de fått under tiden barnet varit inneliggande 

genom att antingen skriva en kommentar på enkäten eller skicka ett separat 

meddelande via e-post. Detta skulle kunna tyda på att instrumentet inte är helt 

anpassat för denna avdelning där många är inneliggande ett kortare tag och därför 

kanske inte har samma behov av det familjecentrerade stöd som anses. Instrumentet 

ICE-FPSQ utvecklades för att kunna mäta resultat av familjecentrerade 

interventioner (Sveinbjarnadottir, Svavarsdottir & Hrafnkelsson, 2012). Detta 

förutsätter att avdelningen jobbar familjecentrerat utifrån den teori som enkäten är 

uppbyggd på och att hela personalstyrkan är medveten om vilken vårdfilosofi som de 

ska utgå ifrån. Huruvida detta är fallet på barnavdelningen i denna studie återstår att 

undersöka. 
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Urval 

Denna studie är utförd enbart på en avdelning på ett sjukhus i Sverige. En liknande 

studie skulle kunna ge ett annat utfall på en annan avdelning där man vårdar barn 

vars sjukdom påverkar familjen i högre grad. På denna barnavdelning är det många 

barn som ligger inne för sjukdomar av akut karaktär, exempelvis infektion eller 

trauma, och deras föräldrar kanske inte anser sig behöva ett lika omfattande stöd 

som familjer där barnet är sjukt en längre tid och kommer att ha ett fortsatt behov av 

vård även utanför sjukhuset.  

 

En av inklusionskriterierna var att föräldrarna skulle behärska det svenska språket då 

det var viktigt att deltagarna förstod frågorna fullt ut. Ingen fråga fanns om etnisk 

eller kulturell bakgrund. Detta gör att skillnader mellan olika kulturer och olika 

etniska grupper inte går att urskilja. Harrison (2010) beskriver att skillnader i 

uppfattning av given familjecentrerad vård skiljer sig åt mellan olika grupper och 

även verkar bero på inkomstskillnader, men att mer studier behövs för att förtydliga 

varför skillnaderna finns.  

 

Deltagarna valdes ut under tre veckor genom att tillfrågas på avdelningen om de ville 

delta i studien. Av de som tillfrågades var det enbart ena föräldern till barnet som 

svarade och därmed kan eventuella skillnader mellan fäders och mödrars uppfattning 

om stödet inte säkerställas helt då det inte går att avgöra om båda skulle ge liknande 

svar när de tillhörde samma familj. 

 

Bortfall  

Av 75 tillfrågade var det 47 föräldrar som valde att svara på enkäten. En av dem som 

lämnade in en besvarad enkät utelämnade svar på alla frågor utom en med 

motiveringen att stödet inte varit aktuellt och denna enkät togs därför inte med i 

uträkningen av det skattade stödet. De övriga enkäter som inte räknades med i 

skattningen av det emotionella stödet, och därmed inte heller i den totala 

skattningen, hade fler än tre frågor obesvarade vilket ansågs vara för många för att 

göra ett försök att imputera de saknade värdena. Fyra av dem som tillfrågades ville 

avstå från medverkan i studien med motiveringen att det specificerade stödet inte 

behövts under tiden deras barn varit inneliggande, men eftersom ingen motivering 
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krävdes för att avstå är det okänt varför de övriga valde att inte delta. Det är möjligt 

att flera av dem som valde att inte svara på enkäten tyckte att frågorna inte var 

relevanta för deras situation. 

 

Forskningsetisk diskussion 

För ett arbete som genomförs inom en högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå behövs ingen etisk prövning enligt Codex (2016). Skriftlig tillåtelse 

från verksamhetschefen för barnkliniken erhölls och även avdelningscheferna 

informerades om studiens syfte och innehåll innan studien påbörjades. Alla föräldrar 

som tillfrågades informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte, att allt 

deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst och att alla svar skulle 

behandlas på gruppnivå och konfidentiellt. Muntligt medgivande från deltagarna 

erhölls innan enkäten lämnades ut och en ifylld och inlämnad enkät räknades som 

skriftligt medgivande att delta. Anonymitet i deltagandet var inte möjligt genom att 

insamlingen av data gjordes genom utlämnande av pappersformulär. Däremot 

sammanställdes alla svar vid samma tillfälle vilket gjorde att inga enskilda deltagare 

kunde urskiljas i slutresultatet. 

 

Slutsats 

Föräldrar som har barn inneliggande på barnavdelningen skattar totalt sett det 

familjecentrerade stödet relativt lågt men detta behöver inte betyda att föräldrarna 

anser att de och barnet fått en mindre bra omvårdnad. Den låga skattningen på 

frågorna i instrumentet kan bero på att barnen på just denna avdelning inte ligger 

inne så lång tid att familjen hinner utveckla ett behov av familjecentrerad omvårdnad 

eller inte har en sådan sjukdom som påverkar familjen i det dagliga livet.   

 

Som sjuksköterska är det viktigt att man ser vilken vårdtagare man har framför sig 

när man planerar omvårdnadsarbetet för sina patienter. Att flera av de deltagande 

föräldrarna kände att de ville påpeka att de var mycket nöjda med vården barnet fått 

under tiden de varit inneliggande trots att de skattat lågt i instrumentet tyder på att 

en god omvårdnad kan ges även utan att den familjecentrerade ideologin står i fokus.  

 

Ytterligare studier behövs för att undersöka hur sjuksköterskorna definierar sitt 

arbete med de sjuka barnen och deras familjer samt hur rutinerna ser ut för att stödja 
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föräldrar till sjuka barn. Även stödet som föräldrar till inneliggande barn förväntar 

sig och behöver skulle vara av intresse att definiera för att sjuksköterskor ska kunna 

anpassa omvårdnaden rättvist till de enskilda och unika familjerna. 

 

Det skulle även kunna vara av betydelse för sjuksköterskornas arbete att ta reda på 

hur familjer tycker om familjecentrerad omvårdnad i jämförelse med barncentrerad 

omvårdnad på barnavdelningen och om ett mer barncentrerat arbetssätt skulle 

skattas högre bland föräldrarna på avdelningen. 
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Bilaga 1 

Till verksamhetschefen för barnkliniken på Norrlands Universitetssjukhus 

Hej Per-Erik, 

Jag heter Kristina Wiberg och går termin 5 på sjuksköterskeprogrammet vid Umeå Universitet. Min 
handledare, Anders Ringnér har redan varit i kontakt med dig angående min önskan om att få göra 
en enkätstudie på barnavdelning 2 om föräldrars uppfattning av stöd från sjuksköterskor på 
avdelningen. 

Med detta brev vill jag formellt be om tillåtelse att få göra min studie på barnavdelning 2, NUS. 
Studien kommer att gå till så att jag kontaktar föräldrarna på avdelningen och lämnar ett 
informationsbrev om studiens innehåll och en länk till ett webbformulär. Därefter kommer 
föräldrarna att kunna ta ställning till om de vill delta och om de vill göra enkäten direkt på en 
surfplatta eller om de hellre vill svara via länken. Studien är helt frivillig att delta i och man kan när 
som helst avbryta sitt deltagande. 

All data kommer att sammanställas och redovisas i min uppsats som beräknas vara färdig i juni 2016. 
Inga individuella data kommer att lämnas ut och alla svar redovisas på gruppnivå. 

Om du har några frågor angående studien, ta gärna kontakt med mig eller Anders. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Wiberg, sjuksköterskestuderande  
kraygg02@student.umu.se 
Telefon: 070-240 40 66 
 
Handledare: 
Anders Ringnér, barnsjuksköterska, universitetslektor  
anders.ringner@umu.se 
090-786 91 54 
 
 
Ges tillstånd för att genomföra studien?  Ja  Nej 

Datum:_________________________________ 

Namnteckning:__________________________________________ 

Tjänsteställning och namnförtydligande:__________________________________________ 

  



 

 

Bilaga 2 
 

Föräldrars uppfattning av stöd från sjuksköterskor 

Förfrågan om att delta i en enkätstudie 

 

Jag heter Kristina Wiberg och studerar till sjuksköterska vid Umeå Universitet. Mitt självständiga 

arbete inom utbildningen utgörs av en enkätstudie om föräldrars uppfattning av stöd från 

sjuksköterskor på en vårdavdelning för barn och ungdomar. Jag undrar om Du vill delta i studien? 

Undersökningen går till på följande sätt: En webbenkät är gjord med mestadels kryssfrågor och ett 

par skrivfrågor och tar cirka 10 minuter att besvara. Du svarar direkt på en surfplatta, telefon eller 

dator genom att gå in via länken nedan. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Svaren lämnas in anonymt och 

redovisas enbart på gruppnivå. Eftersom enkäten är webbaserad kommer inga individuella data att 

lämnas ut och ingen individ kommer att kunna identifieras. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt 

och det är bara jag och min handledare som kommer kunna ta del av de enskilda svaren. 

Enkäten önskas besvarad innan 10 maj och resultaten från studien kommer att redovisas i min 

uppsats som beräknas vara klar i juni 2016. Finns intresse av att ta del av dessa är Du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

 

Länk till webenkäten: http://bit.ly/20upJP8 

 

Om det uppkommer frågor gällande studien är Du välkommen att kontakta mig, företrädesvis via 

mail. 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 

Kontakt: 

 

Sjuksköterskestuderande:  Kristina Wiberg 

 kraygg02@student.umu.se, 070 2404066 

 

Handledare:  Anders Ringnér, barnsjuksköterska, universitetslektor 

 anders.ringner@umu.se, 090 7869154 
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Bilaga 3 
 

Föräldrars uppfattning av stöd från sjuksköterskor 

Inledande frågor 
1. Vilken är din ålder? 

o -25 år 

o 26-30 år 

o 31-35 år 

o 36-40 år 

o 41-45 år 

o 45- år 

2. Vilket är ditt kön? 

o Man 

o Kvinna 

o Annat 

3. Vilken är din relation till det sjuka barnet? 

o Mamma 

o Pappa 

o Övrigt:____________________________ 

4. Är du den som varit mest på avdelningen med det sjuka barnet? 

o Ja 

o Nej 

o Vi har delat lika 

5. Vilken är det sjuka barnets ålder? 

o 0-3 år 

o 4-7 år 

o 8-11 år 

o 12-15 år 

o 16-18 år 

6. Vilket är barnets kön? 

o Pojke 

o Flicka 

o Annat 

7. Hur många syskon har det sjuka barnet? 

o Inga 

o 1 

o 2 

o 3 

o fler än 3 

8. Hur många dygn har barnet varit inneliggande? 

o mindre än 1 dygn 

o 1-2 dygn 

o 3-5 dygn 



 

 

o 5-7dygn 

o mer än en vecka 

9. Vilken är orsaken till inläggningen/Vad har barnet för diagnos? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

10. Hur många gånger har Ni varit på barnavdelningen det senaste året? 

o Första gången 

o 2-5 gånger 

o Fler än 5 gånger 

11. Beskriv kortfattat hur du uppfattar att din familj ser ut? (Med familj menas här din kärnfamilj samt 

släkt och andra personer som du inkluderar som en del av din familj.) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Föräldrars uppfattning av stöd från sjuksköterskor 

Kryssa i rutan vid det svarsalternativ som bäst motsvarar din uppfattning/erfarenhet av relationer med 

sjuksköterskor på vårdenheten. Med "familj" menas din kärnfamilj samt släkt och andra personer som 

du inkluderar som en del av din familj. 

Sjuksköterskorna på avdelningen har... 
1. ... delat med sig av information och professionella råd. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

2. ... tillhandahållit lättillgänglig och lättläst litteratur om hälsoproblemet. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

3. ... informerat min familj om de samhällsresurser som finns att tillgå som har visat sig värdefulla för 

familjer i liknande situationer. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

4. ... delat med sig av idéer, information och sina tankar på ett sätt som gjorde det möjligt för oss att ta 

lärdom av dessa och reflektera över dem. 

o Nästan alltid 



 

 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

5. ... betonat att familjens vanor kan främja familjemedlemmarnas hälsa. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

6. ... erbjudit oss träffar där hela familjen kan delta. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

7. ... hjälpt familjemedlemmar att bli medvetna om att våra känslomässiga reaktioner är giltiga och 

hjälpte oss att bekräfta och/eller normalisera familjemedlemmarnas känslomässiga reaktioner. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

8. ... uppmuntrat min familj att bli involverad tillsammans med personalen i vårdandet av vår 

familjemedlem och har erbjudit oss stöd i att vårda familjemedlemmen. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

9. ... uppmuntrat familjemedlemmar att dela med sig av sina berättelser om ohälsa i familjen – inte 

bara berättelser om sjukdom och lidande utan också berättelser om styrkor och uthållighet. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

10. ... lockat fram vår familjs styrkor. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

11. ... hjälpt familjemedlemmarna förstå hur våra känslomässiga reaktioner kan relateras till 

familjemedlemmens ohälsa. 



 

 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

12. ... uppmuntrat min familj att ta pauser i vårdandet. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

13. ... varit medveten om familjemedlemmarnas inflytande på varandra, på patientens välbefinnande 

och på ohälsan. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

14. ... uppmärksammat och gett återkoppling till familjemedlemmar när deras styrkor och resurser har 

visat sig. 

o Nästan alltid 

o Ofta 

o Ibland 

o Sällan 

o Nästan aldrig 

 

 


